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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
EDITAL 001/2017 -  

 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Alta Floresta Asiel Bezzera de Araújo de ordem 
a Comissão Municipal de Elaboração, Inscrição, Análise, Avaliação de Recursos, Divulgação e 
Atribuição do Processo Seletivo Simplificado, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Artigo 37 
inciso IX da Constituição Federal, Artigo 9º inciso IX da Lei Orgânica Municipal, torna PÚBLICO 
as instruções especiais destinadas à realização do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2017, para 
a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público, para provimento de vagas do seu quadro de pessoal. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1. O Processo Seletivo Simplificado destina-se ao provimento de vagas para complementação do 
quadro de pessoal, de acordo com o Anexo I deste Edital e tem prazo de validade de 06(seis) meses  
contar da data de homologação, podendo ser prorrogado por igual período a critério do Poder 
Executivo Municipal.  

1.2. O Processo Seletivo Simplificado será organizado e conduzido pela Prefeitura de Alta Floresta 
- MT, através da Comissão Organizadora instituída através do Decreto Municipal 626/2017 e suas 
alterações.   

1.3 A convocação para as vagas informadas no anexo I deste Edital será feita de acordo com a 
necessidade e a conveniência do Poder Executivo Municipal, dentro do prazo de validade do 
Processo Seletivo Simplificado.  

1.4 A classificação neste Processo Seletivo Simplificado não gera direito a admissão, apenas 
credência o candidato classificado à admissão durante o prazo da vigência deste, de acordo com a 
necessidade do município e obedecida à ordem de classificação deste Edital.  

1.5 Os requisitos dos cargos estão relacionados no Anexo I deste Edital.  

1.6 As atribuições dos cargos estão relacionadas no Anexo II deste Edital. 

1.7 O processo de seleção dos candidatos será de responsabilidade da comissão constituída através 
do decreto de nº 626/2017 e suas alterações.  

1.8 Não serão fornecidas, por telefone ou e-mail, informações a respeito de datas, locais e horários 
de realização da prova de títulos e demais eventos. Sendo de total responsabilidade a verificação 
deve das formas de divulgação estabelecidas neste Edital e demais publicações no endereço 
eletrônico www.altafloresta.mt.gov.br.  



 

 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA DE ALTA FLORESTA 
CNPJ 15.023.906/0001-07 

Travessa Álvaro Teixeira da Costa, 50 - Canteiro Central - Paço Municipal - 66-3512-3100 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2 

 

 

 

2. DOS CARGOS  

2.1 O cargo, a carga horária semanal, a quantidade de vagas, a remuneração, e os requisitos básicos 
para contratação são os estabelecidos conforme anexo I do presente Edital. 

3. DAS INSCRIÇÕES E VALIDAÇÃO:  

3.1 A inscrição implica conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital 
e sobre as quais os inscritos não poderão alegar desconhecimento.  

3.2 As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado serão gratuitas; 

3.3 No caso de duas ou mais inscrições de um mesmo candidato será considerada a última inscrição 
realizada com data e horário mais recente. 

3.4 Para participar do Processo Seletivo Simplificado, os candidatos deverão preencher o 
formulário de inscrição de acordo com o cargo a que concorrerá e as necessidades das Secretarias, 
dentro dos prazos estabelecidos neste edital, no endereço eletrônico www.altafloresta.mt.gov.br, site 
oficial da Prefeitura Municipal de Alta Floresta, no período de 27/11/2017 a partir das 07:00 até as 
23:59 do dia 04/12/2017. 

3.5 As inscrições serão realizadas, exclusivamente e somente via internet, no período de  
27/11/2017 a partir das 07:00 até as 23:59 do dia  04/12/2017, no endereço eletrônico 
www.altafloresta.mt.gov.br, site oficial da Prefeitura Municipal de Alta Floresta, sendo a mesma de 
total responsabilidade do candidato. 

3.6 A Comissão de Seleção do Processo Seletivo Simplificado não será responsável por problemas 
na inscrição via Internet, motivados por falhas de comunicação ou congestionamento das linhas de 
comunicação.  

3.7 No ato da inscrição o candidato deverá optar pelo cargo para a qual está concorrendo e não 
serão aceitos pedidos de alteração de qualquer natureza. 

3.8 Para efetuar a inscrição são obrigatórios que o candidato preencha todos os dados constantes no 
formulário, de acordo com os documentos solicitados, que deverão ter comprovados sua veracidade 
no ato da validação. 

3.9 Após concluir sua inscrição, o candidato obrigatoriamente deverá imprimir a ficha de inscrição 
com todos os campos preenchidos em 02 (duas) vias, assiná-la e apresentá-la juntamente com os 
documentos comprobatórios, em envelope devidamente identificado para validação da Comissão, 
em local e data constantes neste edital. 
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3.10 O candidato que realizar sua inscrição, mas não preencher os requisitos estabelecidos neste 
Edital, terá sua inscrição indeferida e consequentemente, será desclassificado deste Processo 
Seletivo Simplificado.   

3.11 Para comprovação dos documentos constantes no envelope serão necessários apresentar os 
documentos originais para conferência e/ou cópias autenticadas. 

3.12 São de exclusiva responsabilidade do candidato às informações dos dados cadastrais prestadas 
no ato de inscrição, sob as penas da lei.  

3.13 As inscrições e validações serão entregue pelo próprio candidato interessado ou mediante 
procuração com firma reconhecida em cartório, no período estabelecido no cronograma (anexo III), 
nas dependências da Prefeitura Municipal de Alta Floresta – MT, situada à Travessa Álvaro 
Teixeira da Costa, 50, Centro, nas datas e horário estabelecido. 

3.14 No caso de duas ou mais inscrições de um mesmo candidato será considerada a última 
inscrição realizada com data e horário mais recente.  

3.15 A Declaração falsa ou inexata dos dados constantes nos documentos, bem como outras 
irregularidades na documentação, determinará o cancelamento da inscrição e anulará todos os atos 
dela decorrentes, implicando, em qualquer época, na eliminação automática do candidato sem 
prejuízo das cominações legais cabíveis. Caso a irregularidade seja constatada após a contratação, o 
contrato será rescindido.  

3.16 A comissão do processo seletivo simplificado tem autonomia no momento da validação dos 
documentos recebidos, de desclassificar o candidato, caso os documentos apresentados não atender 
os requisitos constantes neste edital.  

4. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  

4.1. O Processo Seletivo Simplificado será composto das seguintes fases:  

4.1.1. Primeira etapa: Analise dos documentos apresentados, aplicada a todos os candidatos, 
possuindo caráter classificatório e eliminatório.  

4.1.2. Segunda Etapa: realização de exame pré-admissional(após a convocação para contratação), 
através de Junta Médica que incluirá avaliação psicológica e física para verificar se o candidato 
preenche todos os requisitos para contratação, de caráter eliminatório, com relação de exames que 
será publicado através de edital complementar. 

5 - DA ANALISE DE TÍTULOS - CLASSIFICATÓRIA E ELIMINATÓRIA 



 

 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA DE ALTA FLORESTA 
CNPJ 15.023.906/0001-07 

Travessa Álvaro Teixeira da Costa, 50 - Canteiro Central - Paço Municipal - 66-3512-3100 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4 

 

 

 

5.1 Para obtenção da classificação dos candidatos utilizar-se-á a somatória dos títulos apresentados, 
sendo divulgadas listas de classificação de acordo com o cargo pretendido.  

5.2  A Formação/titulação de graduação ou pós-graduação deverá ser obrigatoriamente, na área de 
atuação, compatível com o cargo pretendido. 

5.3 Para fins de pontuação, será considerado tempo de serviço, somente no cargo em que concorrem 
comprovados por meio de declaração do RH (Recursos Humanos) em que prestou serviço ou de 
órgãos competentes para este fim.  

5.4  A seleção será procedida de contagem de pontos, considerados como titulo aptos:  

a) Diploma (fotocópia frente e verso) ou Certificado de Conclusão de curso. 

b) Diplomas ou certificados de conclusão de cursos de especialização devidamente expedidos por 
instituições oficiais reconhecidas e credenciadas pelo MEC, com carga horária igual ou superior a 
360 horas. (fotocópia frente e verso). 

c) Cursos de capacitação que envolva atividades condizentes com as atribuições dos cargos 
pretendidos com carga horária superior a 20 horas. 

d) Tempo de Serviço em instituição pública ou privada com tempo igual ou superior a 06 meses 
ininterruptos; 

e) Não serão aceitos nenhum tipo de declaração como comprovante de Conclusão de Curso e/ou 
especialização. 

5.6.1. Para comprovação do tempo de serviço serão considerados os seguintes documentos: 

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS): fotocópias que incluam as páginas com os 
dados de identificação do trabalhador – folha de rosto e de qualificação civil – e com o registro do 
contrato de trabalho com todos os campos preenchidos, inclusive o da rescisão, se for o caso, e 
assinaturas, para situação de tempo de serviços em empresa privado; 

b) Para comprovação de serviço público superior a 06 meses, o candidato poderá apresentar 
relatório emitido pelo Departamento de Recursos Humanos que indique todos os períodos 
trabalhados na área de atuação, fazendo constar as datas de início e término dos contratos de 
trabalho. 

c) A apresentação dos títulos se dará por fotocópia autenticada em cartório ou cópia simples com 
original para conferência. 
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d) Não serão recebidos títulos sem o requerimento preenchido e assinado pelo candidato detalhando 
a documentação apresentada. 

6. DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO  

6.1. Atribuída à pontuação, os candidatos serão classificados em ordem decrescente. 

6.2. Na hipótese de igualdade da nota final, terá preferência, sucessivamente, o candidato que: 

a) O candidato com maior número de especializações; 

b) O candidato com maior tempo de serviço na função.  

c) Tiver maior idade, dentre os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até a 
data de homologação do resultado, conforme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso (Lei 
n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003).  

6.3 Serão divulgadas listas preliminares de candidatos inscritos e validados no dia 11/12/2017. 

6.4 O resultado final da seleção será divulgado após a analise dos recursos apresentados dentro do 
prazo estabelecido neste edital, considerando os recursos deferidos e indeferidos. 

6.5 O resultado final será divulgado no dia 15/12/2017 em mural afixado na Prefeitura Municipal de 
Alta Floresta e no site www.altafloresta.mt.gov.br. 

7. DA ELIMINAÇÃO  

7.1. Será eliminado do Processo Seletivo Simplificado o candidato que: 

a) Não entregar os títulos no local e prazo determinado para entrega;  

b) Descumprir as instruções contidas no edital de abertura;  

c) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;  

d) Não permitir qualquer atos necessários para fins do processo seletivo simplificado;  

e) Não ser aprovado pela junta médica oficial do Município conforme o item 4.1.2; 

f) Não atender quaisquer requisitos necessários para contratação. 

8. DA RESCISÃO 
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8.1 O presente contrato extinguir-se-á sem direito a indenizações, nos seguintes casos: 

a) Pelo término do prazo contratual; 

b) Por decisão unilateral da CONTRATANTE atendendo as conveniências administrativas; 

c) Pelo término da necessidade temporária que deu causa a contratação; 

d) Por iniciativa do (a) CONTRATADO(a); 

e) Em caso de existência de candidatos aprovados em Concurso Público para o cargo em questão; 

8.2 O descumprimento de qualquer natureza constituirá motivo justo para a parte lesada rescindir o 
contrato, sem obrigação a indenização.  

9. DOS RECURSOS  

9.1. Caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado à Comissão Organizadora, após a 
publicação do resultado preliminar, devendo ser protocolado no Protocolo Central da Prefeitura 
Municipal (Travessa Álvaro Teixeira da Costa, 50) das 07h:00min às 13:00min. 

9.2. É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das decisões 
objetos dos recursos no endereço eletrônico http://www.altafloresta.mt.gov.br e/ou no mural da 
Prefeitura sob pena de perda do prazo recursal.  

9.3. Será indeferido o recurso que não estiver fundamentado e não atender os dispositivos 
constantes nos itens acima ou for interposto fora do prazo, bem como os que contenham erro formal 
e/ou material em sua elaboração ou procedimentos que sejam contrários ao disposto neste Edital.  

9.4. Admitir-se-á um único recurso por candidato, pontuando com clareza o ponto de discordância. 

9.5. Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá, eventualmente, 
alterar-se a classificação inicial obtida pelo candidato. 

9.6. Os editais de resultados de recursos serão publicados no site www.altafloresta.mt.gov.br.  

10. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL  

10.1. O resultado final do Processo Seletivo Simplificado será homologado pelo Município através 
de Decreto e publicado em Diário Oficial de Contas e no endereço eletrônico 
www.altafloresta.mt.gov.br.  
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11. REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO AO CARGO REQUERIDO  

11.1 São requisitos básicos para o ingresso no quadro de servidores:  

a) Atender todos os critérios estabelecidos neste e nos demais editais; 

b) Ser brasileiro, nos termos da Constituição Federal;  

c) Ter completado 18 (dezoito) anos;  

d) Ser julgado APTO física e mentalmente para o exercício do cargo, em inspeção da junta médica 
oficial, determinada pela Prefeitura conforme o artigo 4.1.2.  

e) Possuir a escolaridade exigida e demais requisitos para o exercício do cargo;  

f) Declaração de 1ª Grau Civil e Criminal;  

g) Declarar expressamente o exercício ou não de cargo, emprego ou função pública nos órgãos e 
entidades da Administração Pública Estadual, Federal ou Municipal, para fins de verificação do 
acúmulo de cargos;  

h) Atender à solicitação da Direção de Gestão mediante a documentação exigida no ato da 
apresentação presencial do candidato aprovado. 

12. DO REGIME JURIDICO DE TRABALHO 

12.1 A contratação dos candidatos aprovados para os cargos em anexo citados serão feitas 
exclusivamente em caráter temporário com Regime Previdenciário vinculado ao Instituto Nacional 
do Seguro Social – INSS.  

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

13.1. O não comparecimento do candidato a qualquer das fases obrigatórias acarretará na sua 
eliminação do Processo Seletivo Simplificado.  

13.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado, 
de acordo com a legislação vigente e se necessário encaminhado à Procuradoria Jurídica deste 
Município. 

13.3. Será admitida a impugnação deste Edital, desde que devidamente fundamentada, no prazo de 
dois (2) dias úteis a contar da sua publicação.  
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13.3.1. A impugnação deverá ser protocolada na sede da Prefeitura de Alta Floresta – MT, Travessa 
Álvaro Teixeira da Costa, 50, das 07:00 às 13:00. 

13.4. A participação do candidato no Processo Seletivo Simplificado gera apenas a 
expectativa de contratação aos candidatos classificados, sendo que serão contratados, 
conforme a necessidade e interesse público das Secretarias Municipais.  

13.5. Se o candidato convocado não se apresentar dentro do prazo estabelecido no edital, de 
convocação, será convocado o próximo classificado e assim sucessivamente.  

13.6. - Fica reservado à Prefeitura de Alta Floresta – MT., o direito de proceder as contratações em 
número que atenda ao interesse e as necessidades do serviço publico, obedecendo rigorosamente a 
ordem de convocação do edital de Resultado Final, prazo de validade estabelecido em edital 
específico e disponibilidade orçamentária.  

13.7. A vigência do contrato de que trata este Edital será limitada a 1(um) ano, podendo ser 
prorrogado por igual período.  

13.8. Todos os atos decorrentes do processo seletivo simplificado serão publicados no endereço 
eletrônico www.altafloresta.mt.gov.br e afixados no mural da Prefeitura Municipal.  

13.9 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.  

13.10 Integram o presente Edital os seguintes Anexos:  

Anexo I – Cargos;  
Anexo II – Atribuição dos Cargos;  
Anexo III – Cronograma do Processo Seletivo Simplificado; 
Anexo IV – Atribuição de Pontos. 

Alta Floresta – MT., em 22 de Novembro de 2017. 

 

ORIGINAL ASSINADO 

Asiel Bezera de Araújo 
Prefeito Municipal 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
EDITAL 001/2017 -  

 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Alta Floresta Asiel Bezzera de Araújo de ordem 
a Comissão Municipal de Elaboração, Inscrição, Análise, Avaliação de Recursos, Divulgação e 
Atribuição do Processo Seletivo Simplificado, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Artigo 37 
inciso IX da Constituição Federal, Artigo 9º inciso IX da Lei Orgânica Municipal, torna PÚBLICO 
as instruções especiais destinadas à realização do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2017, para 
a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público, para provimento de vagas do seu quadro de pessoal. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1. O Processo Seletivo Simplificado destina-se ao provimento de vagas para complementação do 
quadro de pessoal, de acordo com o Anexo I deste Edital e tem prazo de validade de 06(seis) meses  
contar da data de homologação, podendo ser prorrogado por igual período a critério do Poder 
Executivo Municipal.  

1.2. O Processo Seletivo Simplificado será organizado e conduzido pela Prefeitura de Alta Floresta 
- MT, através da Comissão Organizadora instituída através do Decreto Municipal 626/2017 e suas 
alterações.   

1.3 A convocação para as vagas informadas no anexo I deste Edital será feita de acordo com a 
necessidade e a conveniência do Poder Executivo Municipal, dentro do prazo de validade do 
Processo Seletivo Simplificado.  

1.4 A classificação neste Processo Seletivo Simplificado não gera direito a admissão, apenas 
credência o candidato classificado à admissão durante o prazo da vigência deste, de acordo com a 
necessidade do município e obedecida à ordem de classificação deste Edital.  

1.5 Os requisitos dos cargos estão relacionados no Anexo I deste Edital.  

1.6 As atribuições dos cargos estão relacionadas no Anexo II deste Edital. 

1.7 O processo de seleção dos candidatos será de responsabilidade da comissão constituída através 
do decreto de nº 626/2017 e suas alterações.  

1.8 Não serão fornecidas, por telefone ou e-mail, informações a respeito de datas, locais e horários 
de realização da prova de títulos e demais eventos. Sendo de total responsabilidade a verificação 
deve das formas de divulgação estabelecidas neste Edital e demais publicações no endereço 
eletrônico www.altafloresta.mt.gov.br.  
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2. DOS CARGOS  

2.1 O cargo, a carga horária semanal, a quantidade de vagas, a remuneração, e os requisitos básicos 
para contratação são os estabelecidos conforme anexo I do presente Edital. 

3. DAS INSCRIÇÕES E VALIDAÇÃO:  

3.1 A inscrição implica conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital 
e sobre as quais os inscritos não poderão alegar desconhecimento.  

3.2 As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado serão gratuitas; 

3.3 No caso de duas ou mais inscrições de um mesmo candidato será considerada a última inscrição 
realizada com data e horário mais recente. 

3.4 Para participar do Processo Seletivo Simplificado, os candidatos deverão preencher o 
formulário de inscrição de acordo com o cargo a que concorrerá e as necessidades das Secretarias, 
dentro dos prazos estabelecidos neste edital, no endereço eletrônico www.altafloresta.mt.gov.br, site 
oficial da Prefeitura Municipal de Alta Floresta, no período de 27/11/2017 a partir das 07:00 até as 
23:59 do dia 04/12/2017. 

3.5 As inscrições serão realizadas, exclusivamente e somente via internet, no período de  
27/11/2017 a partir das 07:00 até as 23:59 do dia  04/12/2017, no endereço eletrônico 
www.altafloresta.mt.gov.br, site oficial da Prefeitura Municipal de Alta Floresta, sendo a mesma de 
total responsabilidade do candidato. 

3.6 A Comissão de Seleção do Processo Seletivo Simplificado não será responsável por problemas 
na inscrição via Internet, motivados por falhas de comunicação ou congestionamento das linhas de 
comunicação.  

3.7 No ato da inscrição o candidato deverá optar pelo cargo para a qual está concorrendo e não 
serão aceitos pedidos de alteração de qualquer natureza. 

3.8 Para efetuar a inscrição são obrigatórios que o candidato preencha todos os dados constantes no 
formulário, de acordo com os documentos solicitados, que deverão ter comprovados sua veracidade 
no ato da validação. 

3.9 Após concluir sua inscrição, o candidato obrigatoriamente deverá imprimir a ficha de inscrição 
com todos os campos preenchidos em 02 (duas) vias, assiná-la e apresentá-la juntamente com os 
documentos comprobatórios, em envelope devidamente identificado para validação da Comissão, 
em local e data constantes neste edital. 
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3.10 O candidato que realizar sua inscrição, mas não preencher os requisitos estabelecidos neste 
Edital, terá sua inscrição indeferida e consequentemente, será desclassificado deste Processo 
Seletivo Simplificado.   

3.11 Para comprovação dos documentos constantes no envelope serão necessários apresentar os 
documentos originais para conferência e/ou cópias autenticadas. 

3.12 São de exclusiva responsabilidade do candidato às informações dos dados cadastrais prestadas 
no ato de inscrição, sob as penas da lei.  

3.13 As inscrições e validações serão entregue pelo próprio candidato interessado ou mediante 
procuração com firma reconhecida em cartório, no período estabelecido no cronograma (anexo III), 
nas dependências da Prefeitura Municipal de Alta Floresta – MT, situada à Travessa Álvaro 
Teixeira da Costa, 50, Centro, nas datas e horário estabelecido. 

3.14 No caso de duas ou mais inscrições de um mesmo candidato será considerada a última 
inscrição realizada com data e horário mais recente.  

3.15 A Declaração falsa ou inexata dos dados constantes nos documentos, bem como outras 
irregularidades na documentação, determinará o cancelamento da inscrição e anulará todos os atos 
dela decorrentes, implicando, em qualquer época, na eliminação automática do candidato sem 
prejuízo das cominações legais cabíveis. Caso a irregularidade seja constatada após a contratação, o 
contrato será rescindido.  

3.16 A comissão do processo seletivo simplificado tem autonomia no momento da validação dos 
documentos recebidos, de desclassificar o candidato, caso os documentos apresentados não atender 
os requisitos constantes neste edital.  

4. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  

4.1. O Processo Seletivo Simplificado será composto das seguintes fases:  

4.1.1. Primeira etapa: Analise dos documentos apresentados, aplicada a todos os candidatos, 
possuindo caráter classificatório e eliminatório.  

4.1.2. Segunda Etapa: realização de exame pré-admissional(após a convocação para contratação), 
através de Junta Médica que incluirá avaliação psicológica e física para verificar se o candidato 
preenche todos os requisitos para contratação, de caráter eliminatório, com relação de exames que 
será publicado através de edital complementar. 

5 - DA ANALISE DE TÍTULOS - CLASSIFICATÓRIA E ELIMINATÓRIA 
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5.1 Para obtenção da classificação dos candidatos utilizar-se-á a somatória dos títulos apresentados, 
sendo divulgadas listas de classificação de acordo com o cargo pretendido.  

5.2  A Formação/titulação de graduação ou pós-graduação deverá ser obrigatoriamente, na área de 
atuação, compatível com o cargo pretendido. 

5.3 Para fins de pontuação, será considerado tempo de serviço, somente no cargo em que concorrem 
comprovados por meio de declaração do RH (Recursos Humanos) em que prestou serviço ou de 
órgãos competentes para este fim.  

5.4  A seleção será procedida de contagem de pontos, considerados como titulo aptos:  

a) Diploma (fotocópia frente e verso) ou Certificado de Conclusão de curso. 

b) Diplomas ou certificados de conclusão de cursos de especialização devidamente expedidos por 
instituições oficiais reconhecidas e credenciadas pelo MEC, com carga horária igual ou superior a 
360 horas. (fotocópia frente e verso). 

c) Cursos de capacitação que envolva atividades condizentes com as atribuições dos cargos 
pretendidos com carga horária superior a 20 horas. 

d) Tempo de Serviço em instituição pública ou privada com tempo igual ou superior a 06 meses 
ininterruptos; 

e) Não serão aceitos nenhum tipo de declaração como comprovante de Conclusão de Curso e/ou 
especialização. 

5.6.1. Para comprovação do tempo de serviço serão considerados os seguintes documentos: 

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS): fotocópias que incluam as páginas com os 
dados de identificação do trabalhador – folha de rosto e de qualificação civil – e com o registro do 
contrato de trabalho com todos os campos preenchidos, inclusive o da rescisão, se for o caso, e 
assinaturas, para situação de tempo de serviços em empresa privado; 

b) Para comprovação de serviço público superior a 06 meses, o candidato poderá apresentar 
relatório emitido pelo Departamento de Recursos Humanos que indique todos os períodos 
trabalhados na área de atuação, fazendo constar as datas de início e término dos contratos de 
trabalho. 

c) A apresentação dos títulos se dará por fotocópia autenticada em cartório ou cópia simples com 
original para conferência. 
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d) Não serão recebidos títulos sem o requerimento preenchido e assinado pelo candidato detalhando 
a documentação apresentada. 

6. DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO  

6.1. Atribuída à pontuação, os candidatos serão classificados em ordem decrescente. 

6.2. Na hipótese de igualdade da nota final, terá preferência, sucessivamente, o candidato que: 

a) O candidato com maior número de especializações; 

b) O candidato com maior tempo de serviço na função.  

c) Tiver maior idade, dentre os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até a 
data de homologação do resultado, conforme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso (Lei 
n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003).  

6.3 Serão divulgadas listas preliminares de candidatos inscritos e validados no dia 11/12/2017. 

6.4 O resultado final da seleção será divulgado após a analise dos recursos apresentados dentro do 
prazo estabelecido neste edital, considerando os recursos deferidos e indeferidos. 

6.5 O resultado final será divulgado no dia 15/12/2017 em mural afixado na Prefeitura Municipal de 
Alta Floresta e no site www.altafloresta.mt.gov.br. 

7. DA ELIMINAÇÃO  

7.1. Será eliminado do Processo Seletivo Simplificado o candidato que: 

a) Não entregar os títulos no local e prazo determinado para entrega;  

b) Descumprir as instruções contidas no edital de abertura;  

c) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;  

d) Não permitir qualquer atos necessários para fins do processo seletivo simplificado;  

e) Não ser aprovado pela junta médica oficial do Município conforme o item 4.1.2; 

f) Não atender quaisquer requisitos necessários para contratação. 

8. DA RESCISÃO 
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8.1 O presente contrato extinguir-se-á sem direito a indenizações, nos seguintes casos: 

a) Pelo término do prazo contratual; 

b) Por decisão unilateral da CONTRATANTE atendendo as conveniências administrativas; 

c) Pelo término da necessidade temporária que deu causa a contratação; 

d) Por iniciativa do (a) CONTRATADO(a); 

e) Em caso de existência de candidatos aprovados em Concurso Público para o cargo em questão; 

8.2 O descumprimento de qualquer natureza constituirá motivo justo para a parte lesada rescindir o 
contrato, sem obrigação a indenização.  

9. DOS RECURSOS  

9.1. Caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado à Comissão Organizadora, após a 
publicação do resultado preliminar, devendo ser protocolado no Protocolo Central da Prefeitura 
Municipal (Travessa Álvaro Teixeira da Costa, 50) das 07h:00min às 13:00min. 

9.2. É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das decisões 
objetos dos recursos no endereço eletrônico http://www.altafloresta.mt.gov.br e/ou no mural da 
Prefeitura sob pena de perda do prazo recursal.  

9.3. Será indeferido o recurso que não estiver fundamentado e não atender os dispositivos 
constantes nos itens acima ou for interposto fora do prazo, bem como os que contenham erro formal 
e/ou material em sua elaboração ou procedimentos que sejam contrários ao disposto neste Edital.  

9.4. Admitir-se-á um único recurso por candidato, pontuando com clareza o ponto de discordância. 

9.5. Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá, eventualmente, 
alterar-se a classificação inicial obtida pelo candidato. 

9.6. Os editais de resultados de recursos serão publicados no site www.altafloresta.mt.gov.br.  

10. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL  

10.1. O resultado final do Processo Seletivo Simplificado será homologado pelo Município através 
de Decreto e publicado em Diário Oficial de Contas e no endereço eletrônico 
www.altafloresta.mt.gov.br.  
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11. REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO AO CARGO REQUERIDO  

11.1 São requisitos básicos para o ingresso no quadro de servidores:  

a) Atender todos os critérios estabelecidos neste e nos demais editais; 

b) Ser brasileiro, nos termos da Constituição Federal;  

c) Ter completado 18 (dezoito) anos;  

d) Ser julgado APTO física e mentalmente para o exercício do cargo, em inspeção da junta médica 
oficial, determinada pela Prefeitura conforme o artigo 4.1.2.  

e) Possuir a escolaridade exigida e demais requisitos para o exercício do cargo;  

f) Declaração de 1ª Grau Civil e Criminal;  

g) Declarar expressamente o exercício ou não de cargo, emprego ou função pública nos órgãos e 
entidades da Administração Pública Estadual, Federal ou Municipal, para fins de verificação do 
acúmulo de cargos;  

h) Atender à solicitação da Direção de Gestão mediante a documentação exigida no ato da 
apresentação presencial do candidato aprovado. 

12. DO REGIME JURIDICO DE TRABALHO 

12.1 A contratação dos candidatos aprovados para os cargos em anexo citados serão feitas 
exclusivamente em caráter temporário com Regime Previdenciário vinculado ao Instituto Nacional 
do Seguro Social – INSS.  

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

13.1. O não comparecimento do candidato a qualquer das fases obrigatórias acarretará na sua 
eliminação do Processo Seletivo Simplificado.  

13.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado, 
de acordo com a legislação vigente e se necessário encaminhado à Procuradoria Jurídica deste 
Município. 

13.3. Será admitida a impugnação deste Edital, desde que devidamente fundamentada, no prazo de 
dois (2) dias úteis a contar da sua publicação.  
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13.3.1. A impugnação deverá ser protocolada na sede da Prefeitura de Alta Floresta – MT, Travessa 
Álvaro Teixeira da Costa, 50, das 07:00 às 13:00. 

13.4. A participação do candidato no Processo Seletivo Simplificado gera apenas a 
expectativa de contratação aos candidatos classificados, sendo que serão contratados, 
conforme a necessidade e interesse público das Secretarias Municipais.  

13.5. Se o candidato convocado não se apresentar dentro do prazo estabelecido no edital, de 
convocação, será convocado o próximo classificado e assim sucessivamente.  

13.6. - Fica reservado à Prefeitura de Alta Floresta – MT., o direito de proceder as contratações em 
número que atenda ao interesse e as necessidades do serviço publico, obedecendo rigorosamente a 
ordem de convocação do edital de Resultado Final, prazo de validade estabelecido em edital 
específico e disponibilidade orçamentária.  

13.7. A vigência do contrato de que trata este Edital será limitada a 1(um) ano, podendo ser 
prorrogado por igual período.  

13.8. Todos os atos decorrentes do processo seletivo simplificado serão publicados no endereço 
eletrônico www.altafloresta.mt.gov.br e afixados no mural da Prefeitura Municipal.  

13.9 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.  

13.10 Integram o presente Edital os seguintes Anexos:  

Anexo I – Cargos;  
Anexo II – Atribuição dos Cargos;  
Anexo III – Cronograma do Processo Seletivo Simplificado; 
Anexo IV – Atribuição de Pontos. 

Alta Floresta – MT., em 22 de Novembro de 2017. 

 

ORIGINAL ASSINADO 

Asiel Bezera de Araújo 
Prefeito Municipal 


