
 

                                                ESTADO DE MATO GROSSO 

                          PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

                         GABINETE DA PREFEITA                   
 
        2013/2016 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________ 

Rua Espírito Santo, n.º 199-E – Centro - Fone/Fax: (65) 3283-2405/2528 – CEP 78310-000 

E-mail: gabinete@comodoro.mt.gov.br - Comodoro – MT. 
Site: www.comodoro.mt.gov.br        

 

  

EDITAL n.º 026/2015 
De: 15.06.2015 

 
 
 

MARLISE MARQUES MORAES, Prefeita Municipal de 
Comodoro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,  
                   

Art. 1º. Convoca o candidato abaixo relacionado 
classificado e aprovado no Processo Seletivo Simplificado da SAÚDE, para 
comparecer junto a Secretaria Municipal de Administração/Departamento de 
Recursos Humanos, a fim de apresentar os documentos exigidos para a 
contratação na função abaixo relacionada, em conformidade com o Edital n.º 
029, de 22 de dezembro de 2014, Edital n.º 014, de 02 de março de 2015 e 
Decreto de Homologação n.º 011, de 06 de março de 2015, para o cargo de: 
 
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
MICRO ÁREA 53 
Nome do candidato (a) Colocação 

JOSIELE FLORES DA SILVA 02º 
 
Art. 2º. Os documentos para a Contratação de cada 

candidato deverão ser apresentados conforme normas e instruções do 
Departamento de Recursos Humanos. 
 

Art. 3º. A contratação dar-se-á a partir de 01 de junho de 
2015. 

 
 Art. 4º. O não comparecimento no período de 30(trinta) 

dias, contados a partir da publicação deste Edital, implicará na desistência da 
vaga. 

 
 

Gabinete da Prefeita Municipal de Comodoro, Estado de 
Mato Grosso, aos 15 dias do mês de junho de 2015. 

 
 

Marlise Marques Moraes 
Prefeita Municipal 
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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CONTRATO 

• FOTOCÓPIAS AUTENTICADAS 
• Cédula de Identidade RG; 
• Certificado de Inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF/MF 
• Titulo de eleitor; 

• Certidão de nascimento ou casamento com as respectivas averbações, 
se for o caso, ou, Declaração de União Estável se houver; 

• CPF e RG Esposa (o) quando houver (exigência TCE-MT);  

• Certificado de reservista, de dispensa de incorporação, ou outro 
documento de quitação com o serviço militar (para o sexo 
masculino); 

• Comprovante de endereço atualizado; 

• Declaração de endereço com assinatura reconhecida em 
cartório (SOMENTE PARA CARGOS DE AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE); 

• Cópia autenticada da carteira do COREN (SOMENTE PARA CARGOS 
DE TECNICO EM ENFERMAGEM) 

• Declaração de estar quite com o COREN (SOMENTE PARA CARGOS 
DE TECNICO EM ENFERMAGEM) 

• Comprovante de titularidade de conta bancaria no Banco Bradesco 
Agencia de Comodoro 1887-2; 

• Carteira de Trabalho; 

• Carteira Nacional de Habilitação - CNH (exigido nos cargos de 
motorista);  

• Certidão de nascimento dos filhos quando dependente (se for menor 
de 07 anos trazer copia do cartão de vacina e se for de 08 à 14 
anos trazer comprovante de freqüência escolar junto com a certidão 
de nascimento, acima de 18 anos cópia do CPF e RG); 

• CPF e RG do Pai e da Mãe (exigência TCE-MT); 
• Comprovante de escolaridade (Diploma ou Certificado juntamente com 

o Histórico) de acordo com o nível exigido para o cargo; 

• OBS: Quando se tratar de Profissão Regulamentada, o candidato terá 
que providenciar copia do Registro do Conselho da respectiva 
categoria (Carteira da Profissão) e comprovante de quitação de 
anuidade. 

 

• DOCUMENTOS ORIGINAIS 
• Certidão Negativa junto a Receita Fazendária Municipal (setor de 

Tributação da Prefeitura de Comodoro-MT); 

• Declaração junto ao INSS - Extrato Previdenciário (qualquer agencia 
do INSS); 

• Declarações de Bens Móveis e/ou Imóveis, com firma reconhecida em 
cartório (se não houver, emitir declaração de que não possui bens); 

• Certidão de quitação eleitoral no Cartório Eleitoral ou pela 
Internet http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-
de-quitacao-eleitoral; 
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• Certidão Negativa Civil e Criminal expedida pelo FÓRUM da 
Comarca onde reside. 

 

• EXAMES 
• Hemograma completo; 

• Eletrocardiograma; 

• Raio-X; 
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