
PROCESSO SELETIVOSIMPLIFICADO  01

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE JACIARA

candidatos constantes no quadro em anexo, que foram classificados no Processo Seletivo da 

Educação, Cultura, Desporto e Lazer de Jaciara 

comparecerem à Secretaria Municipal de Educação de Jaciara 

Rua Itararé, nº 1.353 - Centro, no dia 30

autenticada em cartório abaixo relacionado:

 

Para tomar posse o candidato deverá apresentar documentação no original ou fotocópia autenticada em 

cartório, que comprove o que segue abaixo:

 

1. Cédula de Identidade comprovando a idade igual ou su

2. Ser brasileiro ou estrageiro nos termos da Lei (art.12 e 37, I da CF/88;

3. Certidão de Casamento ou Nascimento;

4. . Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos (se for o caso);

5. . Carteira de Vacinação dos filhos menores de 

6. Cartão de Identificação do Contribuinte (CPF/MF);

7. Cartão do PIS/PASEP (se for o caso);

8. Comprovante de votação das duas últimas eleições que antecederam à posse (se for o caso);

9. Título de Eleitor; 

10. Certidão Negativa fornecida pelo 

à existência ou inexistência de ações cíveis e crim

11.  Atestado de Saúde Física e Mental (Pré

12.  02(duas) fotos 3x4, colorida e recente;

13. Registro no conselho da respectiva categoria quando se tratar de profissão regulamentada, incluindo 

comprovante de quitação de anuidade e certidão de regularidade;

14.  Certidão de Reservista (quando do sexo ma

15. Declaração contendo endereço residencial;

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 04/2017 –  

CESSO SELETIVOSIMPLIFICADO  01/2017-SMCDL- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE JACIARA-MT, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os 

candidatos constantes no quadro em anexo, que foram classificados no Processo Seletivo da 

Educação, Cultura, Desporto e Lazer de Jaciara – MT nº 001/2017, destinado ao preenchimento de vagas, a 

comparecerem à Secretaria Municipal de Educação de Jaciara - MT, no Departamento de Recursos Humanos, situada na 

30 de junho de 2017 às 13h., portando os documentos originai

autenticada em cartório abaixo relacionado: 

Para tomar posse o candidato deverá apresentar documentação no original ou fotocópia autenticada em 

cartório, que comprove o que segue abaixo: 

Cédula de Identidade comprovando a idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos; 

Ser brasileiro ou estrageiro nos termos da Lei (art.12 e 37, I da CF/88; 

Certidão de Casamento ou Nascimento; 

. Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos (se for o caso); 

. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 05 anos (se for o caso); 

Contribuinte (CPF/MF); 

Cartão do PIS/PASEP (se for o caso); 

Comprovante de votação das duas últimas eleições que antecederam à posse (se for o caso);

Certidão Negativa fornecida pelo Cartório Distribuidor da comarca do domicílio dos últimos cinco anos, relativa 

à existência ou inexistência de ações cíveis e criminais (com trânsito em julgado); 

Atestado de Saúde Física e Mental (Pré-Admissional) expedido pela junta Médica Oficial do Mu

02(duas) fotos 3x4, colorida e recente; 

Registro no conselho da respectiva categoria quando se tratar de profissão regulamentada, incluindo 

comprovante de quitação de anuidade e certidão de regularidade; 

Certidão de Reservista (quando do sexo masculino); 

Declaração contendo endereço residencial; 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

MT, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os 

candidatos constantes no quadro em anexo, que foram classificados no Processo Seletivo da Secretaria Municipal de 

, destinado ao preenchimento de vagas, a 

MT, no Departamento de Recursos Humanos, situada na 

, portando os documentos originais ou fotocópia 

Para tomar posse o candidato deverá apresentar documentação no original ou fotocópia autenticada em 

 

Comprovante de votação das duas últimas eleições que antecederam à posse (se for o caso); 

Cartório Distribuidor da comarca do domicílio dos últimos cinco anos, relativa 

 

Admissional) expedido pela junta Médica Oficial do Município; 

Registro no conselho da respectiva categoria quando se tratar de profissão regulamentada, incluindo 



16. Comprovante de Escolaridade. Os diplomas de conclusão de cursos deverão ser expedidos por instituição oficial 

reconhecida. Será aceita certidão de conclusão 

17. Declaração negativa de acúmulo de cargo público;

18.  Declaração de Bens; 

19.  Declaração de disponibilidade para cumprimento da carga horária para exercer sua função;

20. Número de Conta Bancaria na Caixa Econômica 

 

 

O candidato NÃO PODERÁ ter infringindo as

qualquer motivo, não se apresentar para a posse no prazo de que trata o subitem anterior, perderá o direito à vaga, 

sendo convocado outro candidato classificado, respeitando a ordem

Ficam cientes que o não comparecimento dos convocadosna data indicada, a falta de comprovação de qualquer dos 

requisitos para investidura ou a prática de falsidade ideológica em prova documental acarretará o cancelamento da 

inscrição do candidato, sua eliminação do respectivo processo seletivo e anulação de todos os com respeito a ele 

praticados, sem prejuízo das sanções legais cabíveis, nos termos do edital.

 

 Jaciara,/MT, 26

BENEDITA NEIRE DE ALMEIDA MAGALHÃES

 Secretária

 

Comprovante de Escolaridade. Os diplomas de conclusão de cursos deverão ser expedidos por instituição oficial 

reconhecida. Será aceita certidão de conclusão de curso, com histórico escolar; 

ativa de acúmulo de cargo público; 

Declaração de disponibilidade para cumprimento da carga horária para exercer sua função;

na Caixa Econômica (Corrente ou Salário); 

O candidato NÃO PODERÁ ter infringindo as leis que fundamentaram do Edital do Processo Seletivo 001/2017

qualquer motivo, não se apresentar para a posse no prazo de que trata o subitem anterior, perderá o direito à vaga, 

sendo convocado outro candidato classificado, respeitando a ordem de classificação. 

Ficam cientes que o não comparecimento dos convocadosna data indicada, a falta de comprovação de qualquer dos 

requisitos para investidura ou a prática de falsidade ideológica em prova documental acarretará o cancelamento da 

candidato, sua eliminação do respectivo processo seletivo e anulação de todos os com respeito a ele 

praticados, sem prejuízo das sanções legais cabíveis, nos termos do edital. 

Jaciara,/MT, 26 de junho de 2017. 

 

 

ABDUJABAR GALVINMOHAMMAD 

Prefeito Municipal de Jaciara 

 

 

 

BENEDITA NEIRE DE ALMEIDA MAGALHÃES 

Secretária de Educação do Município de Jaciara 

 

 
Comprovante de Escolaridade. Os diplomas de conclusão de cursos deverão ser expedidos por instituição oficial 

Declaração de disponibilidade para cumprimento da carga horária para exercer sua função; 

Edital do Processo Seletivo 001/2017 e, se, por 

qualquer motivo, não se apresentar para a posse no prazo de que trata o subitem anterior, perderá o direito à vaga, 

Ficam cientes que o não comparecimento dos convocadosna data indicada, a falta de comprovação de qualquer dos 

requisitos para investidura ou a prática de falsidade ideológica em prova documental acarretará o cancelamento da 

candidato, sua eliminação do respectivo processo seletivo e anulação de todos os com respeito a ele 



 

            CARGO: APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL

NOME DO CANDIDATO 

GENY VITORINO DE SOUZA 514.139.301

ADJANIRA ALVES DOS 
SANTOS 

667.029.331

WLADINEIA JOSI MOLINA 694.952.031

JUBERCY FRANCO MONTEIRO 
DA SILVA 

593415211

EZEQUIAS FERREIRA DOS 
SANTOS 

205.224.281

 

 

CARGO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

NOME DO CANDIDATO 

LEIDIANE RODRIGUES 
AFONSO DA SILVA 

010.699.461

 

 

          CARGO: PROFESSOR 

NOME DO CANDIDATO 

MARLETE DE LIMA 569.546.971

 

 

ANEXO ÚNICO 

CARGO: APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 

CPF TELEFONE NASCIMENTO PONTUAÇÃO

514.139.301-15 9.9215 5836 13/04/1968 

667.029.331-34 9 9969 
1950/659997

74619 

06/06/1972 

694.952.031-04 9 9711 3002 18/08/1981 

593415211-49 3461-1186 27/03/1975 

205.224.281-34 9. 9719 9695 28/10/1958 

CARGO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

CPF TELEFONE NASCIMENTO PONTUAÇÃO

010.699.461-17 9.9640-7111 08/03/1981 

CPF TELEFONE NASCIMENTO PONTUAÇÃO

569.546.971-68 9 9711 7179 20/01/1975 

 

PONTUAÇÃO CLASSIF. 

8,4 43 

7,4 44 

5,7 45 

5,7 46 

5,2 47 

PONTUAÇÃO CLASSIF. 

25 01 

PONTUAÇÃO CLASSIF. 

25 17 


