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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 04 
 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 2020  
 

EDITAL DE SELEÇÃO N° 003/2020 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT, no uso de suas atribuições e em 

conformidade com o disposto no Edital de Seleção n° 003/2020, do Processo Seletivo Simplificado 

2020, da Secretaria Municipal de Educação, resolve: 
 

CONVOCAR os candidatos abaixo relacionados, conforme a classificação apresentada no edital 

de resultado final (edital de seleção n° 003/2020), a comparecer na Secretaria Municipal de Educação, 

à Avenida Antônio Castilho, 169, Centro, no dia 20 de maio de 2021, às 8h. 

 

PROFESSORES NA ÁREA DE PEDAGOGIA - SÉRIES INICIAIS E EDUCAÇÃO INFANTIL 
ZONA URBANA 

 

Ord. Nome RG 
01 Nicole Rezende de Paula 13.504.477.6 SESP/PR 

*OBS: por não termos mais candidatos (a) ao cargo na lista da zona rural, estamos convocando 

candidatos na ordem da lista da zona urbana. 
 

**De acordo com subitem 9.1.2 do Edital de seleção n° 003/2020, O (a) candidato (a) classificado (a) que no 

ato da convocação não aceitar ou desistir da vaga a que concorreu, deverá assinar termo de desistência e ir para 

o final da fila, salvo se a vaga ofertada for para localidade diferente da escolhida pelo candidato que, neste caso, 

deverá permanecer na mesma classificação (entende-se por localidade área urbana e rural) e o subitem 9.1.3 Se 

o candidato aceitar vaga na localidade diferente da escolhida no ato da inscrição do processo seletivo, o mesmo 

deverá permanecer na localidade de contratação, a não ser que tenha findado a lista de classificados da 

localidade e o mesmo tenha carga horária disponível e compatibilidade de horário. 
 

PROFESSORES NA ÁREA DE PEDAGOGIA - SÉRIES INICIAIS E EDUCAÇÃO INFANTIL 
ZONA RURAL 

 

Ord. Nome RG 

01 Claudinete de Sousa Francisco Moreno 2143540-5 SESP/MT 

 

O não comparecimento no prazo acima estipulado caracterizará desistência por parte do (a) 

candidato e será convocado (a) o (a) candidato (a) imediatamente melhor classificado (a) para o 

mesmo cargo no referido certame. 

O (A) candidato (a) a ser contratado (a) deverá apresentar-se à Secretaria Municipal de Educação 

com original e cópia dos seguintes documentos: 

 Carteira de Identidade;  

 CPF;  

 Título de Eleitor;  

 01 foto 3x4;  

 Comprovante de escolaridade (Certificado e Histórico Escolar);  

 Comprovante de votação 1° e 2° turno;  

 CPF do Pai e da Mãe;  



 
ESTADO DE MATO GROSSO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

CNPJ 01.617.905/0001-78 
Gestão 2021 – 2024 

 

________________________________________________________________________________ 
Avenida Antônio Castilho, n° 169, Centro de Eventos Jaime Veríssimo de Campos Junior, CEP 78587-000 Carlinda-MT 

Telefone: (66) 3525-1544 e-mail: educacaocarlinda@hotmail.com– site: www.carlinda.mt.gov.br 

 Certificado Militar (Homem);  

  Carteira de registro profissional (xerox da foto e verso da foto);  

 PIS ou PASEP ou cartão cidadão;  

 Comprovante de residência (atualizado);  

  Certidão de quitação eleitoral (http://www.tse.jus.br/) 

 Certidão de Casamento ou Nascimento;  

 RG e CPF do cônjuge;  

 Certidão de Nascimento dos filhos (menores que 14 anos);  

 Comprovante de escolaridade dos filhos que estão estudando;  

 Carteira de vacinação dos filhos (menores que 06 anos);  

 Dados Bancários (Banco/Agência/Conta) junto ao Banco do Brasil (Procurar departamento de 

recursos humanos para obter a declaração de abertura de conta. Caso o (a) candidato já possua 

conta no Banco do Brasil, deverá encaminhar cópia do cartão ou do extrato bancário);  

 Certidão Negativa de Antecedente Criminal (www.tjmt.jus.br ou www.trf1.jus.br)  

 Atestado Médico de sanidade física e mental;  

  Declaração de bens (assinatura reconhecida em cartório);  

 Declaração que responde ou não a inquérito policial e a processo administrativo disciplinar 

(assinatura reconhecida em cartório);  

 Declaração que não foi demitido (a) com justa causa e a bem do serviço público no período de 

5 (cinco) anos, nas esferas federal, estadual e municipal (assinatura reconhecida em cartório);  

 Declaração de não acúmulo de cargo (assinatura reconhecida em cartório);  

 Declaração de Grau de Parentesco (assinatura reconhecida em cartório); 

 Declaração que não possui empresa como micro, pequena, média e grande, mesmo sendo 

proprietário, membro (assinatura reconhecida em cartório); 

 Telefone para contato; 

 

O (A) candidato (a) convocado será contratado (a) quando da apresentação de todos os 

documentos e assinatura do contrato. 

 

Carmelinda Leal Martines Coelho 
Prefeita Municipal 

 
 


