
         E S T A D O  D
            Prefeitura Municipal de Jaciara

 

EDITAL COMPLEMENTAR AO

O PREFEITO MUNICIPAL DE JACIARA 

Municipal de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do 

Município e de acordo com o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal e a 

Legislação Municipal Vigente e demais l

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 0

apresentação dos exames Pré – Admissionais, no prazo de 30 (trinta) dias

Municipal de Jaciara - MT, na Coordenadoria de Recursos Humanos, situada na Avenida Antônio 

Ferreira Sobrinho, n° 1075 - Centro, do dia 

às 18h00 min, portando os documentos originais ou fotocópia autenticada em cartório

Ficam cientes que o não comparecimento dos convocados até a 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 concurso público

sem prejuízo das sanções legais cabíveis, nos

Jaciara/MT, 

 

ADEMIR GASPAR DE LIMA
Prefeito Municipal
 
  

              
E S T A D O  D E  M A T O  G R O S S O
Prefeitura Municipal de Jaciara

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820
Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461

O EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 001/2015 

O PREFEITO MUNICIPAL DE JACIARA - MT, ADEMIR GASPAR DE LIMA 

Municipal de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do 

Município e de acordo com o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal e a 

Legislação Municipal Vigente e demais legislações pertinentes, TORNA PÚBLICO nos termos do  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 001/2015 ACESSUAS a prorrogação do referido

Admissionais, no prazo de 30 (trinta) dias, a comparecerem à Prefeitura 

T, na Coordenadoria de Recursos Humanos, situada na Avenida Antônio 

Centro, do dia 16/08/2015 ao dia 15/09/2015, no horário das  

h00 min, portando os documentos originais ou fotocópia autenticada em cartório

Ficam cientes que o não comparecimento dos convocados até a data 

comprovação de qualquer dos requisitos para investidura ou a prática de falsidade 

documental acarretará o cancelamento da inscrição do candidato, sua 

eliminação do respectivo concurso público e anulação de todos os atos com respeito a ele praticados, 

sem prejuízo das sanções legais cabíveis, nos termos do Edital. 

Jaciara/MT, 16 de Agosto de 2015. 

DEMIR GASPAR DE LIMA 
Prefeito Municipal 

M A T O  G R O S S O  
Prefeitura Municipal de Jaciara  

CEP 78820-000 
7900 e Fax: (66) 3461-7930 

MT, ADEMIR GASPAR DE LIMA O Prefeito 

Municipal de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do 

Município e de acordo com o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal e a 

ertinentes, TORNA PÚBLICO nos termos do  

referido Edital, para 

, a comparecerem à Prefeitura 

T, na Coordenadoria de Recursos Humanos, situada na Avenida Antônio 

, no horário das  12h 00 min 

h00 min, portando os documentos originais ou fotocópia autenticada em cartório. 

Ficam cientes que o não comparecimento dos convocados até a data 

comprovação de qualquer dos requisitos para investidura ou a prática de falsidade 

documental acarretará o cancelamento da inscrição do candidato, sua 

e anulação de todos os atos com respeito a ele praticados, 


