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EDITAL COMPLEMENTAR N.º 016 

CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2018 

 
 

 O Presidente da Câmara Municipal de Dom Aquino, Estado de Mato 

Grosso, Sr. Adelson Martins Coimbra, no uso das atribuições legais que lhe confere a 

Lei Orgânica do Município, considerando o interesse público e a necessidade da 

Administração; 

 

 Considerando ainda o Edital Complementar n.º 015/2018 de 

05/12/2018. 

 

 

RESOLVE: 

 

 Artigo 1º - Fica convocado o candidato aprovado ao cargo elencado no 

anexo I deste Edital. 

 Parágrafo Primeiro - O candidato relacionado no Anexo I deste edital, 

deverá comparecer na Câmara Municipal de Dom Aquino, Estado de Mato Grosso, 

situada na Avenida Pedro Celestino, 127 – Centro no município de Dom Aquino, no 

prazo de até 30 (trinta) dias, no horário compreendido entre às 07:00h às 12:00h de 

segunda a sexta-feira. 

 

 Parágrafo Segundo - Não serão recebidos documentos de forma 

parcial, sendo que a falta de qualquer documento constante do Artigo 2º, acarretará o 

não cumprimento das exigências. 

 

 Parágrafo Terceiro - O não comparecimento no prazo estipulado 

acima, implicará a renúncia tácita do convocado e, consequentemente, a perda do 

direito à nomeação ao cargo para o qual o candidato foi aprovado. 
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 Artigo 2º - O Candidato a ser nomeado e empossado, deverá atender 

os seguintes procedimentos: 

 

I. Para tomar posse, o candidato deverá apresentar documentação fotocópia 
autenticado em cartório, que comprove o que segue abaixo: 
 

 Cédula de Identidade comprovando a idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos; 

 Cartão de Identificação do Contribuinte (CPF); 

 Ser brasileiro ou estrangeiro nos termos da lei (arts. 12 e 37, I da CF/88); 

 Título de eleitor; 

 CPF e RG Esposo (a) quando houver (exigência TCE-MT); 

 Certidão de nascimento ou casamento com as respectivas averbações se for o 

caso; 

 Certificado de reservista, de dispensa de incorporação, ou outro documento de 

quitação com o serviço militar (para o sexo masculino); 

 Comprovante de endereço atualizado; 

 Carteira de Trabalho; 

 Certidão de nascimento, RG e CPF dos filhos quando dependente (de 08 a 14 

anos trazer comprovante de frequência escolar junto com a certidão de 

nascimento, RG e CPF, acima de 14 anos cópia de CPF e RG); 

 Certificado de conclusão e histórico do respectivo curso superior, 

correspondente ao cargo (Diploma ou Certificado juntamente com o Histórico); 

 Registro no conselho da respectiva categoria quando se tratar de profissão 

regulamentada, incluindo‐se comprovante de quitação de anuidade e certidão 

de regularidade; 

 Certidão Negativa junto a Receita Fazendária Municipal (setor de Tributação da 

Prefeitura Municipal de Dom Aquino - MT); 

 Certidão Negativa junto a Receita Fazendária Municipal (setor de Tributação da 

Prefeitura Municipal de Dom Aquino - MT); 

 Declaração junto ao INSS - Extrato Previdenciário (qualquer agencia do INSS); 
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 Certidão Negativa Criminal Estadual da Comarca do domicílio dos últimos cinco 

anos, relativa à existência ou inexistência de ações cíveis e criminais (com 

trânsito em julgado); 

 Declaração negativa de acúmulo de cargo público em consonância com os 

incisos XVI e XVII do art. 37, da Constituição Federal; 

 Declaração de disponibilidade para cumprimento da carga horária do cargo em 

que exercerá sua função; 

 Exames médicos admissionais, a serem realizados perante a Secretaria de 

Saúde do município, podendo ser solicitado quaisquer exames suplementares, 

a critério do médico responsável. 

 01 (uma) foto 3x4, colorida e recente; 

 

 Artigo 3º - A nomeação será feita exclusivamente no Regime 

Estatutário; 

 

 Parágrafo Único - A jornada de trabalho é aquela definida no referido 

Edital. 

 

 Artigo 4º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Artigo 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, em 06 de dezembro de 

2018. 

 

 

 

Adelson Martins Coimbra 

Presidente 
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ANEXO I 

 

CANDIDATOS APROVADO E CONVOCADO PARA POSSE 
 

CARGO: PROCURADOR LEGISLATIVO 

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO 

1º 00026 LEANDRO KREITLOW 

 


