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EDITALDE CONVOCAÇÃO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EMERGENCIAL 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 004/2020 

 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD, Prefeito do Município de Jaciara, Estado de Mato 
Grosso, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas no Edital n° 
001/2020 da Secretaria Municipal de Saúde, do Decreto nº 3.557 de 09 de junho de 2020, da 
Portaria nº. 148 de 17 de junho de 2020 juntamente com o decreto nº. 3.557 de 09 de junho 
de 2020 e demais disposições legais aplicáveis, CONVOCA os candidatos constantes no 
ANEXO I para enviar a documentação necessária para contratação conforme disposto no 
referido edital: 

 

13.5 Ao candidato classificado e convocado no Processo Seletivo Simplificado Emergencial deverá o 
candidato convocado enviar no e-mail saude@jaciara.mt.gov.br os documentos comprobatórios e 
dos documentos referentes à EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL e TITULAÇÃO, descritos no artigo 13.14, 
deste edital. 

13.6 O candidato convocado terá o prazo de 2 (dias) úteis contados a partir da data de publicação do 
Edital de Convocação no site https://www.jaciara.mt.gov.br/ para fazer o envio dos documentos 
comprobatórios e os documentos referentes à EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL e TITULAÇÃO, descritos 
no artigo 13.14. O candidato se responsabilizará pela autenticidade das documentações 
apresentadas. 

13.14 O candidato convocado deverá apresentar ORIGINAL e cópia da seguinte documentação no ato 
da contratação:  

a) Carteira de identidade serão aceitas carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelos Corpos 
de Bombeiros Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública e pelos Institutos de Identificação; 
carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.), 
desde que possuam o número do Registro Geral (RG) com sua data de expedição;  

b) CPF;  

c) Título de Eleitor (frente e verso);  

d) Certificado de Reservista (homens);  

e) Certidão de Casamento ou averbação do divórcio;  

f) PIS/PASEP;  

g) Comprovante de endereço atualizado;  

h) Comprovantes de títulos, cursos e experiência profissional;  

i) Diploma frente e verso (escolaridade): na falta do diploma, será aceita cópia da Certidão de 
Conclusão de Curso, com validade de 01 (um) ano da data de expedição, que conste a data da 
colação de grau ou original da Declaração, com validade de 30 (trinta) dias da data de expedição 
também constando a data da colação de grau;  
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j) Registro no conselho profissional competente (carteira profissional) e comprovante de 
regularidade junto ao órgão, exceto para as categorias profissionais que não possuem conselhos 
profissionais instituídos;  

k) Declaração se exerce ou não função pública entregue ao Recursos Humanos; 

 l) Laudo médico de exame de saúde ocupacional (providenciados pelo próprio candidato) que 
comprovr ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo; 

 m) Certidão de Nada Consta ou Negativa de Debito a nível federal;  

n) Certidão de Antecedentes Criminais;  

OBS.1: Os candidatos residentes fora do Município de Jaciara deverão apresentar também as 
certidões cível e criminal do fórum da cidade de seu endereço domiciliar.  

OBS. 2: Nos casos em que forem apresentadas certidões positivas, o interessado deverá anexar 
também Certidão Narrativa das respectivas ações judiciais nelas constantes. 

 

REGISTRE-SE, 

PUBLIQUE-SE 

E CUMPRA-SE. 

Jaciara, 16 de julho de 2020. 

 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 

Prefeito Municipal – 2017 a 2020 

 

 

RONIEVON MIRANDA DA SILVA 

Secretário Municipal de Administração e Finanças - Portaria nº. 02/2018 

 

 

SUELY CRISTINA CASTRO DA SILVA DE MORAES 

Secretária Municipal de Saúde - Portaria nº. 063/2019 
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ANEXO I 

 

Nº Nome completo 
Data de 

Nascimento 
Cargo 

Resultado 

preliminar 

1 GHIZELLA HAYNER FARIA 26/07/1987 
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO 

SANITÁRIA 
APROVADO(A) 

2 
MARCOS ANTÔNIO RIBAS 
DE NEIRA 

06/06/1988 
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO 

SANITÁRIA 
APROVADO(A) 

3 
SIMONE DE OLIVEIRA 
BRIZON 

08/12/1992 
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO 

SANITÁRIA 
APROVADO(A) 

4 
ANDERSON RODRIGO DA 
CRUZ 

01/10/1988 
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO 

SANITÁRIA 
APROVADO(A) 

5 GERSON ALVES CAMPOS  30/04/1988 
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO 

SANITÁRIA 
APROVADO(A) 
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Nº Nome completo 
Data de 

Nascimento 
Cargo 

Resultado 

preliminar 

7 
MARCELO DOS SANTOS 
LOPES                

03/06/1990 
OFICIAL 

ADMINISTRATIVO 
APROVADO(A) 

8 
LOUISLAINE NASCIMENTO 
BALDACIN 

22/01/1999 
OFICIAL 

ADMINISTRATIVO 
APROVADO(A) 

 


