
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ 01.617.905/0001-78 
Gestão 2013 – 2016 

Avenida Tancredo de Almeida Neves, s/nº, Centro, CEP 78587-000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 

Site: www.carlinda.mt.gov.br 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 002/2016 

 

O Prefeito Municipal de Carlinda, por meio da Comissão Técnica Organizadora do 

Processo Seletivo Simplificado nomeada pela Portaria nº 176/2016, através das disposições 

legais,  

RESOLVE convocar os candidatos (as) abaixo relacionados (as) a comparecer na 

Secretaria Municipal de Saúde até dia 30 de Junho de 2016, munidos de toda documentação 

pessoal. 

Inscrição Nome Do Candidato CPF Área 

034 Vanessa Aparecida Guilherme 040.692.831-29 02 

019 Viviane Rocha e Silva 881.470.531-34 03 

037 Solange Gomes da Costa 994.277.531-53 31 

 

 O não comparecimento do candidato (a) caracterizará desistência por parte do (a) 

mesmo e será convocado o candidato (a) seguinte para a mesma área, sendo observada a 

ordem classificatória. O (a) candidato (a) a ser contratado (a) deverá apresentar-se na 

Secretaria Municipal de Saúde com original e cópia dos seguintes documentos: 

a) Duas fotografias 3x4 atuais; 

b) Cópia da Certidão de Nascimento, se solteiro, ou de Casamento, se casado; 

c) Cópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 (quatorze) anos; 

d) Cópia do Título de Eleitor e comprovante de votação ou justificativa de ausência na 

última eleição e/ou Certidão do Cartório Eleitoral certificando que o candidato está em 

pleno gozo e exercício dos direitos políticos. 

e) Cópia do Certificado de Reservista para candidato do sexo masculino; 

f) Laudo médico subscrito por profissional credenciado pelo Município, atestando a 

capacidade física e mental para o desempenho do cargo Público; 

g) Certificado de conclusão do Ensino fundamental. 

h) Cópia do PIS/PASEP, caso já esteja inscrito. 

i) Cópia do CPF e da Carteira de Identidade; 
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j) Cópia de comprovante de residência (com comprovação de residir na área 

geográfica urbana e/ou na comunidade da zona rural, em que pretende atuar, desde a 

publicação do presente Edital. 

k) Declaração de que não possui impedimento para o exercício de cargo, emprego ou 

função pública; 

l) Cópia do Cartão SUS, atualizado; 

m) Cópia do Registro da CTPS/NPE (para fins previdenciários). 

 

 

 

 

Carlinda – MT, 27 de Junho de 2016. 

 

 

 

 

Mayra Bassi da Silva 

Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado 

 

 

 

 

Geraldo Ribeiro de Souza 

Prefeito Municipal 

 

 


