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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2020 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

        A Secretaria Municipal de Administração e Finanças, através do Secretário Municipal RONIEVON 
MIRANDA DA SILVA, no uso de suas atribuições legais; 

CONSIDERANDO a realização de TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA-TAC do 
MUNICÍPIO DE JACIARA com a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no Processo 
n 1002662-09.2020.8.11.0010 – PJE 1ª Vara da Comarca de Jaciara de AÇÃO CIVIL PÚBLICA com pedido 
liminar de suspensão e anulação do Concurso Público n. 01/2020, em especial o teor da CLÁUSULA 
SEGUNDA, PARÁGRAFO ÚNICO, que dispõe:  

“PARÁGRAFO ÚNICO. A Administração convocará todos os servidores públicos em desvio de função, licença 
para tratar de interesses particulares remuneradas, licença para aperfeiçoamento e demais licenças 
remuneradas de ato discricionário e não vinculado, excetuando os nomeados para exercerem cargos em 
comissão, para que voltem aos seus cargos de origem ou postulem o desligamento, para abertura das vacâncias 
ou não, e aferimento de necessidade de contratação de temporários ou convocação de mais efetivos classificados 
no cadastro de reserva com cargos vagos após opção dos servidores afastados ou respectivas readaptações, com 
prazo para início dos procedimentos de 10 (dez) dias após a assinatura do presente, com encerramento no 
máximo até a homologação do concurso em questão.” 

CONSIDERANDO o teor das disposições dos artigos 108 e seguintes do Estatuto dos Servidores 
Municipais de Jaciara (Lei 1.208/2009 e respectivas alterações posteriores), que tratam das licenças dos 
servidores, bem como as situações fáticas de servidores em desvio de função, licenças remuneradas e para 
aperfeiçoamento que ocupam vagas que não permitem a vacância para substituição por efetivos;  

CONSIDERANDO o Ofício n. 519/2020/SMECDL de 01/12/2020 que relacionam os servidores 
afastados para início dos procedimentos de readaptação, bem como os demais afastamentos e licenças para a 
devida convocação em cumprimento à cláusula segunda, parágrafo único, do TAC mencionado; 

 

RESOLVE:  

 

Art.1º. CONVOCAR OS SERVIDORES RELACIONADOS no Ofício 519/2020/SMECDL ANEXO AO 
PRESENTE, para retornarem ao trabalho e se apresentarem nas condições e prazos mencionados no anexo, sendo 
que o não comparecimento acarretará em abandono em emprego e desistência do cargo publico.  

 

Art. 2º. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

GABIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

EM 01 DE DEZEMBRO DE 2020. 

 

 

 

RONIEVON MIRANDA DA SILVA 

Secretário Municipal de Administração e Finanças / Portaria nº. 02/2018 
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ANEXO EDITAL DE CONVOCAÇÃO N. 02/2020 DE 01/12/2020 

“Ofício n. 519/2020/SMECDL (...) 

                     Informamos o CUMPRIMENTO DA CLÁUSULA SEGUNDA, 

PARÁGRAFO ÚNICO DO TAC entabulado entre a DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE JACIARA em relação ao Concurso 

Público – Edital 01/2020, no tocante à convocação de servidores afastados e inícios de 

procedimentos de readaptação, e, para tanto, solicita-se a publicação de EDITAL DE 

CONVOCAÇÃO dos seguintes servidores: 

                                    I -  03 (três) Servidores, Professores, que se encontram de 

LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, para que os mesmos se 

apresentem do dia 03/12 à 17/12/2020 na Secretaria Municipal de Educação, horário das 

07:00hs às 11:00 horas, para comprovação do modelo de atendimento acadêmico 

(remoto ou presencial) e apresentação do calendário de aulas fornecido pela 

instituição que estuda:       

                    Nome  Cargo  Período 

João Ferreira Fonseca Professor Licença por um 
período de dois anos 
do dia 28/03/2019 à 
27/03/2021 

Neuza Aparecida da 
Cruz 

Professora Licença por um 
período de dois anos 
do dia 10/04/2019 à 
09/04/2021 

Mário Alves dos 
Santos 

Professor Licença por um 
período de dois anos 
do dia 09/03/2020 à 
08/03/2022 

 

                                     II - 06 (seis) Servidores que se encontram AFASTADOS PARA 

ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE, para que os mesmos se apresentem do dia 

03/12 à 17/12/2020 na Secretaria Municipal de Educação, horário das 07:00hs às 11:00 

horas para que comprovem a permanência do cônjuge no local anteriormente 
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transferido (através da comprovação do contrato de trabalho atualizado, carteira de 

trabalho, portaria de nomeação, etc),  e ainda, se permanecem casados, com cópia 

da certidão de casamento atualizada: 

                                           -  03 (três) Servidores AFASTADOS EM VACÂNCIA DO 

CARGO, para que os mesmos se apresentem do dia 03/12 à 17/12/2020 na Secretaria 

Municipal de Educação, horário das 07:00hs às 11:00 horas, para comprovarem o 

exercício na função que originou a vacância, e ainda, apresentem comprovante de que o 

estágio probatório não foi concluído. 

:  

                                     III -  02 (duas) Servidoras efetivas que se encontram 

AFASTADAS POR AUXÍLIO- DOENÇA, para que as mesmas se apresentem do dia 

03/12 à 17/12/2020 na Secretaria Municipal de Educação, horário das 07:00hs às 11:00 

horas, com documentos pertinentes que comprovem seu estado de saúde atual 

(exames e atestados atualizados), e ainda, para que sejam reavaliadas por perícia 

médica do Município: 

                                   

Roseni Aparecida Pereira de 

Oliveira 

Apoio Administrativo 

Educacional 

Auxílio Doença 
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Yara Cristina Ferreira Instrutor Técnico      Auxilio Doença até 

02/04/2021 (podendo ser 

prorrogado ou não pelo 

Médico) 

 

                                    IV - (16) Servidores, dentre eles, Professores, Auxiliares de 

Desenvolvimento Infantil (ADI) e Apoio Administrativo Educacional, que se encontram 

em READAPTAÇÃO, para que os mesmos se apresentem do dia 03/12 à 17/12/2020 na 

Secretaria Municipal de Educação, horário das 07:00hs às 11:00 horas, com documentos 

pertinentes que comprovem a limitação que possuem (exames e atestados 

atualizados), e ainda, para que sejam reavaliados por perícia médica do Município:          

Nº NOME CARGO  OBS 

01 Cleonice Lima de Jesus Apoio Administrativo 

Educacional 

Desvio de função a partir do dia 

18/02/2010, 2011, 

2012,2013,2014,2015,2017,2018. 

Desvio de Função 

por +01 ano do dia 

12/02/2020 à 

11/02/2021 

02 David de Oliveira Professor Desvio de função desde 

02/06/2014 

Desvio de Função 

por + 01 ano a partir 

do dia 05/06/2019 

(Indeterminado) 

03 Dulcilene Vaz Gomes Apoio Administrativo 

Educacional 

Desvio de função desde 

10/03/2010 

Readaptação 

Definitivo 

04 Edma Ferraz de Oliveira Apoio Administrativo 

Educacional 

Desvio de função a partir de 

10/10/2015 

Grupo de Risco  

05 Gilcenara de Souza Araújo Apoio Administrativo 

Educacional 

Desvio de função a partir de 

12/03/2014 

Readaptação 

Definitivo 

06 Ivone Moraes de Carvalho Apoio Administrativo 

Educacional 

Desvio de função a partir de 

18/07/2012, 2013,2014. 

Readaptação por 

+01 ano   do dia 

17/02/2020 à 

16/02/2021 

07 Lucilene Sousa da Silva Professora Desvio de função a partir de 

30/04/2012, 2016, 2018,2019. 

Readaptação por+ 

01 ano a partir do 

dia 07/02/2020 

 

09 

Maria Auxiliadora Justino Apoio Administrativo 

Educacional 

Desvio de função a partir de 

12/03/2009, 

2011,2012,2015,2017,2018,2019. 

Desvio de função 

por + 01 ano  do dia 

06/02/2020 à 

05/02/2021 

 

 

 

10 Maria Ferreira de Jesus Apoio Administrativo Desvio de função a partir de Desvio de Função 
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Educacional 25/01/2011, 2013,2015, 2018, 

2019. 

por + 01 ano  do dia 

12/02/2020 à 

11/02/2021 

11 Rosangela Ribeiro dos 

Santos 

Professora  Readaptação por 01 

ano até 12/08/2020 

+ 01 ano a partir do 

dia 26/08/2020 

12 Rosenete Lemes de 

Almeida 

Professora Desvio de função a partir de 

26/01/2016, 2017,2018,2019. 

Readaptação por + 

01 ano do dia 

27/01/2020 à 

26/01/2021 (Cedida 

para Gestão Social) 

13 Rosenir Engels Professora Desvio de função a partir de 

31/01/2018, 2019. 

Readaptação por 

+01 ano do dia 

03/02/2020 à 

02/02/2021 

14 Salete Aparecida Soares Apoio Administrativo 

Educacional 

Desvio de função no período de 

20/06 à 19/08/2018 e de 

03/10/2018 à 02/01/2019 

Readaptação por 06 

meses do dia 

06/02/2020 à 

05/08/2020 + 06 

meses do dia 

17/08/2020 à 

16/02/2021 

15 Sidyane de Souza Soares Professora Desvio de função a partir de 

05/05/2014, 2016 

Readaptação por 

+01 ano do dia 

21/01/2020 à 

20/01/2021 

16 Suzete Oliveira do 

Nascimento 

Auxiliar de 

Desenvolvimento 

Infantil 

Desvio de função no período de 

27/05 à 26/11/2019 

Readaptação por 

+01 ano do dia 

31/01/2020 à 

30/01/2021 

 

 


