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EDITAL COMPLEMENTAR 

RETIFICAÇÃO Nº 001/2016 

 DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 001/2016  

 

 

Em cumprimento às determinações do Senhor GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito 

do Município de Carlinda - Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e 

tendo em vista o disposto no artigo 37, da Constituição Federal, a Comissão 

Responsável para Realização de Processo Seletivo Simplificado nº 001/2016, nomeada 

pela Portaria nº 025/2016, de 29 de Janeiro de 2016, resolve: tornar público a seguinte 

RETIFICAÇÃO: 

10. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

10.1 Serão admissíveis recursos das seguintes fases: 

10.1.1. Indeferimento da Inscrição. 

10.1.2. Prova (Questões duvidosas). 

10.1.3. Resultado Preliminar. 

10.2. Os recursos interpostos sobre os itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 deverão ser 

interpostos e protocolados no prazo de 02 (dois) dias úteis contados da data de 

publicação.  

10.3. Os recursos deverão ser feitos pelo candidato, conforme modelo de Recurso 

constante no Anexo VI por escrito e protocolados na Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Turismo, direcionado a Comissão de Elaboração e Aplicação do Processo 

Seletivo Simplificado 2016, Edital de Seleção nº. 001/2016. 

10.4. O parecer emitido pela Comissão Elaboração e Aplicação do processo seletivo, 

referente ao recurso interposto, deverá ser publicado em prazo de até 01 (um) dia útil do 

recebimento do pedido do candidato. 

10.5. Não serão aceitos os recursos interpostos fora do prazo estabelecido em edital, 

assim como, sem fundamentação e dados para a identificação do candidato, sendo 

considerada para tanto, a data em que foi protocolado. 

10.6. Exaurido o prazo destinado a interposição de recurso o Chefe do Poder Executivo 

homologará o Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2016. 



 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ 01.617.905/0001-78 

Gestão 2013 – 2016 
 

2 
 

 

11. DA HOMOLOGAÇÃO 

11.1. A homologação do processo seletivo será realizada pelo Prefeito Municipal em 

imprensa oficial do município de Carlinda – MT em até 10 (dez) dias após Publicação do 

Resultado Final, evidenciando a relação de aprovado por cargo contemplando o nome 

do candidato pela ordem decrescente de classificação, conforme distribuição de vagas 

dispostas no presente Edital. 

12. DO PRAZO DE VALIDADE 

12.1 O presente Processo Seletivo Simplificado nº 001/2016, Edital de Seleção nº 

001/2016 terá validade por 01 (um) ano, contados da data de homologação. 

13. DO REGIME JURÍDICO 

13.1 Os candidatos aprovados no presente Processo Seletivo Simplificado nº 001/2016, 

serão regidos pelo Regime Jurídico Administrativo - Lei Municipal nº 892/2015. 

14. DO REGIME PREVIDENCIÁRIO 

14.1 Os candidatos aprovados no presente Processo Seletivo Simplificado nº 001/2016, 

serão segurados do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, em conformidade 

com o que dispõe o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais. 

15. DO PROVIMENTO DOS CARGOS PÚBLICOS 

15.1 Os candidatos aprovados serão contratados obedecendo rigorosamente à ordem 

de classificação, à medida que as vagas surgirem. 

15.2 A contratação de que trata o presente Processo Seletivo Simplificado nº 001/2016, 

será de caráter temporário, com prazo determinado, podendo ser rescindido a qualquer 

tempo por ambas às partes. 

15.3 No período de validade do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2016, em 

havendo a rescisão contratual, poderá haver convocação para contratação pelo tempo 

remanescente, os candidatos classificados sendo observada a ordem classificatória.  

15.4 Os candidatos aprovados e convocados terão 30 (trinta) dias contados da 

publicação do edital de convocação, para se manifestarem sobre a aceitação do cargo e 

apresentação no Departamento de Recursos Humanos, munidos com a seguinte 

documentação para efetivar sua contratação: 

 a) 01 foto 3x4 recente. 
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 b) Cópias: 

 I. CPF, RG, Título de Eleitor, Certificado de reservista para o sexo masculino; II. 

Certidão de Nascimento ou Casamento; III. Certidão de nascimento dos filhos menores 

de 14 anos; IV. Comprovante de escolaridade para o cargo que se habilitou; 

 c) Declaração contendo: Endereço residencial; Telefone; n.º de conta corrente 

no Banco Brasil; nº do PIS/PASEP. 

 d) Certidão de quitação eleitoral, civil e criminal. 

 e) Declaração de bens que compõem seu patrimônio. 

 f) Declaração de não acúmulo de cargo público. 

 g) Exame Admissional realizado pelo Médico do Trabalho. 

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1 O candidato deverá manter atualizado seu endereço, bem como, o número do 

telefone para contato. 

16.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Elaboração e Aplicação do 

Processo Seletivo e havendo necessidade, pela Procuradoria Jurídica do Município, 

tornando a decisão de caráter público. 

 

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Município de Carlinda, Estado do Mato Grosso, em 01 de março de 2016.  

 

 

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA 

Prefeito Municipal 

 

 

MÁRIO TOSHIO KAMAZAKI 

Presidente da Comissão 

Portaria nº.025/2016 


