
EDITAL 15 

CONVOCAÇÃO 

PROCESSO ELEIÇÃO N° 001/2016 

 

O Município de Gaúcha do Norte – MT, pessoa jurídica de direito público 

interno, com sede à Avenida Brasil N° 1298, centro, cidade de Gaúcha do Norte-MT, inscrita no 

CNPJ sob o N° 01.614.539/0001-01, representada por seu prefeito municipal, o senhor Nilson 

Francisco Aléssio, brasileiro, casado, agropecuarista, portador da cédula de identidade RG N° 

12R-563.622 e do CPF N° 401.167.199-15, residente e domiciliado a Rua Bahia N° 699, centro, 

Gaúcha do Norte-MT, com base na Lei orgânica municipal e na prerrogativa de suas funções; 

 

Considerando o resultado das eleições ocorridas no dia: 02/07/2016 

 

Considerando a necessidade de contratação de servidores públicos municipais para suprirem as 

vagas necessárias mantendo o funcionamento do poder executivo municipal e o atendimento aos 

interesses públicos. 

 

 

 

CONVOCA (a) as pessoas relacionadas no anexo (I), para se apresentarem no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data do dia 29 de Setembro de 2016, 

junto a Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte, localizada na Avenida Brasil, N° 1298, 

centro, cidade de Gaúcha do Norte, no departamento de recursos humanos, com a finalidade de 

habilitação, mediante a apresentação da documentação requerida no anexo (II), além de outros 

que se fizerem necessários assim como a realização de exames pré-admissionais que engloba a 

realização de inspeção médica mediante apresentação de laudo médico de sanidade física e 

mental, além dos exames laboratoriais e complementares, que ocorrerão as expensas dos 

candidatos. 

 

Para os critérios de convocação será seguido criteriosamente o resultado 

homologado, respeitando-se a classificação de cada cargo. 

 

O não comparecimento e/ou a não entrega dos documentos e exames requeridos, 

fora do prazo supracitado, acarretará na eliminação e a perda da vaga do referido cargo. 

 

 

Gaúcha do Norte - MT, 29 de Setembro de 2016. 

 

 

 

 

Nilson Francisco Alessio 

Prefeito Municipal 



ANEXO I 
 

 

 

 
Nome Classificação Número de Votos  
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ANEXO II 

 

 

 

Para tomar posse o candidato convocado deverá apresentar cópia dos documentos 

abaixo relacionados assim como apresentação dos originais para conferência: 

 

a. Os candidatos devem apresentar documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos 

exigidos no artigo 18 da Lei Municipal 546/2012. 

 

b. Cópia da cédula de identidade, CPF e título de eleitor (acompanhada de original); 

 

c. Cópia de comprovante de domicílio no Município há pelo menos um ano, podendo a 

comprovação dar-se-á através da: 

Parágrafo único – Apresentação de documentos (contrato de locação, contas de água, luz, 

telefone, entre outras) que atestem residência ou estejam em nome do interessado e declaração 

de próprio punho com assinatura de duas testemunhas. 

 

d. Certidão de que está quite com a justiça eleitoral ou comprovante de votação na última 

eleição; 

 

e. Documento que comprove ter concluído ou estar concluindo o ensino médio; 

 

f. A comprovação da reconhecida idoneidade moral do interessado, dar-se-á através da 

apresentação do Atestado de Antecedentes do distribuidor criminal da Comarca de Paranatinga 

(Fórum ou internet: www.trf1.jus.br/servicos/certidao, www.tjmt.jus.br e www.jfmt.jus.br), 

sendo vedada a habilitação como candidato o interessado que possua certidão positiva, cível ou 

criminal, que contenha medida judicial incompatível com o exercício da função de Conselheiro 

Tutelar. 

 

g. Atestado médico, que comprove estar em gozando de boa saúde física e mental para exercer 

as atribuições da função, fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Gaúcha 

do Norte, no período que antecede a inscrição. 

 

h. Cópia de CNH categoria “B” ou em caso de não possuir, deverá adquiri-la no prazo máximo  

e improrrogável de 6 (seis) meses após início do mandato. 

 

i. 01 (uma) foto 3x4. 

http://www.trf1.jus.br/servicos/certidao
http://www.tjmt.jus.br/

