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EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 018/2016 ao Edital 001/2014 – Concurso Público 
 
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 
Concurso Público 001/2014 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 07h00min às 13h00min, portando todos os documentos originais e 2 (duas) fotocópias dos 
itens 1 ao 21 e exames médicos abaixo relacionado: 
 
1) Cópia autenticada em cartório da Carteira de Identidade e CPF; 
2) Cópia autenticada em cartório do Título de Eleitor; 
3) certidão de regularidade expedida pelo TRE; 
4) Cópia autenticada em cartório do Certificado de Reservista, ou documento equivalente, ou ainda 
dispensa de incorporação (se do sexo masculino); 
5) Comprovante de endereço atualizado; 
6) Cópia autenticada em cartório 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) Duas fotografia tamanho 3x4 recente, colorida; 
11) Fotocópia autenticada em cartório dos documentos que comprovem a escolaridade, Diploma com 
Histórico escolar  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); 
16) Declaração que responde ou não, a inquérito policial e a processo administrativo disciplinar; 
17) Declaração de bens e valores que compõe seu patrimônio; 
18) Declaração que não foi demitido com justa causa e a bem do serviço público, no período de 05 
(cinco) anos, na esfera federal, estadual e municipal; 
19) CPF do Pai e da Mãe ou declaração de falecimento; 
20) Declaração de horário de trabalho, se possuir outro vínculo empregatício, para demonstração de 
compatibilidade com o horário disponível, acúmulo legal de cargo; 
21) Número da conta Bancária; 
22) Exames médico Pré-Admissionais que deverão ser providenciados e apresentados para análise da 
junta médica sob pena de não tomar posse. Os exames são de responsabilidade do candidato. Obs. Para 
todos os cargos, exames do item I e mais alguns para cargos específicos: 
 
Item I - Para todos os cargos: 
1. Hemograma completo em jejum, plaquetas, velocidade de hemossedimentação (VHS), creatinina. 
2. Glicemia em jejum 
3. Reação sorológica para lues (VDRL) 
4. Gama G.T. (gama glutamil transferase) 
5. Perfil lipídico (colesterol L.D.L, colesterol, H.D.L e triglicerídeos) 
6. Eletrocardiograma (E.C.G.) com avaliação de médico cardiologista 
7. RX de tórax em P.A. e perfil e os laudos correspondentes. 
8. E.A.S. (exame de urina tipo I) 
9. Laudo de sanidade mental focado para o exercício da função pública emitido por médico psiquiatra 
(com indicação no Conselho Federal de Medicina-C.F.M) contendo: I qualificação, II exame e III – 
conclusão. 
10. Teste Palográfico (avaliação psicológica). 
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11. Eletroencefalograma (E.E.G) com avaliação de médico neurologista (para homens e mulheres com 
idade igual ou acima de 40 anos de idade) 
12. Colpocitologia oncótica (para mulheres com idade igual ou cima de 40 anos de idade) 
13. P.S.A. – antígeno Prostático específico (para homens com idade igual ou cima de 40 anos de idade) 
14. Tempo de tromboplastia total e parcial ativada (TTPA). 
15. Toxicológico. 
 
Item II – ao cargo de Professores: 
1. Exames do Item I 
2. Laringoscopia de cordas vocais com avaliação de médico otorrinolaringologista; 
3. Audiometria tonal (com avaliação do fonoaudiólogo e se houver perda auditiva avaliação do médico 
otorrinolaringologista); 
4. Exame de acuidade visual, fundo de olho e tonometria em ambos os olhos. 
 
Item III – ao cargo de motorista e condutores de veículos: 
1. Exames do Item I 
2. Exame de acuidade visual, fundo de olho e tonometria em ambos os olhos; 
3. Audiometria tonal (com avaliação do fonoaudiólogo e se houver perda auditiva avaliação do 
médicootorrinolaringologista) 
 
Item IV – ao cargo de Merendeira, cozinheira e funções ligadas a alimentos: 
1. Exames do Item I 
2. Parasitológico de feses; 
3. Bacteriológico de secreção nasofaringea; 
4. Pesquisa de BK mo escarro; 
5. Avaliação de médico dermatologista (quanto a saúde da pele); 
6. Exame de acuidade visual, fundo de olho e tonometria em ambos os olhos. 
 
Item V – aos cargos ligados a área administrativa: 
1. Exames do Item I 
2. Exame de acuidade visual, fundo de olho e tonometria em ambos os olhos; 
3. Audiometria tonal (com avaliação do fonoaudiólogo e se houver perda auditiva avaliação do médico 
otorrinolaringologista). 
 
Item VI – aos cargos ligados a área de saúde: 
1. Exames do Item I 
2. Exame de acuidade visual, fundo de olho e tonometria em ambos os olhos; 
3. Audiometria tonal (com avaliação do fonoaudiólogo e se houver perda auditiva avaliação do médico 
otorrinolaringologista); 
4. Teste do PPD 
5. Reação do Machado Guerreiro. 
 
23) Resultado de Laudo Médico Pericial - Munido de todos os documentos e exames médicos os 
candidatos se apresenta na prefeitura para agendamento da pericia médica que será emitido por médico 
credenciado junto à Prefeitura Municipal de Paranaíta/MT.,  

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 e anulação de todos os atos com respeito a ele praticados, sem prejuízo das sanções legais 
cabíveis, nos termos do Edital. 
 

Paranaíta/MT, 29 de agosto de 2016. 
 

........................................................... 
ANTÔNIO DOMINGO RUFATTO 

Prefeito Municipal 
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ANEXO ÚNICO  

 
 
 
SAÚDE: 
Cargo:  TECNICO RADIOLOGIA  
Candidato Inscrição Colocação 
FERNANDO VUOLLO  237 1º 
 
 

Paranaíta/MT, 29 de agosto de 2016. 
 
 
 

........................................................... 
ANTÔNIO DOMINGO RUFATTO 

Prefeito Municipal 
 
 


