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022-2016  EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 001/2012 

 

I. A Prefeitura do Município de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso, tendo 

em vista o Concurso Público realizado no dia 20 de Janeiro de 2013, CONVOCA 

pelo presente edital o candidato aprovado para o preenchimento das vagas abaixo 

relacionado: 

 

MOTORISTA CATEGORIA “D” 

CLASSIFICAÇÃO NOME INSCRIÇÃO 

04° BRUNO ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA 00667 

 

II. O Candidato convocado terá um prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar de 

07/04/2016, para tomar posse no referido cargo, conforme edital. O candidato deverá 

apresentar-se no Departamento de Recursos Humanos dentro do prazo estipulado, 

munidos dos seguintes documentos: 

 

Cópias Legíveis Autenticadas ou Acompanhadas de Originais: 

*Certidão de Nascimento ou Casamento; 

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

*Declaração de Freqüência dos filhos na Escola (menores de 14 anos); 

*Carteira de Vacinação dos filhos (menores de 14 anos); 

*Carteira de Identidade (RG); 

*Cadastro de Pessoa Física (CPF) (atualizado e recadastrado); 

*Título de Eleitor; 

*Comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral (das duas ultimas eleições); 

*Reservista (se for do sexo masculino); 

*Carteira de Trabalho – CTPS (caso já tenha trabalhado com carteira assinada); 

*PIS/PASEP; 

*Comprovante de Escolaridade (Histórico Escolar); 

*Diploma/Certificado; 

*Conta Salário Banco do Brasil, Agência 1589-X (Guarantã do Norte/MT); 

*Carteira de Motorista (para motoristas e operadores de Máquinas Pesadas); 

*Comprovante do Curso de Direção Defensiva e Primeiros Socorros (para Motoristas e 

Operadores de Máquinas Pesadas); 

*Declaração de Residência (para imóvel alugado declaração do proprietário com firma 

reconhecida); 

*Documentação do Registro no Conselho da Respectiva Categoria quando se tratar de 

Profissão Regulamentada, incluindo comprovante de anuidade e Certidão de 

Regularidade; 

*Declaração de Bens ou Cópia de Declaração de Imposto de Renda Original; 

*01 Foto 3x4 (recente); 

*Declaração de não acumulo de Cargo Público; 



*Declaração de disponibilidade para cumprimento de carga horária de seu Cargo a 

qual exercerá sua função; 

*Certidão fornecida por Cartório da residência do candidato, comprovando não ter 

sofrido condenação criminal transitada em julgado, de ações cíveis e criminais; 

*Certidão Negativa de Débitos para com o Município de Guarantã do Norte/MT; 

 

*Atestado Médico com os seguintes exames: 

 

a) Urina Tipo I; 

b) Hemograma Completo; 

c) Protoparasitologico; 

d) VDRL; 

e) Glicemia (em jejum); 

f) RX do Tórax; 

g) Colpocitologia Oncótica (para mulheres acima de 35 anos de idade); 

h) PSA (para homens acima de 40 anos de idade); 

i) Colesterol total e frações HDL e LDL (para homens e mulheres acima de 40 

anos de idade); 

j) Audiometria (para motoristas e operadores de máquinas pesadas); 

k) Exame Oftalmológico com acuidade visual e fundo de olho (para Motoristas e 

Operadores de Máquinas Pesadas). 

 

 

Guarantã do Norte/MT, 07 de abril de 2016. 
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