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EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 007/2015 ao Edital 002/2014 – Teste Seletivo 

 

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

candidatos constantes no quadro em anexo, que foram aprovados, classificados e cadastro de reserva no 

Teste Seletivo 002/2014 da Prefeitura Municipal de Paranaíta - MT, destinado ao preenchimento de 

vagas, a comparecerem à Prefeitura Municipal de Paranaíta - MT, no Departamento de Recursos 

Humanos, situada na Rua Alceu, s/nº - Centro, Paranaíta/MT, CEP: 78.590-000, no prazo de 30 dias, no 

horário das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, portando todos os documentos. 

 

1) Cópia Carteira de Identidade e CPF; 

2) Cópia do Título de Eleitor; 

3) certidão de regularidade expedida pelo TRE; 

4) Cópia do Certificado de Reservista, ou documento equivalente, ou ainda dispensa de incorporação (se do sexo 

masculino); 

5) Comprovante de endereço atualizado; 

6) Cópia da Certidão de nascimento ou casamento; 

7) Comprovante do estado civil (RG e CPF do cônjuge), ou união estável (declaração de união estável com 

assinatura dos dois); 

8) Cópia do Cartão de Cadastramento do PIS/PASEP (se tiver); 

9) Carteira de Trabalho e Previdência Social; 

10) Uma fotografia tamanho 3x4 recente, colorida; 

11) Fotocópia dos documentos que comprovem a escolaridade, Diploma ou Certificado de Conclusão e Histórico 

Escolar do curso correspondente à escolaridade exigida para o cargo/categoria profissional/especialidade 

reconhecida pelo Conselho, e respectivo registro no Conselho de Classe do Estado de Mato Grosso se for o caso; 

12) Carteira de habilitação (no caso de exigência do cargo); 

13) Certidão de nascimento de filhos menores de 14 anos; ou maiores se for dependente; 

14) Carteira de vacinação dos filhos menores de 06 anos e acima de 06 anos declaração da matricula escolar; 

15) Certidão da Justiça (civil e criminal 1º e 2º grau podendo ser tirada pelo site 

http://www.tjmt.jus.br/paginas/servicos/CertidaoNegativa); 

16) Declaração de bens e valores que compõe seu patrimônio(ou cópia da Declaração de Imposto de Renda) ; 

17) CPF do Pai e da Mãe ou declaração de falecimento; 

18) Declaração de horário de trabalho, se possuir outro vínculo empregatício, para demonstração de compatibilidade 

com o horário disponível, acúmulo legal de cargo; 

19) Número da conta Bancária; 

 

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 teste 

seletivo e anulação de todos os atos com respeito a ele praticados, sem prejuízo das sanções legais 

cabíveis, nos termos do Edital. 

 

Paranaíta/MT, 06 de agosto de 2015. 

 

........................................................... 

ANTÔNIO DOMINGO RUFATTO 

Prefeito Municipal 
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ANEXO ÚNICO 

 
 
 

EDUCAÇÃO:  
Professor Nível Médio- cursando superior - Escola Tancredo de A. Neves - Assentamento São Pedro 

Nº  Insc. Candidato 
Prova 

Objetiva Titulo Total Geral Resultado Final  

2 145 ALLANA DE LIMA NASCIMENTO 80 123 203 CLASSIFICADO 
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ANTÔNIO DOMINGO RUFATTO 

Prefeito Municipal 

 


