Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ
CNPJ: 07.209.225/0001-00
Gestão 2017/2020
______________________________________________________________________________________________

EDITAL COMPLEMENTAR 001/2020 DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2020
O Prefeito Municipal de Itanhangá - MT, no uso de suas atribuições legais e mediante as condições
estipuladas neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO, aos interessados que fará as
seguintes retificações/alterações, conforme abaixo discriminado:
I – Retificar o item 9.11 passando a vigorar conforme segue:
TÍTULOS
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a) Doutorado, concluído até a
data de apresentação dos
títulos, desde que relacionada à
área do cargo pretendido.
b) Mestrado, concluído até a
data de apresentação dos
títulos, desde que relacionada à
área do cargo pretendido.
c) Pós-Graduação Latu Sensu
(especialização) relacionada à
área do cargo pretendido, com
carga horária mínima de 360
horas, concluída até a data de
apresentação
dos
títulos.
(poderão ser entregue, no
máximo, 02 cursos)

VALOR
UNITÁRIO/VALOR
MÁXIMO
15,0 / 15,0

10,0 / 10,0

3,5 / 7,0

d) Curso de aperfeiçoamento
relacionado à área do cargo
pretendido.

0,5 ponto para cada 50
hs comprovada / 5,0
pontos

e)
Tempo
de
serviço
relacionado a área do cargo
pretendido

1,0 ponto para cada ano
comprovado / 5,0
pontos

COMPROVANTE

Cópia autenticada do diploma devidamente
registrado ou declaração de conclusão de
curso, acompanhado da cópia autenticada do
respectivo Histórico Escolar.

Cópia autenticada do Certificado ou Certidão de
conclusão do Curso, indicando o número de
horas e período de realização do curso. No caso
de Declaração de conclusão de curso, esta deve
vir acompanhada da cópia autenticada do
respectivo Histórico Escolar.
Certificados em curso de aperfeiçoamento
inerente à área de atuação, tendo o mesmo sido
realizado nos últimos 05 (cinco) anos, contados
a partir da data de emissão deste Edital. Não
serão pontuados os certificados que não
apresentarem o conteúdo programático
trabalhado, bem como, a data de conclusão.
Para exercício de atividade em instituição
Privada:
Cópia autenticada da Carteira de trabalho e
previdência social, devidamente assinada
referente a área do cargo.
Para exercício de atividade em instituição
pública: Certidão de tempo de serviço, emitida
pela chefia competente da instituição, que
informe o período (início e fim, ou até a data da
expedição da certidão) para o cargo, ou
contrato e termo de exoneração, ou portaria de
nomeação e exoneração
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II – Retificar parcialmente o Anexo III na parte referente às atribuições do cargo de
MOTORISTA DE ÔNIBUS E VEÍCULOS ESCOLARES - 40HORAS passando a vigorar conforme segue:

MOTORISTA DE ÔNIBUS E VEÍCULOS ESCOLARES 40HORAS
Dirigir veículos automotores utilizados pelo município e subordinados a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e
Desporto. Veículos de categoria Ônibus escolar, Kombi escolar e demais veículos transportadores de estudantes. e
mantidos sob sua guarda e responsabilidade quando em uso. Relatar ao mecânico qualquer anomalia detectada no veículo
sob sua responsabilidade. Executar pequenos reparos de emergência; preencher relatórios de viagens. Zelar pela
conservação e limpeza do veículo sob sua responsabilidade. Efetuar a troca do óleo do motor e verificar na saída e
chegada os níveis de óleo, água, etc. Dirigir em caráter de substituição veículos das categorias B e C, ambulâncias e
similares. Executar demais serviços afins e de interesse da municipalidade.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Itanhangá- MT, 11 de novembro de 2020.

EDU LAUDI PASCOSKI
Prefeito Municipal
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JACIR DE LARA
Presidente da Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado

Avenida Santa Catarina, 314 - fone: (66) 3578-2500 - CEP: 78.579.000 - Itanhangá - Mato Grosso.
www.itanhanga.mt.gov.br e-mail: rh@itanhanga.mt.gov.br

