
 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 022 

DIVULGA ESPELHO DA PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO DOS CANDIDATOS PARTICIPANTES 
 
O Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Comodoro – MT, nos 
termos dos itens 9.7, 9.9 e 9.10.1 do Edital de Abertura nº 001/2018, visando atender aos princípios da 
publicidade, legalidade e impessoalidade, e, ainda, 
 
Considerando a solicitação contida no Ofício nº 163/CM/2018 da Câmara Municipal; e, 

Considerando o princípio da transparência dos atos da Administração, 

RESOLVE:  
 
I – Tornar público o espelho da prova prática de digitação dos candidatos participantes, conforme realização 
ocorrida no dia 19/08/2018; 

II – Esclarecer que a referida divulgação não ampliará o prazo de recurso, que se encerrará nesta data, uma vez 
que todos os candidatos que se submeteram a esta prova receberam sua respectiva via impressa no momento do 
encerramento desta etapa naquela data. 

Comodoro - MT, em 28 de agosto de 2018. 
 

 
Gustavo André Rocha 

Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público n.º 001/2018 
 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO: Alexandra Karine da Silva  

CARGO: Auxiliar Administrativo 

INSCRIÇÃO: 

 

O desenvolvimento do turismo é considerado estratégico pela administração municipal que 
vem apoiando a realização de eventos como a feira agropecuária, festa do peão e carnaval de 
rua.  Atrativo natural na faixa de fronteira , Brasil/ Bolívia  localiza-se um dos principais 
afluentes do rio madeira , rio guaporé que banha toda divisa do município com o país vizinho. 
Principal atrativo turístico de nossa cidade , que  atrai todos os anos centenas de pescadores 
amadores pela biodiversidade de espécies aquáticas suas baias abriga um dos peixes 
esportivos de maior procura da bacia Amazônica , o tucunaré onde sua.  



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO: Aline Tostes Correa  

CARGO: Procurador Legislativo 

INSCRIÇÃO:  

 

O desenvolvimento do Turismo é considerqaqdo estrátegico pela administração municipal que 
vem apoiando a realização de eventos como a Deira Agropecuária e Festa do Peão e Carnaval 
de Rua. Atrativo natural na faixa de Fronteira, Brasil/Bolívia, localiza-se um dos principais 
afluentes do Rio Madeira, o Rio Guaporé, que banha toda a divisa do município com o País 
vicinho. Principal atrativo turístico de nossa cidade, que atrai todos os anos, centenas de 
Pescadores Amadores, o Ucunaré, onde a sua captura se dá principalmente nos meses de 
agosto e setembro. Às margens do RIO GUAPORÉ, podemos destacar, as Pousadas Paço das 
Onças e entre Rios (divisa do Estado de Mato Grosso com Rondônia). Temos ainda, a Pousada 
localizada no Porto Zillo. 

 

Obeservação texto digitado com 03:50 HS 

 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO: ALISSON PIACENTINI REIS 

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

INSCRIÇÃO: 0015 

O desenvolvimento do turisme é considerado estratégico pela administração municipal que 
vem apoiando a realização de eventos como a Feira Agropecuária e Festa do Peão e Carnaval 
de Rua. Atrativo natural na faixa de Fronteira, Brasil/Bolívia, localiza-se um dos municípios 
afluentes do Rio Madeira, o Rio Guaporé, que banha toda a divisas do município com o País 
vizinho. Principal atrativo turístico de nossa cidade, que atrai todos os anos, centenas de 
Pescadores Amadores, pela biodiversidade de espécies aquáticas. Suas Baias abriga um dos 
peixes esportivos de maior procuro da Bacia Amazônica, o Tucunaré, onde a sua captura se dá 
principalmente nos meses de agosto e setembro. Às margens do RIO GUAPORÉ, podemos 
destacar, as Pousas Paço das Onças e entre rios (divisa do Estado de Mato Grosso com 
Rondônia). Temos ainda, a Pousada localizada no Porto Zillo. 

 

 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO:  Ana Paula Vicentini Chaves  

CARGO:  Asssistente Administrativo 

INSCRIÇÃO:  

O desenvolvimento do Tursimo é cosndiderado estratégico pela administração municipal que 
vem apoiando a realização de eventos como a Feira Agropecuária e Fetsa do Peão e Carnaval 
de Rua. Atrativo naturalo na faixa de Fronteira, Braisil/Bolívia, lolaliza-se um dos prinicpais 
afluentes do Rio Madeira, Rio Guaporé, que banha toda a dividsa do município com o País 
Vizinho. Pincipal atrativo turístico de nossa cidade, que atrai todos os anos, centenas de 
Pescadores Amadores, pela biodiversidade de espécies auáticas. Suas Baias abriga um dos 
peixes esportivos de maior procura na Bacia Amazônica, o Tucunaré, onde 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO: Andréia Maciel Flausino Ohnesorge 

CARGO: Assistente administrativo.  Previ-Comodoro. 

INSCRIÇÃO: 

O desenvolvimento do Turismo é considerado estratégico pela administração municipal que 
vem apoiando a realização de eventos como a Feira Agropecuária e festa do Peão e Carnaval 
de  Rua. Atrativo natural na faixa de Fronteira, Brasil/Bolívia, localiza-se um doos principais 
afluentes do rio Madeira, o Rio Guaporé, que banha toda a divisa do município com o País 
vizinho. Principal atrativo turístico de nossa cidade, que atrai todos os anos, centenas de 
Pescadores Amadores, pela biodiversidade de espécies aquáticas. suas Baias abriga um dos 
peixes esportivos de maior procura da Bcia Amazônica, o tucunaré, onde a sua captura se dá 
principalmente nos meses de agosto e setembro. às margens do RIO GUAPORÉ, podemos 
destarcar, as Pousadas Paço das Onças e entre Rios ( divisa do estado de Mato Grosso com 
Rondônia). Temos ainda, a Pousada localizada no Porto Zillo. 

 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO: Anne Elieze Guntzel 

CARGO: Procurador Municipal 

INSCRIÇÃO: 123 

 

O desenvolvimento do Turismo é considerado estratégico pela administração municipal que 
vem apoiando a realização de eventos como a Feira Agropecuária e Festa do Peão e Carnaval 
de Rua. Atrativo natural na faixa de Fronteira, Brasol/Bolívia, localiza-se um dos principais 
afluentes do Rio Madeira, o Rio Guaporé, que banha toda a divisa do município com o País 
vizinho. Principal atrativo turístico de nossa cidade, que atrai todos os anos, centrnas de 
Pescadores Amadores, pela biodiversidade de espécies aquáticas. Suas Baias abriga um dos 
peixes esportivos de maior procura da Bacia Amazônica, o Tucunaré, onde a sua captura se dá 
principalemnte nos meses de agosto e setembro. Às margens do RIO GUAPORÉ, podemos 
destacar, as Pousadas Paço das Onças e entre Rios (divisa do Estado de Mato Grosso com 
Rondônia). Temos ainda, a Pousada localizada no Porto Zillo.  

 

 

Observação texto digitado em 00:03:50hs 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO: Ariane Steica Rodrigues Peres 

CARGO: Procurador Legislativo  

INSCRIÇÃO:  

 

O desenvolvimento do Turismo é considerado estratégico pela administração municipal que 
vem apoiando a realização de eventos como a Feira Agropecuária e Festa do Peão e Carnaval 
de Rua. Atrativo natural na faixa de Fronteira, Brasil/Bolívia, localiza-se um dos principais 
afluentes do Rio Madeira, o Rio Guaporé, que banha toda a divisa do município com o País 
vizinho. Principal atrativo turístico de nossa cidade, que atrai todos os anos, centenas de 
Pescadores Amadores, pela biodiversidade de espécies aquáticas. Suas Baias abriga um dos 
peixes esportivos de maior procura da Bacia Amazônica, o Tucunaré, onde a sua captura se dá 
principalmente nos meses de agosto e setembro. Às margens do RIO GUAPORÉ, podemos 
destacar, as Pousadas Paço das Onças e entre Rios (divisa do Estado de Mato Grosso com 
Rondônia). Temos ainda, a Pousada localizada no Porto Zillo. 



 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO: Aryadne Guilherme da Silva 

CARGO:  Assistente Administrativo (Prefeitura Municipal) 

INSCRIÇÃO: 

 

Odesenvolvimento do Turismo é considerado estratégico pela administração municipal que 
vem apoiando a realização de eventos como a Feira Agropecuaria e Festa  do Peão e Carnaval 
de Rua., Atrativo natural na faixa de Fronteira, Brasil/Bolivia, localiza-se um dos principais 
afluentes do Rio Madeira, o Rio Guaporé, que banha toda a divisa dos principais afluentes do 
município com o País vizinho. Principal atrativo turístico de nossa cidade, que atrai todos os 
anos, centenas de Pescadores Amadores, pela biodiversisdade de espécies auáticas. Suas Baias 
abruga um dos peixes esportivos de maior procuyra da Bacia Amazônica o Tacunaré, onde a 
sua captura de dá principalmente nos meses de agosto e setembro. ÀS  margens do RIO 
GUAPORÉ, podemos destacar, as Pousadas 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO: Atalita Ribeiro Freitas 

CARGO: Auxiliar Adiministrativo 

INSCRIÇÃO: 

 

O desenvolvimento do Turismo é considerado estratégico pela administração municipal que 
vem apoiando a realização de eventos como a Feira Agropecuária e Festa do Peão e Carnaval 
de Rua. Atrativo natural na faixa de Fronteira, Brasil/Bolívia, localiza-se um dos principais 
afluentes do Rio Madeira, o Rio Guaporé, que banha toda a divisa do município com o País 
vizinho. Principal atrativo turístico de nossa cidade,que atrai todosos anos, centenas de 
Pescadores Amadores, pela biodiversidade de espécies aquáticas. Suas Baias abriga um dos 
peixes esportivos de maior procura da Bacia Amazônica, o Tucunaré, onde a sua captura se dá 
principalmente nos meses de agosto e setembro. Ás margens do RIO GU 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO: Ávilla Fatima da silva 

CARGO: Auxiliar administrativo 

INSCRIÇÃO: 001289 

O desenvolvimento do turismo é considerado estratégico pela administração municipal que 
vem apoiando a realização de eventos como a feira agropecuária e festa de peão e carnaval de 
rua. Atrativo natural na faixa de fronteira, Brasil/Bolívia, localiza-se um dos principais afluentes 
do rio madeira, o Rio Guaporé, que banha toda a divisa do município com o país vizinho. 
Principal atrativo tur´stico de nossa cidade, que atrai todos os anos, centenas de pescadores 
Amadores, pela biodiversidade de espéciess aquáticas . Suas Baias  abriga um dos peixes 
esportivos de maior procura da Bacia Amazônicxa, o Tucunaré, onde a sua captura se dá 
principalmente nos 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO: BEATRIZ CARDOSO DE OLIVEIRA 

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

INSCRIÇÃO: 

O desenvolvimento do Turismo é considerado estrátegico pela administração minicipal que 
vem apoiando a realização  de eventos como a feira Agropecuária e Festa do Peão e Carnaval 
de Rua. Atrativo natural na faixa de Fronteira , Brasi/Bolívia, localizada-se um dos principais 
afluentes do Rio Madeira, o Rio Guaporé, que banha toda a divisa do municício com o País 
vizinho. Principal atrativo Turísco de nossa cidade, que atrai todos os anos, cetenas de 
pescadores Amadores, pela biodiversidade de espécies aquáticas. Suas Bacias abriga um dos 
peixes esportivos  de maisor procura de bacia Amaz 

 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO: Bruno Pereira Franco 

CARGO: Assistente Administrativo 

INSCRIÇÃO: 

O desenvolvimento do turismo é considerado estratégico pela administração municipal que 
vem apoiando a realização de eventos como a Feira Agropecuaria e Festa do peão e Carnaval 
de Rua. Atrativo natural na faixa da fronteira, Brasil/Bolívia, localiza-se um dos principais 
afluentes do rio madeira, o Rio Guaporé, que banha toda a divisa do município com o País 
vizinho. Principal atrativo turístico de nossa cidade, que atrai todos os anos centenas de 
pescadores amadores, pela biodiversidade de espécies aquáticas. Suas Bais abriga um dos 
peixe esportivos de maior procura da Bacia Amazônica, o Tucunaré, onde a sua captura se dá 
principalmente nos meses de agosto e setembro. Às margens do Rio Guaporé, podeemos 
destcar, as Pousadas Paço das Onças e entre os rios (divisa do Estado de Mato Grosso com 
Rondônia). Temos ainda, a pousada localizafa no Porto Zillo. 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO:  Carla Roberta Garcia 

CARGO: Auxiliar Administrativo 

INSCRIÇÃO: 

 

 

O desenvolvimento do turismo é considerado estratégico pela adminitração municipal que 
vem apoiando a realização de eventos como a Feira Agropecuária e Festa de Peão e Carnaval 
de Rua. Atrativo natural na faixa de Fronteira, Brasil/Bolivia, localiza-se um dos principais 
afluentes do Rio Madeira, o Rio Guaporé, que banha toda a divisa do município com o País 
vizinho. Principal atrativo turístico de nossa cidade, que atrai todas as espécies aquáticas. Suas 
Baias abriga um dos peixes esportivos de maior procura da Bacia Amazonica, o Tucunaré, onde 
a sua captura se dá principlamente nos meses de agosto e setembro. Às margens do RIO 
GUAPO 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO: Cristiane Cordeiro do Nascimento 

CARGO: Auxiliar Administrativo 

INSCRIÇÃO: 

 

 

o desenvolvimento do Turismo e considerado estrateico pela administracao municipal que 
vbem apoiano a realizacao de eventos como a Feira Agropecuaria e Fewsta do peao e cranaval 
de Rua. atrativo naturalna faixa de Fronteiras, Brasil /Bolivia, locali-se um dos principais 
afluentes ro Rio Madeira, o Rio Guapore, que banha toda a divisa do municipio com o Pais 
viiznho. Principal atrativo turistico de nossa cidade, que atrai todos os anos, centenas de 
Paecadores Amadores, pela biodeversidade de especies aquaticas. sua sbacias amazoniaca, o 
mtucunare, onde a sua captur se dá princvipalm,ente nos meses de agosto e setembro, Às 
marges do RIO GUAPORÉ, podemos destacra, as poudass Paco da sOncas e entre Rios(divisa do 
estado de Mato Grosso com Rondinia). temos ainsa, a Pousada localizada no Porto Zillo. 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO: DIEGO CAMPOS DA SILVA  

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

INSCRIÇÃO: 

 

O desenvolvimento do Turismo e considerado estratégico pela administração municipal que 
vem apoiando a realização de eventos como a Feira Agropecuária e Festa do Peão E Carnaval 
de Rua. Atrativo natural na faixa de Fronteira,Brasil/Bolívia, localiza-se um dos principais 
afluentes do Rio Mandeira, o Rio Guaporé, que banha toda a divisa do município com o País 
vizinho. Principal  atrativo turístico de nossa cidade, que atrai todos os anos, centenas de 
pescadores Amadores, pela biodiversidade de espécies aquáticas. Suas Baias abriga um dos 
peixes esportivos de maior procura da Bacia Amazônica, o Tucunaré, onde a sua captura se dá 
principalmente dos meses de agosto e setembro. Às margnes do RIO GUAPORÉ, podemos 
destacar 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO:  Drielli Rech de Camargo  

CARGO:  Contador 

INSCRIÇÃO: 

O desenvolvimento do Turismo é considerado estratégico pela administração minucipal que 
vem apoiando a realização de eventos como a Feira Agropecuária e a Festa do Peão e 
Carnavalde Rua. Atravico natural na faixa de Fronteira, Brasil/Bolívia, localiza-se um dos 
principais afliuentes do Rio Guaporé, que atrai todos os anos, centenas de Pescadores 
Amadores, pela biodivesidade de espécies aquáticas. Suas Baias um dos peixes esportivos de 
maior procura da Bacia Amazônica, o Tucurnaré, onde a sua captura se dá principalmente nos 
meses de agosto e setembro.   

 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO: Edilaine dos Santos Pereira 

CARGO: Auxiliar adminitrativo 

INSCRIÇÃO: 

 

O desenvolvimento do Turismo é considerado estratégico pela administração municipal que 
vem apoiando a realização de eventos como a Feira Agropecuária e Festa do Peão e Carnaval 
de Rua. Atrativo natural na faixa de fronteira , Brasil/Boliivia  



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO: Edivan da Silva Vieira  

CARGO: ASSISTENTETE ADMINSTRATIVO  

INSCRIÇÃO:  

O desenvolvimento do turismo é considerado estratégico pela administração municipal que 
vem apoiando a realização de eventos como a feira Agropecuária e Festa do Peão e Carnaval 
de rua. Atrativo natural na faixa de fronterira, Brasil/Bolívia, localiza-se um dos principais 
afluentes do Rio Madeira, o Rio Guaporé, que banha toda a divisa do município com o País 
vizinho. Principal atrativo turístico de nossa cidade, que atrai todos os anos, centenas de 
Pescadores Amadores, pela biodiversidade de espécies aquáticas. Suas Baias a 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO:Eliene Castilho Lima Viana 

CARGO:Auxiliar adiministrativo 

INSCRIÇÃO: 

O desemvolvimento do turismo è considerado estratégico pela adiministração municipal que 
vem apoiando a realizalçao de eventos como a feira Agopecuária e festa do peão e carnaval de 
rua. Atrativo natural na faixa de Fronteira, Brasil/ Bolivía, localiza-seum dos principais afliemtes 
do Rio Madeira, o Rio Guaporé, que banha toda a divisa do município com o país vizinho. 
Principal atrativo turístico de nossa cidade, que atrai todos  

 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO: Elisson Sanches de Lima 

CARGO: Contador 

INSCRIÇÃO: 

 

O desenvolvimento do Turismo é considerado estratégico pela administração municipal que 
vem apoando a realização de eventos como a Feira Agropecuária e Festa do Peão e Carnaval 
de Rua. Atrativo natural na faixa de Fronteira, Brasil/Bolívia, localiza-se um dos principais 
afluentes  do Rio Madeira, o Rio Graporé, que banha toda a divisa do município com o país 
vizinho. Principal atrativo turístico de nossa cidade, que atrai todos os anos, centenas de 
Pescadores Amadores, pela biodiversidade de espécies aquáticas. Suas Baias abriga um dos 
peixes esportivos de maior procura da Bacia Amazônica, o Tucunaré, onde a sua captura se dá 
principalmente nos meses de agosto e setembro. Às margens do RIO GUAPORÉ, podemos 
destacar, as PousadasPaço das Onças 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO: Eloiza Dutra Pereira 

CARGO: Auxiliar Administrativo 

INSCRIÇÃO: 

 

 O desenvolvimento do Turismo é considerado estratégico pela administração municipal que 
vem apoiando a realização de eventos como a Feira Agropecuária e Festa do Peão e Carnaval 
de Rua. Atrativo naturalna faixa de Fronteira, Brasil/Bolívia, localiza-se um dos principais 
afluentes do Rio Madeira, o Rio Guaporé, que banha toda a divisa do município com o País 
visinho. Principal atrativo turístico de nossa cidade, que atrai todos os anos, centenas de 
Pescadores Amadores, pela biodivercidade de   

 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO: EMERSON DE LIMA  E SILVA   

CARGO:  AUXILIAR ADMINISTRATIVO   

INSCRIÇÃO:  

 

O desenvolvimeto do turismo é considerado estratégico pela administração muncicipal que 
vem apoiando a realização de eventos como a Feira Agropecuária e festa do Peão e carnaval 
de Rua. Atrativo natural na faixa de fronteira, Brasil/ Bolívia, localiza-se um dos principais 
afluents do Rio Madeira, o Rio Guaporé, que banha toda a divisa do municópio com o País 
vizinho. Principal atrativo turístico da nossa cidade, que atrai todos os anos, centenas de 
pescadores Amadores, pela biodiversidade de espécies aquáticas. Suas bacias abriga um dos 
peixes esportivos de maior procura da Bacia Amazônica, o Tucunaré, onde a sua captura se dá 
principalmente nos meses de agosto e setembro. As margens do RIO GUAPORÉ, podemos 
destacar, as pousadas Paço das Onças e entre rios (divisa do Estado de Mato Grosso com  



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO: Emerson Pereira Bezerra 

CARGO: Assistente Administrativo - Prefeitura  

INSCRIÇÃO: 

O desenvolvimento do turismo é considerado estratégico pela administração municipal que 
vem apoiando a realização de eventos como a Feira Agropecuária e Festa do Peão e Carnaval 
de Rua. atrativo natural na faixa da Fronteira, Brasil/ Bolívia, localiza-se um dos principais 
aflentes do Rio Madeira, o Rio Guaporé, que banha toda a divisa do município co o País 
vizinho. Principal atrativo turístico de nossa cidade, que atrai todos os anos, centenas de 
Pescadores Amadores, pela biodiversidade de espécies aquáticas. Suas Baias abriga um dos 
peixes esportivos de maior procura da Bacía Amazônica, o Tucunaré, onde a sua captura se dá 
principalmente, nos meses de agosto à setembro. às margens do RIO /GUAPOR, podemos  



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO: Eric Passold Vieira 

CARGO: Assistente Administrativo 

INSCRIÇÃO: 02053 

 

O desenvolvimento do Turismo é considerado estratégico pela asministração municipal que 
vem apoiando a realização de eventos como a Feira Agropecuária e Festa do Peão e Carnaval 
de Rua. Atrativo natural na faixa de Fronteira, Brasil/Bolívioa, localiza-se um dos principais 
afluentes do Rio Madeira, o Rio Guaporé, que banha toda a divisa do município com o País 
vizinho. Principal atrativo turístico de nossa cidade, que atrai todos os anos, centenas de 
Pescadores Amadores, pela biodiversidade de espécies aquáticas. Suas Baias abriga um dos 
peixes esportivos de maior procura na Bacia Amazônica, o Tucunaré, onde a sua captura se  dá 
principalmente nos meses de agosto e setembro. Às margens do RIO GUAPORÉ, podemos 
destacar, as Pousadas Paço das Onças e entre Rios (divisa do Estaqdo de Mato Grosse com 
Rondônia). Temos ainda, a Pousada localizada no Porto Zillo. 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO: Fabiula Cristina Corrêa 

CARGO: Auxiliar Administrativo 

INSCRIÇÃO: 

O desenvolvimento do Turismo é considerado estrátegico pela administração municipal que 
vem apoiando a realização de eventos como Feira Agrpecuária e Festa do Peão e Carnaval de 
Rua. Atrativo natural na faixa de Fronteira, Brasil/Bolívia, localiza-se um dos principais 
afluentes do Rio Madeira, Guaporé, que banha toda divisa do município com o País vizinho. 
Principal atrativo turístico de nossa cidade, que atrai todos os anos, centenas de Pescadores 
Amadores, pela biodiversidade de espé     



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

CANDIDATO: Fani Krignl 

CARGO: Auxiliar Administrativo 

 

INSCRIÇÃO:  

O desenvolvimento do Turismo é considerado estratégico pela administração municipal que 
vemapoiando a realização de eventos como a Feira Agropecuária e Festa do Peão e Carnaval 
de Rua. Atrativo natural na faixa de Fronteira, Brasil/Bolívia, localiza-se um dos principais 
afluentes do Rio Mdeira, o Rio Guaporé, que banha toda a divisa do município com o Pa´s 
vizinho. Principal atrativo turístico de nossa cidade, que atrai todos os anos, centenas de 
Pescadores Amadores, pela biodiversidade de espécies aquáticas. Suas Baias abriga um dos 
peixes esportivos de maior procura da Bacia 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO:  Francielly Castanho Pena 

CARGO:  Auxiliar Administrativo 

INSCRIÇÃO:  

O  desenvolvimento do Turismo é considerado estratégico pela administração municipal que 
vem apoiando a realização de eventos como a Feira Agropecuária e Festa do Peão e Carnaval 
de Rua.  Atrativo natural na faixa de Fronteira, Brasil/Bolívia, localiza-se um dos principais 
afluentes do Rio Madeira, o Rio Guaporé, que banha toda a divisa do município com o País 
vizinho. Principal atrativo turístico de nossa cidade, que atrai todos os anos, centenas de 
Pescadores Amadores, pela biodiversidade de espécies aquáticas. Suas Baias abriga um dos 
peixes esportivos de maior procura da Bacia Amazônica, o Tucunaré, onde a sua captura se dá 
principalmente nos meses de agosto e setembro  



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO:GENILDA DA GLORIA DA SILVA 

CARGO:AUXILIAR  ADMINISTRATIVO 

INSCRIÇÃO: 

 

O  desenvolvimento do Turismo é considerado estratégico pela 

administração municipal que vem apoiando a realização de eventos como 

a Feira Agropecúaria e Festa do Peão e Carnaval de Rua.Atrativo natural na faixa de fronteira, 
Brasil/Bolivia,localiza-se um dos principais afluentes do Rio Madeira, o Rio Guapor 

 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO: Gheiny Cambara Gomes 

CARGO: Auxíliar Administrativo 

INSCRIÇÃO:  

 

O desenvolvimento do Turismo é considerado estratégico pela administração 
municipal que vem apoiando a rewalizaação de eventos como a Feira Agropecuária do 
Peão e Carnaval de Rua. Atrativo natural na faixa de Fronteira, Brasil/Bolívia, localiza-
se um dos principais afluentes do Rio Madeira, o Rio Guaporé, que banha toda a divisa 
do municíoio com o País vizinho. Principal atrativo turístico de nossa cidade, que atrai 
todos os anos, centenas de Pescadores Amadores, pela biodiversidade de espécies 
aquáticas. Suas Baias  



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

CANDIDATO: Gislaine Aparecida Teixeira 

CARGO: Auxiliar Administrativo 

INSCRIÇÃO: 

 

 

O desenvolvimento do turismo é considerado estratégico pela administração municipal que 
vem apoiando a realização de eventos como a Feira Agropecuária e Festa do Peão e Carnaval 
de Rua. Atrativo natural na faixa de Fronteira, Brasil/Bolívia, localiza-se um dos principais 
afluentes do Rio Madeira, o Rio Guaporé, que banha toda a divisa do município com o País 
vizinho. Principal atrativo turístico de nossa cidade, que atrai 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO: GÜNTHER SCHULZ 

CARGO: PROCURADOR JURÍDICO 

INSCRIÇÃO: 

 

O desenvolimento do Turismo é considerado estratégico pela administração municipal que 
vem apoiando a realização de eventos como a Feria Agropecuária e Festa do Peão e Carnaval 
de Rua. Atrativo natural na faixa de Fronteira, Brasil/Bolívia, localiza-se um dos principais 
afluentes do Rio Madeira, o Rio Guaporé, que banha toda a divisa do município com o País 
vizinho. Principal atrativo turístico de nossa cidade, que atrai todos os anos, centenas de 
Pescadores Amadores, pela biodiversidade de espécies aquáticas. Suas Baias abriga um dos 
peixes esportivos de maior procura na Bacia Amazônica, o Tucunaré, onde a sua captura se dá 
principalmente nos meses de agosto e setembro. Às margens do RIO GUAPORÉ, podemos 
destacar, as Pousadas Paço das Onças e entre Rios (divisa do Estado de Mato Grosso com 
Rondônia 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

CANDIDATO:Ideglan da silva maciel 

CARGO:auxiliar administrativo 

INSCRIÇÃO: 

O desenvolvimento do turismo é considerado estratégico pela administração municipal que 
vem apoiando a realização de eventos como a Feira Agropecuária e Festa do peão e Carnaval 
de Rua. Atrativo natural na faixa de Frronteira, Brasil/Bolivia, localiza-se um dos principais 
afluentes do Rio Madeira, o Rio Guaporé, que banha toda a divisa do município com o Pais 
vizinho. Principal atrativo de nossa cidade, que atrai todos os anos, centenas de pescadores 
Amadoress, pela biodiversidade de espécies aquáticas. Suas Baias abriga um dos peixes 
esportivos de maior procura da Bacia Amazônica, o Tcucunaré, onde a sua captura se dá 

 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO: ISABEL DE ALMEIDA RAMIRES 

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

INSCRIÇÃO: 

 

O desenvolvimento do Turismo é considerado estratégico pela administração municipal que 
vem apoiando a realização de eventos como a Feira Agropecuária e Festa do Peão e Carnaval 
de Rua. Atrativo natural na faixa de Fronteira, Brasil/Bolívia, localiz-se um dos principais 
afluentes do Rio Madeira, o Rio Guaporé, que banha toda a divisa do município com o País 
vizinho. Principal atrativo turístico de nossa cidade, que atrai todos os anos, centenas de 
Pescadores Amadores, pela biodiversidade de espécies aquáticas. Suas Baias abriga um dos 
peixes esportivos de maior procura da Bacia Amazônica, o Tucunaré 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

CANDIDATO: Jessika Seifert da Silva  

CARGO: Auxiliar Administrativo 

INSCRIÇÃO: 

O desenvolvimento do turismo é considerado estratégico pela administração municipal que 
vem apoiando a realização de ventos como a Feira Agropecuária e Festa do Peão e Carnaval de 
Rua. Atrativo natural na faixa de Fronteira, Brasil/Bolívia, localiza-se um dos principais 
afluentes do Rio Madeira, o Rio Guaporé, que banha toda a divisa do município com o País 
vizinho. Principal atrativo turístico de nossa cidade, que atrai todos os anos, centenas de 
Pescadores Amadores, pela biodiversidade de espécies aquáticas. Suas Baias abriga um dos 
peixes esportivos de maior procura da Bacia Amazônica, o Tucunaré, onde a sua captura se dá 
principalmente nos meses de agosto e setembro.às margens do RIO GUAPORÉ, podemos 
destacar, as Pousadas Paço das Onças 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO:  JHONE FERREIRA ALVES  

CARGO:  PROCURADOR  

INSCRIÇÃO: 

O desenvolvimento do Turismo é considerado estratégico pela administração municipal que 
vem a realização de eventos como a Feira Agropecuária e festa do peão e Carnaval de Rua . 
Atrativo natural na faixa de Fronteira, Brasil/bolivia, localiza-se um dos principais afluentes do 
Rio Madeira, Rio guaporé, que banha toda a divisa do município com o País vizinho. Principal 
atrativo turístico de nossa cidade, que atrai todos os anos, centenas de pescadores Amadores, 
pela biodiversidade de espécies aquáticas. Suas Baias abriga um dos peixes esportivos de 
maior procura da Bacia Amazônica, o Tucunaré, onde a sua captura se dá principalmente nos 
meses de agosto e setembro. Às margens do Rio G 

 

 

 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO: JOANA DARC DE LOURDES MAGELA 

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

INSCRIÇÃO: 

 o desenvolvimento do Turismo é  considerado estratégico pela administração 
municipal que vem apoiando a realização de eventos como a Feira  Agropecuária e Festa do 
Peão e Carnaval de Rua. Atrativo natural na faixa de Fronteira, Brasil/Bolívia, localiza-se um 
dos principais afluentes do Rio Madeira, o Rio Guaporé, que banha toda a divisa do município 
com o País vizinho. Principal atrativo turístico de nossa cidade, que atrai todos os anos, 
centenas de Pescadores Amadores, pela biodiversidade de ésécies aquáticas. Suas Baias  



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO: João Felipe Chaves 

CARGO: Auxiliar Administrativo  

INSCRIÇÃO: 

 

O desenvolvimento do Turismo é considerado estratégico pela administração municipal que 
vem apoiando a realização de eventos como a Feira Agropecuária e Festa do Peão e Carnaval 
de Rua. Atrativo natural na Faixa de Fronteira, Brasil/Bolívia, localiza-se um dos principais 
afluentes do Rio Madeira , o Rio Graporé, que banha toda a divisa do município com o país 
vzinho. Principal atartivo turístico de nossa cidade, que atari todos os anos, centenas de 
Pescadores Amadores , pela biodivercidade de espécies aquáticas . 

 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO: Joice  Kelly de Jesus Morais 

CARGO: Assistente adminisstrativo 

INSCRIÇÃO: 

O Desenvolvimento do Turismo é conciderado estrst´egico pela administração municipal que 
vem apoiando a realização de eventos como a Feira Agraopecuátia e Festa do Peão e carnavaç 
de Rua. Atrativo naturaç na faixa de Fronnnteira, Brasil Bolivia , localliza-se um sos principis 
afluentes do rio Madeira ,o Rio Guaporé , qsu ebanha toda a divisa do municipio com o país 
vizinho. Principal  atratico turistico de nonssa cidade, que atrai todoa os anos, centenas de 
pescadores Amadores, pel abiodivercidade de es 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO: JOSUÉ ALVES RODRIGUES DOS SANTOS. 

CARGO: PROCURADOR JURÍDICO. 

INSCRIÇÃO: 

 

O desenvolvimento do Turismo é considerado estratégico pela administração municipal que 
vem apoiando a realização de eventos como a Feira Agropecuária e Festa do Peão e Carnaval 
de Rua. Atrativo natural na faixa de Fronteira, Brasil/Bolívia, localiza-se um dos principais 
afluentes do Rio Madeira, o Rio Guaporé, que banha toda a divisa do município com o País 
vizinho. Principal atrativo turístico de nossa cidade, que atrai todos os anos, centenas de 
Pescadores Amadores, pela biodiversidade de espécies aquáticas. Suas Baias abriga um dos 
peixes esportivos de maior procura da Bacia Amazônica, o Tucunaré, onde a sua captura se dá 
principalmente nos meses de agosto e setembro. Às margens do RIO GUAPORÉ, podemos 
destacar, as Pousadas Paço das Onças e entre Rios (divisa do Estado de Mato Grosso com 
Rondônia). Temos ainda, a Pousada localizada no Porto Zillo. 

 

Observação texto digitado em 00:03:15 hs 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO: Jucélia dos Santos  da Costa 

CARGO: Auxiliar Administrativo 

INSCRIÇÃO:  

 

O desenvimento do turismo é considerado estratégico pela administração municipa que vem 
apoiando a realização de eventos como a Feira agropecuária e festa do Peão e Carnaval de 
Rua. atrativo natural de faixa e Fronteira, Brasil/Bolivia, localiza-se um dos principais afluentes 
do Rio Madeira, o Rio Guaporé, que banha toda a divisa do municipio com o País vizinho. 
principal atrativo turístico de nossa cidade, que atrau todos os anos 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CCANDIDATO: karine oliveira bertelli 

CARGO: Auxiliar administrtivo 

INSCRIÇÃO: 

O desenvolvimento   do Turismo  é   considerado   estratégico  pela  administração municipal 
que vem apoiando a realização   de eventos como a feira    agropecuária   e   Festa  do Peão  e 
carnaval de  

  



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

CANDIDATO: Kelma Cândida Maquiele Batista 

CARGO: Auxiliar Administrativo 

INSCRIÇÃO: 

O desenvolvimento do Turismo é considerado estratégico pela administração municipal que 
vem apoiando a realização de eventos como a Feira Agropecuária e Festa do Peão e Carnaval 
de Rua. A trativo natural na faixa de Fronteira, Brasil/Bolívia, localiza-se um dos principais 
afluentes do Rio Madeira, o Rio Guaporé, que banha toda a divisa do município com o País 
vizinho.Principal atrativo turístico de nossa cidade, que atrai todos os anos, centenas de 
Pescadores Amadores, pela biodiversidade de 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO:  Kemilli Silva Lima Avila 

CARGO: Assistente Administrativo 

INSCRIÇÃO:   

 O desenvolvimento do Turismo é considerado estratégico pela administraçãio municipal 
que vem apoiando a realização de eventos pela a Feira Agropecuária e Festa do Peao e 
Carnaval de Rua. Atrativo natural na faixa de Fronteira, Brasil/Bolívia, localiza-se umm 
dos principais afluentes do Rio Madeira, o Rio Guaporé, que banha tosa a divisa do 
municipio com o País vizinho. Principal atrativo turísticop de nossa cidade, que atrai 
todos os anos, centenas de Pescadores Amadores, pela biodiversidade de espécies 
aquática. Suas baias abriga um dos peixes esportivos de maior procura da Bacia 
Amazônica, o Tucunaré, onde a sua captura de dá principalmente nos meses de agosto e 
setembro. Às margens do RIO GUAPORÉ, podemos destacar, as Pousad  

 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

 

 

CANDIDATO: Kimberllys Beatriz Ferreira Silva 

CARGO: Assistente Administrativo  

INSCRIÇÃO:  

O desenvolvimento do Turismo é considerado estratégico pela administração municipal que 
vem a realização de eventos como a Feira Agropecuária e Festa do Peão e Carnaval de Rua. 
Atrativos natural na faixa de Fronteira, Brasil/Bolívia, localiza-se um dos principais afluentes do 
Rio Madeira, o Rio Guaporé, que banha toda a divisa do município com o país vizinho. Principal 
atrativo turístico de nossa cidade, que atrai todos os anos, centenas de Pescadores Amadores, 
pela biodiversidade de espécies aquáticas. Suas Baias abriga um dos peixes esportivos de 
maior procura da Bacia Amazônica, o Tucunaré, onde a sua capturta se dá principalmente nos 
meses de agostro e setembor. Às margens do RIO GUAPORÉ, podendo destacar, asd Pousadas 
Paço das Onças e entre Rios (divisa do Estado de Mato Grosso com Rondônia). Tem, os ainda, a 
Pousada localizada no Porto Zillo. 

 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO: Leiliane Soares de Oliveira 

CARGO: Procurador Legislativo 

INSCRIÇÃO: 

 

 

O desenvolvimento do Turismo é considerado estratégico pela administração municipal que 
vem apoiando a realização de eventos como a Feira Agropecuária e a Festa do Peão e Carnaval 
de Rua. Atrativo natural na faixa de Fronteira, Brasil/Bolívia, localiza-se um dos principais 
afluentes do Rio Madeira, o Rio Guaporé, que banha toda a divisa do município com o País 
vizinho. Principal atrativo turístico de nossa cidade, que atrai todos os anos, centenas de 
Pescadores Amadores, pela biodversidade de espécies aquáticas. Suas Baias abriga um dos 
peixes esportivos de maior procura da Bacia Amazônica, o Tucunaré, onde a sua captura se dá 
principalmente nos meses de ag 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO: Letícia Tainara Pires de Souza 

CARGO: Assistente Admistrativo 

INSCRIÇÃO: 

 

o desenvolvimrento do Turismo é considerado estratégico pela admistração municipal  que 
vem apoiando a realizão de eventos como a FEIRA Agrópecuasria do peão e Carnaval de Rua. 
Atrativo natural de Fronteira, Brasil/Bolívia, localiza-se ums dos principais afluentes do Rio 
Madeira, Rio Guaporé, que banha toda a divisa do município com o País vizinho. Principal 
atrativo turístico de nmossa cidade, que atrai todos os anos, centenas de pescadores 
Amadores, pela biodiversid 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO: Mailo Segala de Moura 

CARGO: Assistente Administrativo 

INSCRIÇÃO: 

O desenvolvimento do turismo é considerado estratégico pela administração municipal que 
vem apoiando a realização de eventos como a feira Agropecuária e festa do Peão e Carnaval 
de Rua. Atrativo natural na Faixa de Fronteira, Brasil/Bolívia, localiza-se um dos principais 
afluentes do Rio Madeira, o Rio Guaporé, que banha toda a divisa do município com o País 
vizinho. Principal atrativo turisístico de nossa cidade, que atrai todos os anos, centenas de 
Pescadores Amadores, pela bioversidade de espécies aquáticas. Suas Ba 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO:  Maria Rosangela Soares  

CARGO: Auxiliar Admistrativo 

INSCRIÇÃO: 

O desenvolvimento do  Turismo é considrrado estratégico pela administração municípal que 
vem apoiando a realizção de eventos como a Feira Agropecuária e Festa do Peão e Carnaval de 
Rua.  Atrativo natural na faixa de Fronteira, Brasil´Bolívia, localiza-se um dos afluentes do Rio 
Madeira, o Rio G  



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO: Mayara da silva rios  

CARGO: auxiliar administrativo 

INSCRIÇÃO: 

 

O desenvolvimento do Turismo é considerado estratégico pela administração municipal que 
vem apoiando a realizzação de eventos como a Feira Agropecuária e Festa do Peão e Carnaval 
de Rua. Atrativo natural na faixa de Fronteira, Brasil/Bolívia, localiiza-se um dos principais 
afluentes do Rio Madeira, o Rio Guaporé, que banha toda a divisa do município com o País  
vizinho. Principal atrativo turístico de nossa cidade, que atrai todos os anos, centenas de 
Pescadores Amadores, pela biodivercidade de especíes aquáticas. Suas Baias abriga um dos 
peixes esportivos de maior procura da Bacia Amozônica, o Tucunaré, onde  



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO: Najara Mendes Rodrigues  

CARGO: Assistente Administrativo 

INSCRIÇÃO:  

O desenvolvimento do Turismo é considerado estratégico pela administração municipal que 
vem apoiando a realização de eventos como a Feira Agropecuária e Festa de Peão e Carnaval 
de Rua. Atrativo natural na faixa de Fronteira, Brasil/Boívia, localiza-se um dos principais 
afluentes do Rio Madeira., o Rio Guaporé, que banha toda a divisa do município com o País 
vizinho. Principal atrativo turistico de nossa cidade, que atrai todos os anos, centenas de 
Pescadores Amadores, pela biodiversidade de espécies aquáticas. Suas Baias abriga um dos 
peixes esportivos de maior procura da bacia Amazônica, o tucunaré, onde a sua captura se 
principalmente nos meses de agosto e setembro. Às margens do RIO GUAPORÉ, podemos 
desttacar, as Pousadas Passos das onças e entre Rios (divisa do Estado de Mato  



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO:  Natany Rodrigues Xavier 

CARGO:  Assistente Administrativo 

INSCRIÇÃO: 

O desenvolvimento do Turismo é considerado estratégico pela administração municipal que 
vem apoiando a realização de eventos como a Feira Agropecuária e Festa do Peão e Carnaval 
de Rua.  Atrativo natural na faixa de Fronteira, Brasil/Bolívia, localiza-se um dos principais 
afluentes do Rio Madeira, o Rio Guaporé, que banha toda a divisa do município com o País 
vizinho. Principal atrativo turístico de nossa cidade, que atrai todos os anos, centenas de 
Pescadores Amadores, pela biodiversidade de espécies aquáticas. Suas Baias abriga um dos 
peixes esportivos de maior procura da Bacia Amazônica, o Tucunaré, onde a sua captura se dá 
principalmente nos meses de agosto e setembro. Às margens do RIO GUAPORÉ 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO: NEUZIRENE DA SILVA  

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

INSCRIÇÃO: 002 

 

O desenvolvimneto do Turismo é considerado estratégico pela administração municipal que 
vem apoiando a realização de eventos como a Feira Agropecúaria e Festa do Peão e Carnaval 
de Rua. Atrativo natural na faixa de Fronteira, Brasil/Bolívia, localiza-se um dos principais 
afluentes do Rio Madeira, o Rio Guaporé, que banha toda a divisa do município como País 
vizinho. Principal atrativo turístico de nossa que atrai todos os anos, centenas de Pescadores 
Amadores, pela biodiversidade de espécies aquáticas. Suas Baias abriga um dos peixes 
esportivos de maior procura da Bacia Amazônia, o Tucunaré, onde a sua captura se dá princ 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

CANDIDATO: Odalécio José Gomes 

CARGO: Auxiliar Administrativo 

INSCRIÇÃO: 

O desenvolvimento do Turismo é considerado estratégico pela administração municipal que 
vem apoiando a realizaçao de eventos como a Feira Agropecuária do Peão e Carnaval de Rua. 

Atrativo natural  na faixa de Fronteira, Brasil/Bolivia, localiza-se um dos principais afluentes do 
Rio Madeira, o Rio Guaporé, que banha a toda a divisa do município co 

 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO: Patrícia Santana da Silva 

CARGO:  Auxiliar Administrativo 

INSCRIÇÃO: 

O desenvolvimento do Turismo é considerado estratégico pela administração municipal que 
vem apoiando a realização de eventos  como a Feira Agropecuária e a Festa do Peão e 
Carnaval de Rua. Atrativo natural na faixa de fronteira, Brasil/Bolívia, localiza-se um dos 
principais afluentes do rio Madeira, o Rio Guaporé, que banha toda a divisa do município com 
o País vizinho. Principal atrativo turístico de nossa cidade, que atrai todos os anos, centenas de 
Pescadores Amadores, pela diversidade de espécies aquáticas. Suas Bai 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO: PAULO RAFAEL DA SILVA PINTO 

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - COMODORO PREVI   

INSCRIÇÃO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO  - COMODORO PREVI  

 

O desenvolvimento do turismo é considerado estratégico pela administração municipal que 
vem apoiando a realização de eventos como a Feira Afropecuária e Festa do peão e Carnaval 
de Rua. Atrativo natural na faixa de fronteira, Brasil/ Bolivia, localiza-se um dos principais 
afluentes do rio madeira, o rio guaporé, que banha toda a divisa do municipio com o país 
vizinho. principal atrativo turisticop de nossa cidade, que atrai todos os anos, centenas de 
pescadores amadores, pela biodiversidade de especies aquaticas. suas baias abriga um dos 
peixes esportivos de maior procura da bacia amazônica, tucunaré, onde a sua captura se dá 
principalmente nos meses de agasto e setembro.  



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO: Pollyne Rodrigues de Avelar 

CARGO: Assistente Administrativo 

INSCRIÇÃO: 02448 

 

O desenvolvimento do Turismo é considerado estratégico pela 
administração municipal que vem apoiando a realização de eventos como 
a Feira Agropecuária e Festa do Peão e Carnaval de Rua. Atrativo natural 
na faixa de Fronteira, Brasil/Bolívia, localiza-se um dos principais afluentes 
do Rio Madeira, o Rio Guaporé, que banha toda a divisa do município com 
o País vizinho. Principal atrativo turístico de nossa cidade, que atrai todos 
os anos, centenas de Pescadores Amadores, pela biodiversidade de 
espécies aquáticas. Suas Baias abriga um dos peixes esportivos de maior 
procura da Bacia Amazônica, o Tucunaré, onde a sua captura se dá 
principalmente nos meses de agosto e setembro. Às margens do RIO 
GUAPORÉ, podemos destacar, as POusadas Paço das Onças e entre Rios 
(divisa do Estado de Mato Grosso com Rondônia). Temos ainda, a Pousada 
localizada no Porto Zillo. 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO: Raquel Serra Ruz 

CARGO: Assistente Administrativo 

INSCRIÇÃO: 

 

O desenvolvimento do turismo é considerado estratratégico pela administração municipal que 
vem apoiando a realização de eventos como a feira Agropecuária e Festa do Peão e Carnaval 
de Rua. Atrativo natural na faixa de Fronteira, Brasil/Bolívia, localiza-se um dos principais 
afluentes do Rio Madeira, o Rio Guaporé, que banha toda a divisa do município com o País 
visinho. Principal atrativo turístico da nossa cidade, que atrai todos os anos, centenas de 
Peascadores Amadores, pela biodiversidade de espécies aquáticas. Suas Baias abriga um dos 
peixes esportivos de maior procura da Bacia Amazônica, o Tucunaré, onde a sua captura se dá 
principalmente nos meses de agosto e setembro. Às margens do RIO GUAPORÉ, podemos 
destacar, as Pousadas Paço das onças e entre 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO: REBERTH MATTEUS MARTINS MOREIRA 

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

INSCRIÇÃO: 

O Desenvolvimenro do Turismo é considerado estratgico pela administração municipal que 
vem apoiando a realizção de eventos como a Feira Agropecuária e Festa do Peão e Carnaval de 
Rua. Atrativo natural na faixa da Fronteira, Brasil/Bolívia, localiza-se um dos principais 
afluentes do Rio Madeira, o Rio Guaporé, que banha toda a divisa do município com o País 
vizinho. Principal atrativo turístico de nossa cidade, que atrai todos os anos, centenas de 
Pescadores Amadores,pela biodiversidade de espécies aquáticas. Suas Baias abriga um dos 
peixes esportivos de maior procura da Bacia Amazônica, O Tucunaré, onde a sua captura se dá 
principalmente nos meses de agosto e setembro. 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO: Renato da silva santos  

CARGO: Auxiliar administrativo 

INSCRIÇÃO: 

 

O desenvolvimento do turismo é considerado estrategico pela adminstração municipal qyue 
vem apoiando a realização de eventos como a feira agropecuria e festa do peao e canarval de 
rua. Atgrativo natural da faixa de fronteireir, Brasil/Bolivia, localizada-se um dois principais 
fluenets do rio madeira, o rio Guaporé, que banha toda a divisa do municpio com o pais 
vizinho. Principal atratativo turistico de nossa cidade, que atrai todos os anos centenas de 
pescadores Amadores, pela biodiversaidade de especies aquáticas. Suas bacias abriga um dosa 
peixes esportivos de maior procura da bacia amzonica, o Tucunaré    



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO: Ricardo Oliveira Da silva 

CARGO:Auxiliar Administrativo 

INSCRIÇÃO: 

 O desenvolvimento  Turismo  è considerado estratégico  pela administração municipal que 
vem apoiando a realização de eventos como a feira Agroprcuária e Festa do pão e Carnaval de 
Rua. atrativo natural na faixa de Fronteira, Brasil/bolivia, localiza-se um dos principais 
afluentes do Rio Madeira, o Rio Guaporé, que banha toda a divisa do municipío com o país 
vizinho. Principal atrativo turistíco de nossa cidade, que atrai todos os anos, centenas de 
pescadores Amadores, pela biodiversidade de espécies aquáticas. Suas Baias ab 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO:Roderval Pereira dos Santos 

CARGO:ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

INSCRIÇÃO: 

O desenvolvimento do Turismo é considerado estratégico pela administração municipal que 
vem apoiando a realização de eventos como a feira agropecuaria e festa do peão e carnaval de 
ru. atrativo natural na faixa de froteira, Brasil/bolivia, localiza-se um dos principais afluentes 
do Rio Guaporé, que banha toda a divisa do municipio com o pais vizinho. Pricipal atrativo 
turistico  



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO: ROSELAINE BELUSSI 

CARGO: ASSESSOR CONTABIL 

INSCRIÇÃO: 

O desenvolvimento do Turismo é, considerado estratégico pela administração municipal que 
vem apoiado a realização de eventos como a Feira Agropecuária e Festa do Peão e Carnaval de 
Rua, Atrativo natural na faixa de Fronteira, Brasil/Bolívia, locali-se um dos principais afluentes 
do Rio Madeira, o Rio Guaporé, que banha toda a divisa do municipio com o País vizinho. 
Principal atrativo turístico de nossa cidade, que atrai todos os anos, centenas de Pescadores 
Amadores, pela biodiversidade de espécies aquáticas. Amazônica, o Tucunaré, onde a sua 
captura se dá   



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO: Samuel da Silava Rocha 

CARGO: Auxiliar Administrativo 

INSCRIÇÃO: 

O desenvolvimento do turismo è considerado estratégico pela administração municipal que 
vem apoiando a realização de eventos como a feira Agropecuária e Festa do Peão e Carnaval 
de Rua. Atrativo natural na faixa de Fronteira, Brasil/Bolívia, localiza-se um dos principais 
afluentes do Rio Madeira, o Rio Guaporé, que banha toda a divisa do munic´pio com o país 
vizinho. Principal atrativo turístico de nossa cidade, que atrai todos os anos, centenas de 
Pescadores Amadores, pela  



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO: STELANY RIBAS NOGUEIRA DA SILVA 

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

INSCRIÇÃO: 

 

 

O desenvolvimento do Turismo é considerado estratégico pela administração municipal que 
vem apoiando a realização de eventos como a Feira Agropecuária e Feira do Peão e Carnaval 
de Rua. Atrativo natural na faixa de Fronteira, Brasil/Bolívia, localiza-se um dos principais 
afluentes do Rio Madeira, o Rio Guáporé, que banha toda a divisa do município com o País 
vizinho. Principal atrativo turístico de nossa cidade, que atrai todos os anos, centenas de 
Pescadores Amadores, pela biodiversidade de espécies aquáticas. Suas Baias abriga um dos 
peixes esportivos de maior procura na Bacia Amazônica, o Tucunaré, onde a sua captura se dá 
principalmente nos meses de agosto e setembro. Às margenhs do RIO GUAPORÉ, podemos 
destacar, as Pousadas Paço das Onças e entre Rios (divisa do Estado de Mato Grosso com 
Rondônia). Temos ainda, a Pousada localizada no Porto Zillo. 

Obeservação texto digitado em 4:35hs 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO:  Suzi Midori Nakahara Nakano 

CARGO:Procurador Legislativo 

INSCRIÇÃO: 

 

O desenvolvimento do Turismo é considerado estratégico pela administração municipal que 
vem apoiando a realização de eventos como a Feira Agropecuária e Fetsa do Peão e Carnaval 
de Rua. Atrativo natural na faixa de Fronteira, Brasil/Bolívia, localiza-se um dos primcipais 
afluemtes do Rio Madeira, o Rio Guaporé, que banha toda a divisa do município com o País 
vizinho. Pricnipal atrativo turístico na nossa cidade, que atrai todos os anos, centenas de 
Pescadores Amadores, pela biodiversidade de espécies aquáticas. Suas baías abriga um dos 
peixes esportivos de maior procura da Bacia Amazônica, o Tucunaré, onde a sua captura se dá 
principalmente nos meses de agosto e setembro. Às margens do RIO GUAPORÉ, podemos 
destacar, as Pousadas Paço das Onças e entre os Rios (divisa do Estado do Mato Grosso com 
Rondônia) 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

CANDIDATO: Uiliam Alves Stopa 

CARGO: Procurador 

INSCRIÇÃO: 

O desenvolvimento do turismo é considerado estratégia pela administração municipal que 
vem apoiando a realização de eventos como a Feira Agropecuária e Festa do Peão e Carnavel 
de Rua. Atrativo natural na faixa de Fronteira, Brasil/Bolívia, licaliza-se um dos principais 
afluentes do Rio Madeira, o Rio Guaporé, que banha toda a divisa do município com o País 
vizinho. Principal atrativo turístico de nossa cidade, que atrai todos os anos, centenas de 
Pescadores Amadores, pela biodiversidade de espécies aquáticas. Suas Baias abriga um dos 
peixes esportivos de maior procura da Bacia Amaz 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO: Valdineia do Nascimento Jagnowitz 

CARGO:  Auxiliar Administrativo 

INSCRIÇÃO: 1404 

O desenvolvimento do turismo é considerado estratégico pela administração municipal que 
vem apoiando a realização de eventos como a Feira agropecuária e Festa do peão e Carnaval 
de rua. Atrativo natural na faixa de Fronteira , Brasil/Bolívia. localiza-se um dos principais 
afluentes do Rio Madeira, o Rio Guaporé, que banha todas as divisas do município com o Paíz 
visinho. Principal 

 

 



 ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO: Vanderson da Silva Santos 

CARGO: Assistente Administrativo 

INSCRIÇÃO: 959 

O desenvolvimento do Turismo é considerado estratégico pela administração municipal que 
vem apoiando a realização de eventos cfomo a Feira Agropecuária e Festa do Peão e Carnaval 
de Rua. Atrativo natural na faixa de Fronteira, Brasil/Bolívia, localiza-se um dos principais 
afluentes do Rio Madeira, o Rio Guaporé, que banha toda a divisa do município com o País 
Vizinho. Principal atrativo turístico de nossa cidade, que atrai todos  os anos, centenas de 
Pescadores Amadores, pela biodiversidade de esécies aquátias. Suas Baias abriga um dos 
peixes esportivos de maior procura de Bacia Amazônica, o Tucunaré, onde a sua captura se dá 
principalmente nos meses de agosto e setembro. Às margens do RIO GUAPORÉ, podemos 
destacar, as Pousadas Paço das Onças e entre Rios (divisa do Estado de Mato Grosso com 
Rondônia). Temos ainda, a Pousada localizada no Porto Zillo. 

 

Observação texto digitado em 4:15hs 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

CANDIDATO: Vanessa Oliveira Sales 

CARGO: Auxiliar Administrativo 

INSCRIÇÃO: 

Odesenvolvimewnto do Turismo é considerado estratégico pela administracao municipal que 
vem apoiando a realização de eventos como a Feira Agropecuaria e Festa do Peão e Carnaval 
de Rua. Atrativo natural na Faixa de Fronteira, Brasil/Bolivia, localiza-se um dos principais 
afluentes do Rio Madeira, o Rio Guaporé, que banha toda a divisa do município com o pAÍS 
VIZINHO. Principal atrativo turístico de nossa cidade, que atrai todos os anos, centenas de 
Pescadores Amadores, pela biodiversidade de especies aquáticas. Suas Baias abriga um dos 
peixes esportivos de maior procura da Bacia Amaz 

 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO: Vania de Jesus Alves Barbosa 

CARGO: Procurador Juridico 

INSCRIÇÃO: 

O desenvolvimento do Turismo é considerado estratégic o pela adminstração municipal que 
vem apoiando a realização de eventos como a Feira Agropecuária e Festa do Peão e Carnaval 
de Rua. Atrativo natural da faixa de Fronteira, Brasil/Bolívia, localiza-se um dos principais 
afluentes do Rio Madeira, o Rio Guaporé, que banha toda a divisa do município com o Pais 
vizinho. Principal atrativo turístico de nossa cidade, que atrai todos os anos, centenas de 
Pescadores Amadores, pela biodiversidade de espécies aquáticas. Suas Baias abriga um dos 
peixes esportivos de maior procura da Bacia Amazônica, o Tucunaré, onde a sua captura se dá 
principalmente nos meses de agosto e setembro. Às margens do RIO GUAPORÉ, podemos 
destacar, as Pousadas Paço das Onças e entre Rios (divisa do Estado de Mato Grosso com 
Roncônia). Temos ainda, a Pousada localizada no Porto Zillo. 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO: VANILCE FERNANDES FERREIRA MIRANDA 

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

INSCRIÇÃO: 

 

 

o desenvolvimento do Turismo é considerado estratégico pela administração municipal que 
vem apoiando a realização de eventos como a Feira Agropecuária e Festa do Peão e Carnaval 
de Rua. Atrativo natural na feixa da Fronteira, Brasil/Bolívia, localiza-se um dos principais 
afluentes do Rio Madeira, o Rio Guaporé, que banha toda a divisa do município com o País 
vizinho. Principal atrativo turístico de nossa cidade, que atrai todos os anos, centenas de 
Pescadores Amadores, pela biodiversidade de espécies aquáticas. Suas Baias abriga um dos 
peixes esportivos de maior procura da Bacia Amazônica, o Tucunaré, onde  a sua captura se dá 
principalemente nos meses de agosto e setembro. às margens do RIO GUAPORÉ, podemos 
destacar, as Pousadas Paço das Onças e entre Rios (divisa do Estado de Mato Grosso com 
Rondônia). Temos ainda, a Pousada localizada no Porto Zillo. 

 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO: Vinicius Gonçalves dos Santos 

CARGO: Asssistente adiministrativo 

INSCRIÇÃO: 

 

O desenvolvimento do Turismo é considerado estratégico pela administração muninicipal que 
vem apopiando a realização de eventos como a feira Agropecuária e Festas do Peão e Carnaval 
de Rua. Atrativo Natural na faixa de fronteira, Brasil/Bolívia, localiza-se um dos principais 
afluentes so Rio Madeira, o Rio Guaporé , que banha  toda a divisa so municipio com o Pa´s 
vizinho. Principal atrativo turístico de nossa cidadde , que atrai todos os anos , cenenas de 
Pescadores Amadores, 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

CANDIDATO: Wedenétrya de Oliveira Dias 

CARGO: Auxiliar Administrativo 

INSCRIÇÃO: 

O desenvolvimento do Turismo é considerado estratégico pela adminsitraçãao municipal que 
vem apoiando a realização de eventos como a Feira Agropecuária e Festa do Peão e Carnaval 
de Rua. Atrativo natural na faixa de Fronteira, Brasil/Bolívia, localiza-se um dos principais 
afluentes do Rio Madeira, o Rio Guaporé, que banha toda a divisa do município com o País 
vizinho. Principal atrativo turístico de nossa cidade, que atrai todos os anos, centenas de 
Pescadores Amadores, pela biodiversidade de espécies aquáticas. Suas Baias abriga um dos 
peixes esportivos de maior procura da Bacia Amazônica, o Tucunaré, onde a sua captura se dá 
principalmente nos meses de agosto e setembro. às margens do RIO GUAPORÉ, podemos 
destacar, as Pousadas Paço das Onças e entre Rios (divisa do Estado de Mato Grosso com 
Rondônia). temos ainda, a Pousada localizada no Porto Zillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

observação: terminou a prova em 4:50 minutos 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

CANDIDATO: Weslley Marcolino Ferreira 

CARGO: assistente administrativo 

INSCRIÇÃO: 

 O desenvolvimento do Turismo é considerado estratégico pela adminstração municipal que 
vem apoiando a realização de eventos como a Feira Agropecuária e Festa do Peão e Carnaval 
de Rua. Atrativo natural na faixa de Fronteira, Brasil/Bolívia, localiza-se um dos principais 
afluentes do Rio Madeira, o Rio Guaporé, que banha toda a divisa do município com o País 
vizinho. Principal atrativo turístico de nossa cidade, que atrai todos os anos, centenas de 
Pescadores Amadores, pela biodversidade de espécies aquáticas. suas Baias abriga um dos 
peixes esportivos de maior procura da Bacia Amazônica, o Tucunaré, onde a sua captura se dá 
principalmente nos meses de agosto e setembro. Às margens do RIO GUAPORÉ, podemos 
destacar, as Pousadas Paço das Onças e entre Rios (divisa do Estado do Mato Grosso com Ron 
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