
EDITAL PROCESSO SELETIVO POR ANÁLISE CURRICULAR 

Nº. 002/2015 

  

A Secretária Municipal de Administração e Finanças do Município de 
Carlinda/MT, no uso de suas atribuições Legais, torna público aos interessados, a 
abertura de Processo Seletivo Simplificado por Análise Curricular, considerando, a 
exiguidade para a aplicação de teste de seleção, a primazia do interesse público e a 
necessidade da manutenção dos serviços municipais. 

1. Das Disposições Preliminares:  

1.1 - A seleção de que se trata este Edital será realizada mediante a 
Análise Curricular; 

1.2 - O cargo, remuneração, regime de trabalho, e as atribuições básicas 
estão dispostas no Anexo I;  

1.3 - O contrato será vinculado ao Regime Geral da Previdência Social 
RGPS; 

1.4 – O Regime Jurídico atenderá as premissas do regime estatutário 
municipal, o processo seletivo terá validade de um ano, contado a partir da data de 
sua homologação; 

1.5 – O Contrato terá validade de um ano a partir da data de sua 
assinatura ou até que se retorne a servidora efetiva do afastamento legal; 

  

2. Das Condições para Participação:  

2.1- Ser brasileiro nato ou naturalizado; 

2.2- Estar em dia com as Obrigações eleitorais e militares; 

2.3- Ter idade Mínima de 21(vinte e um) anos completos na data da 
designação e/ou contratação; 

2.4- Habilitação em Curso de Nível Superior de Contabilidade com 
respectivo registro no respectivo conselho de classe; 

2.5- Conhecimentos gerais e específicos na área de atuação, em 
especial, informática, editor de texto, cálculos; 

2.6- Apresentar os documentos constantes no item 3.3 deste edital; 

2.7- Possuir aptidão física e mental para o exercício das suas atribuições. 

  



3. Das Inscrições:  

3.1- As inscrições para este processo serão gratuitas e efetuadas por 
meio de preenchimento de Ficha de Inscrição (Anexo II) e Currículo Padrão (Anexo 
III), deste edital, ambos disponibilizados nos sítios eletrônicos 
<www.carlinda.mt.gov.br>, bem como no DOE do Tribunal de Contas do Estado de 
Mato Grosso <http://www.tce.mt.gov.br/diario/index> e no mural da Prefeitura 
Municipal de Carlinda. 

3.2 - As fichas de Inscrição e o Currículo Padrão deverão ser entregues 
no Departamento de Recursos Humanos, localizado na Avenida Tancredo de 
Almeida Neves, no período das 07:00hs às 13:00hs, de 06 à 17 novembro de 2015. 

3.3 – Os candidatos deverão apresentar no ato da inscrição, a Ficha de 
Inscrição completa (anexo II), Currículo Padrão (anexo III), os documentos pessoais 
(RG e CPF) originais, bem como, suas cópias legíveis e a cópia de documentos que 
comprovem as informações contidas no Currículo. 

3.4 - As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do 
candidato, dispondo à Comissão Organizadora do Processo Seletivo, o direito de 
excluir do processo seletivo simplificado as fichas de inscrições que não estiverem 
de acordo com o modelo especificado no anexo II, preenchidas de forma incompleta 
ou ilegível e/ou deixar de fornecer dados para comprovar a formação, habilidades e 
informações do Currículo Padrão ou fornecer informações inverídicas. 

  

4. Da Avaliação: 

1. – A Análise Curricular deste seletivo será feita de forma objetiva, 
conforme apresentação do modelo padrão, tempo de exercício de 
atividade profissional na função/cargo concorrido, onde serão 
atribuídas a pontuação abaixo: 

01(um) ponto sendo comprovado um ano, completo de exercício 
efetivo da função. 

04 (quatro) pontos sendo comprovado um ano de efetivo exercício na 
função exercida no âmbito da administração pública em qualquer esfera. 

01( um) ponto para graduação especialização na área a ser exercida 
(lato sensu). 

04 (quatro) pontos para graduação de Mestre/Doutor. 

4.2- Critérios de Desempate: em caso de empate será aprovado o 
candidatos com mais tempo de experiência na área publica, persistindo o empate 
será aprovado o candidato mais idoso; 

4.3 - No caso de desistência do convocado ou não comparecimento do 
mesmo, a administração fará a recondução do candidato para o último lugar na 
classificação, sendo convocado automaticamente o próximo classificado até que se 
esgotem as possibilidades. 

http://www.carlinda.mt.gov.br/
http://www.tce.mt.gov.br/diario/index


  

5. Da Divulgação e dos Resultados/Convocação 

5.1 - A divulgação do Resultado Final dos candidatos aprovados e 
classificados, bem como, todos os procedimentos inerentes ao Processo Seletivo 
serão publicados nos seguintes endereços eletrônicos: <www.carlinda.mt.gov.br>, 
<http://www.tce.mt.gov.br/diario/index> e mural da Prefeitura Municipal de Carlinda. 

5.2- Divulgação da lista do candidato aprovado e classificados , prazo 
para interposição de recursos sobre a lista de aprovado e classificados: 18/11/2015 
e prazo de interposição 19 e 20/11/2015 sendo entregues no Departamento de 
Recursos Humanos das 07:00 as 13:00 horas;  

5.3- Publicação dos recursos interpostos sobre a lista do candidato 
aprovado e dos classificados: 23/11/2015; 

5.4- Publicação do Resultado Final e Ato de Homologação, e Convocação 
do candidato aprovado: 23/11/2015; 

5.5- A convocação para designação e/ou contratação obedecerá à ordem 
de classificação final candidatos; 

 5.6- O candidato convocado deverá se apresentar na Secretaria 
Municipal de 

Administração e Finanças, 30/11//2015, o candidato que não 
comparecer ou não apresentar documentação para a contratação será considerado 
desistente sendo convocado o próximo imediato na ordem de classificação. 

5.7 - São condições para a designação e/ou contratação:  

a) Ter sido classificado no processo 

seletivo simplificado;  

b) Apresentar documentação completa conforme solicitação do 
departamento de recursos Humanos. 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.carlinda.mt.gov.br/
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ANEXO I 

 

 

Cargo Atribuições básicas Cargo Horária Vencimentos 

Contador Supervisionar, coordenar e 
executar serviços inerentes 
à contabilidade geral da 
prefeitura (Descrição 
detalhada Lei Municipal 
n.º893/2015 

40 hs Semanais R$ 3.200,00(classe “A” 
de acordo com a 
escolaridade- Lei 
Municipal n.º893/2015 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA CONTRARAÇÃO TEMPORÁRIA  

EDITAL Nº. 002/2015 

Nº. Ficha de Inscrição:___________________________________________ 

Cargo Concorrido:_____________________________________________ 

Nome do Candidato: 

 

Identidade:_______________________Órgão 
Expedidor:_________________________ 

C.P.F____________________________________ Data de 
Nascimento:____/____/____ 

Nacionalidade:___________________Naturalidade:_______________
____________ 

Titulo de 
Eleitor:_______________________Zona:___________Seção:__________________
_ 

Endereço:___________________________________nº.___________
_____________ 

Bairro:___________________________Município:________________
__UF:________ 

Escolaridade______________________________________________
_____________ 

Tel: ( 
)_______________Celular:___________________________________________ 

Email____________________________________________________
____________ 

Portador de Necessidades Especiais: ( ) Não ( ) SIM 
________________________ 

DECLARO ESTAR CIENTE DAS CONDIÇÕES DO PRESENTE 
PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA DESIGNAÇÃO DO 
EDITAL Nº. 002/2015. 

DECLARO, TAMBÉM, SOB AS PENAS DA LEI, SER VERDADEIRAS 
AS INFORMAÇÕES. 

Data da Inscrição:________/________/_______ 



Assinatura do 
Candidato:________________________________________________________ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ 

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO 

(comprovante de inscrição) 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA Nº. 002/2015 

Recebi a Ficha de Inscrição nº.____/2015 conforme Edital nº. 
002/2015. 

 

Carlinda/MT,_______de______________de 2015. 

 

Assinatura do 
recebedor:_________________________________________________ 

 

ANEXO III 

CURRÍCULO PADRÃO 

  

 

Cargo:_______________________________nº.Inscrição:___________
____________ 

I - Dados Pessoais: 

Nome:____________________________________________________
____________ 

CPF:______._______.______-______ 
RG:__________________________________ 

Endereço:_________________________________________________
___Nº.______ 

Bairro: 
__________________________Município______________________________ 



UF:____________ Telefone: ( ) 
_____________Celular( )_______________________ 

email:____________________________________________________
____________ 

Data de nascimento: _____/ _____/____ Estado civil ______________ 
Sexo: ( )F ( )M 

Naturalidade: __________________________________________ 
UF:_____________ 

Profissão:_________________________________________________
____________ 

Portador de Necessidade Especial ( ) Não ( ) Sim. 
Especifique____________________ 

II - Assinale sua Formação e Títulos: 

( ) Pós Graduação/Especialização  

( ) Título de Mestre 

( ) Título de Doutor 

1 - Tempo de experiência profissional na função/cargo a que concorre: 

_________________________________________________________
____________ 

2- Instituição/Empresa onde trabalhou: 
_____________________________________ 

2.1 - Cargos ocupados ou funções 
exercidas:_______________________________ 

 

Período: _____/ ____/______. 

Descreva as atividades desenvolvidas:  

_________________________________________________________
____________ 

 

3 – Instituição/Empresa onde trabalhou: 

_________________________________________________________
____________ 



3.1 - Cargos ocupados ou funções exercidas: 

Período: _____/ ____/____ 

Descreva as atividades desenvolvidas: 

_________________________________________________________
____________ 

 

4 - Instituição/Empresa onde trabalhou: 

______________________________________________ 

4.1 - Cargos ocupados ou funções exercidas: 

________________________________________ 

Período: _____/ ____/____ 

Descreva as atividades desenvolvidas: 

_________________________________________________________
____________ 

5 - Experiência na área Pública: Sim ( ) Não ( ) Tempo de 
Exercício:_______________ 

Instituição: ( ) Municipal ( ) Estadual ( ) Federal. 

Data: ____/______/_____ 

 

 

 ____________________________________ 

Assinatura 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

  


