
PORTARIA Nº 1100 DE 30 DE MARÇO DE 2010. 
 
"Convoca dos candidatos aprovados no Processo 
Seletivo nº 002/2010, e dá outras providências". 
 
 
FERNANDO ZAFONATO, Prefeito Municipal de Matupá 
- Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 
e, 
 
Considerando as necessidade do poder público municipal e 
a supremacia de interesse público; 

 
 

RESOLVE 
 
   Art. 1º - Convocar os candidatos aprovados no Processo Seletivo 
objeto do Edital nº 002/2010, publicado no DOE de 02/03/2010, mural e site oficial do 
município de Matupá, com o resultado homologado pelo Decreto nº 1289 de 
29/03/2010, publicado no mural e site oficial do município de Matupá. 
  
   Art. 2º - Os candidatos relacionados no Anexo I deverão 
comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de 
Matupá para serem empossados, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas de 
acordo com o Decreto nº 1289 de 29/03/2010. 
 
   Art. 3º - O regime jurídico para o servidor empossado nesse 
processo é o Estatutário de caráter temporário. 
 
   Art. 4º - Os candidatos relacionados no Anexo I deverão 
comparecer munidos dos documentos constantes do Anexo II desta Portaria. 
 
   Art. 5º - O não comparecimento no prazo legal implicará na 
desistência do classificado convocado, podendo a Prefeitura Municipal de Matupá – 
MT, convocar o(s) imediatamente posterior (es), obedecendo a ordem de classificação. 
 
   Art. 6º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
   Art. 7º - Ficam expressamente revogadas todas as disposições 
contrárias. 
 
   Gabinete do Prefeito, aos trinta dias do mês de Março do ano de 
dois mil e dez. 
 

 
FERNANDO ZAFONATO 

Prefeito Municipal 



ANEXO I 
 
 
 
 

 
Nº INSC. NOMES CARGO 
49 SONIA APARECIDA PEREIRA  AGENTE DE LIMPEZA 

58 CELIA APARECIDA MATOS DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL 

41 DENISE DE GODOY HAWERROTH EDUCADORA 

36 SIMONE OCCAI EDUCADORA 

02 CARLOS EDUCARDO DE OLIVEIRA MOTORISTA 

12 DANIELLE DA CRUZ CARVALHO CALADO ODONTOLOGO 

08 LUDIMILA CARVALHO VILELA ODONTOLOGO 

13 EDHUIN VICTOR CANDIA DA SILVA ODONTOLOGO 

38 SANDRA CECILIA SANTOS DE MEDEIROS ORIENTADOR SOCIAL 
20 ANA PAULA BORGES PSICOLOGA 

62 CLEISSE PONCIANO GONÇALVES PSICOLOGA 

51 ALINE RODRIGUES PEREIRA RECEPCIONISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO II 
 
 

ORIGINAIS 
 
1- Exame de sanidade mental e física (retirada em qualquer unidade de saúde); 
2- Declaração de que não foi demitido por justa causa e a bens dos serviços públicos no 
período de 05 anos nas esferas Federal, Estadual e Municipal; 
3- Declaração de bens e valores que compõem seu patrimônio; 
4- Declaração de que não exerce outro cargo, emprego ou função pública; 
5- Certidão negativa da justiça (civil e criminal) das cidades onde o candidato tenha residido 
nos últimos cinco anos; 
6- Declaração que responde ou não a inquérito policial e a processo administrativo disciplinar. 
 
02 FOTOCÓPIAS LEGÍVEIS: 
 
7- Diploma de conclusão do curso relativo ao cargo concorrido, devidamente registrado 
(original) e 2 (duas) cópias; 
8- Documento Escolar (original) e 2 (duas) cópias (escolaridade conforme o cargo para qual 
foi feito o concurso); 
9- Quando curso superior completo apresentar registro nos respectivos conselhos (original) e 2 
(duas) cópias; 
10  2 (duas) Fotos 3x4 recentes; 
11 Titulo de Eleitor (original) e 2 (duas) cópias e comprovante da última votação; 
12 Certidão de nascimento ou casamento (original) e 2 (duas) cópias; 
13 Certidão de nascimento dos filhos dependentes (original) e 2 (duas) cópias; 
14 Certificado de reservista (original) e 2 (duas) cópias (se masculino); 
15 CPF (original) e 2 (duas) cópias; 
16- Documento de Identidade (RG) (original) e 2 (duas) cópias; 
17- Cartão do PIS ou PASEP (original) e 2 (duas) cópias, no caso de já ter sido empregado; 
18- Carteira de vacina dos filhos menores de 06 anos; 
19- Comprovante de Endereço; 
20- Carteira de Habilitação (CNH C) para o cargo de motorista; 
21- Carteira de trabalho. 

 
 


