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  EDITAL COMPLEMENTAR Nº 001/2014 
 
 
A Prefeitura Municipal de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, através do 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Asiel Bezerra de Araújo,, nos termos dos itens 9.7 
do Edital nº. 001/2014, visando atender o princípio da publicidade; 
 
RESOLVE:  
I – Informar sobre alterações nos itens 2..9.2, 2.9.3, 2.9.4 e 2.9.5 do Edital do 
Concurso Público N° 001/2014 da Prefeitura Municipal de Alta Floresta – MT. 
 
Onde se lê: 
2.9.2. Os candidatos que pretenderem se inscrever na condição de isentos, por 
estarem regularmente inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do 
Governo Federal, deverão entregar o REQUERIMENTO DE ISENÇÃO 
devidamente preenchido e assinado, constando obrigatoriamente sob pena de 
indeferimento o Número de Identificação Social – NIS do candidato, número esse 
atribuído pelo órgão gestor nacional do Cadastro Único para Programas Sociais - 
CadÚnico, que será consultado quanto à veracidade das informações prestadas 
pelo candidato no Requerimento de Isenção, juntamente com a cópia dos 
seguintes documentos comprobatórios: 
a) documento de identidade do requerente; 
b) cadastro de Pessoa Física (CPF) do requerente; 
c) cartão de benefício de qualquer um dos programas sociais do governo federal 
no qual conste o número de identificação social – NIS do candidato.  
2.9.3. Os candidatos que pretenderem se inscrever na condição de isentos, por 
serem doadores regulares de sangue deverão entregar o REQUERIMENTO DE 
ISENÇÃO devidamente assinado, juntamente com a cópia dos seguintes 
documentos comprobatórios: 
a) documento de identidade do requerente, 
b) cadastro de Pessoa Física (CPF) do requerente; 
c) documento comprobatório padronizado de sua condição de doador regular 
expedido pelo Banco de Sangue, público ou privado, autorizado pelo Poder 
Público, em que faz a doação, constando no mínimo três doações no período de 
doze meses, anteriores à publicação deste edital. 
2.9.4 - Os candidatos que pretenderem se inscrever na condição de isentos, por 
perceberem vencimento de até um salário mínimo e meio deverão entregar 
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO devidamente assinado, a cópia simples do RG; 
cópia simples do CPF; comprovante de renda se exerce atividade remunerada 
(três últimos holerites, 
contracheque, página de identificação da Carteira de Trabalho e Previdência 
Social – CTPS contendo número e série, bem como cópia de todas as folhas de 
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contrato de trabalho que identifiquem a data de admissão e o valor de 
remuneração, assim como a folha subsequente em branco. 
2.9.5. Candidato Desempregado: Deverão entregar o REQUERIMENTO DE 
ISENÇÃO devidamente assinado, juntamente , cópia simples do RG; cópia 
simples do CPF; (copia da pagina de identificação da carteira de trabalho e 
Previdência Social – CTPS contendo o número série, cópia de todas as folhas de 
contrato de trabalho que identifiquem a data de admissão e demissão, assim como 
a folha subsequente em branco). 
 
Leia-se: 
2.9.2. Os candidatos que pretenderem se inscrever na condição de isentos, por 
estarem regularmente inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do 
Governo Federal, deverão entregar o REQUERIMENTO DE ISENÇÃO 
devidamente preenchido e assinado, constando obrigatoriamente sob pena de 
indeferimento o Número de Identificação Social – NIS do candidato, número esse 
atribuído pelo órgão gestor nacional do Cadastro Único para Programas Sociais - 
CadÚnico, que será consultado quanto à veracidade das informações prestadas 
pelo candidato no Requerimento de Isenção, juntamente com a cópia dos 
seguintes documentos comprobatórios: 
a) Cópia do Espelho da Inscrição do referido concurso, realizada junta ao 
site da ACPI 
b) documento de identidade do requerente; 
c) cadastro de Pessoa Física (CPF) do requerente; 
d) cartão de benefício de qualquer um dos programas sociais do governo federal 
no qual conste o número de identificação social – NIS do candidato.  
2.9.3. Os candidatos que pretenderem se inscrever na condição de isentos, por 
serem doadores regulares de sangue deverão entregar o REQUERIMENTO DE 
ISENÇÃO devidamente assinado, juntamente com a cópia dos seguintes 
documentos comprobatórios: 
a) Cópia do Espelho da Inscrição do referido concurso, realizada junta ao 
site da ACPI 
b) documento de identidade do requerente, 
c) cadastro de Pessoa Física (CPF) do requerente; 
d) documento comprobatório padronizado de sua condição de doador regular 
expedido pelo Banco de Sangue, público ou privado, autorizado pelo Poder 
Público, em que faz a doação, constando no mínimo três doações no período de 
doze meses, anteriores à publicação deste edital. 
2.9.4 - Os candidatos que pretenderem se inscrever na condição de isentos, por 
perceberem vencimento de até um salário mínimo e meio deverão entregar: Cópia 
do Espelho da Inscrição do referido concurso, realizada junta ao site da 
ACPI, REQUERIMENTO DE ISENÇÃO devidamente assinado, a cópia simples do 
RG; cópia simples do CPF; comprovante de renda se exerce atividade 
remunerada (três últimos holerites, contracheque, página de identificação da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS contendo número e série, bem 
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como cópia de todas as folhas de contrato de trabalho que identifiquem a data de 
admissão e o valor de remuneração, assim como a folha subsequente em branco. 
2.9.5. Candidato Desempregado: Deverão entregar a Cópia do Espelho da 
Inscrição do referido concurso, realizada junta ao site da ACPI, o 
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO devidamente assinado, juntamente , cópia 
simples do RG; cópia simples do CPF; (copia da pagina de identificação da 
carteira de trabalho e Previdência Social – CTPS contendo o número série, cópia 
de todas as folhas de contrato de trabalho que identifiquem a data de admissão e 
demissão, assim como a folha subsequente em branco). 
 
 
Alta Floresta – MT, 02 de junho de 2014. 
 
 
 

. 
Asiel Bezerra de Araújo 

Prefeito Municipal 


