DECRETO Nº 2674 DE 04 DE ABRIL DE 2014.
DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO
APROVADO NO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2012 DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D’OESTE-MT.
O Prefeito do Município de Mirassol D’Oeste-MT, Estado de Mato Grosso, Sr. ELIAS
MENDES LEAL FILHO, no uso e gozo das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do
Município,
Considerando o interesse Público e a necessidade da Administração;
Considerando ainda o Decreto de Homologação nº 2513/2013, e da necessidade
emergencial de pessoal exclusivo da PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D’OESTE:
DECRETA:
Artigo 1º Fica convocado para posse e entrada em exercício nos respectivo cargo efetivo
no interesse da PREFEITURA MUNICIPAL, os candidatos classificados dentro do número de
vagas, conforme consta do Anexo único deste Decreto:
Artigo 2º O candidato ora convocado na forma deste Decreto e conforme seu Anexo Único
deverá comparecer à Coordenadoria de Gestão de Pessoas, na Prefeitura Municipal, sito à Rua
Antonio Tavares, 3310, o mais urgente possível, ou em até 30 dias da publicação deste Ato, para as
providências necessárias e cabíveis com vistas aos procedimentos de conferência da documentação
e outros procedimentos de praxe, atinente a posse e designação do respectivo local de trabalho.
Artigo 3º Para tomada de posse, o candidato deverá apresentar fotocópia autenticada em
cartório que comprove:
a) Ser brasileiro ou estrangeiros nos termos da Lei (art. 12 e Art. 37, I da CF/88);
b) Estar em dias com as obrigações eleitorais para candidatos de ambos os sexos e com as
obrigações militares para os candidatos do sexo masculino;
c) Escolaridade, através de certificado ou diploma conforme exigência do cargo;
d) Idoneidade civil e criminal através de certidões negativas expedidas pelo Cartório
Distribuidor do Juízo Estadual da comarca onde reside;
e) Declaração de disponibilidade para cumprimento da carga horária do cargo em que
exercerá a função.
f) Não estar exercendo acumulação ilegal de cargos públicos (apresentar declaração)
g) Estar exercendo ou não outro cargo ou função pública (apresentar declaração)
h) Ter aptidão de sanidades física e mental para o exercício do cargo, comprovado por
baterias de exames feitos por médico credenciados no Ministério do Trabalho deste
Município;
i) Cédula de Identidade;
j) Cartão de Identificação do Contribuinte (C.P.F);
k) Cartão do PIS PASEP (se possuir);
l) CPF do Cônjuge;
m) CPF do Pai;
n) CPF da Mãe;

o) Título Eleitoral (com comprovante de votação da última eleição, sendo 1º e 2º turnos,
se for o caso);
p) 01 (uma) Fotos 3x4 coloridas;
q) Comprovante ou Declaração de Endereço Residencial atualizado;
r) Certidão Negativa de Débitos para com o Município de Mirassol D’Oeste-MT;
s) Certidão de Casamento ou Nascimento;
t) Certidão de Nascimento dos Filhos;
u) Carteira de Vacinação dos Filhos Menores de 7 anos;
v) Carteira de Trabalho;
w) Declaração de Bens;
x) Cópia autenticada do Registro da Categoria com quitação da anuidade.
Artigo 4º A nomeação será feita exclusivamente no Regime Estatutário;
Parágrafo Único: A jornada de trabalho é aquela definida no referido Edital.
Artigo 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação;
Artigo 6º Revogam as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Mirassol D’Oeste, Estado de Mato Grosso, Paço
Municipal “Miguel Botelho de Carvalho” 04 de abril de 2014.

ELIAS MENDES LEAL FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 2674 04 DE ABRIL DE 2014.

AUXILIAR DE SERVIÇOS EXTERNOS
JOSOEL ANTONIO DA SILVA

ELIAS MENDES LEAL FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

EMLF/acqb

CLASSIFICAÇÃO
9º LUGAR

