
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 04/2013  

REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO 001/2011 

 
  Pelo presente fica convocada a Senhora Candidata aprovada no 

Concurso Público Municipal da Prefeitura Municipal de Santa Carmem/MT, 

referente o Edital nº 001/2011, de 14 de outubro de 2011, para tomar Posse. 

 

  Posse é aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidade 

inerente ao cargo público, com o compromisso de desempenhá-lo com probidade e 

obediência às normas legais e regulamentares, formalizada com assinatura do 

termo pela autoridade competente e pelo empossado. 

 

  A posse ocorrerá no prazo de até trinta dias, contados da publicação 

do Edital de Convocação 04/2013. 

 

  Tornar-se-á sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no 

prazo previsto no parágrafo anterior deste Edital. 

   

Segue abaixo a relação de documentos necessários para a posse. 

 

Documentos Originais e Cópia RG – CPF – Título de Eleitor – Certidão de 

Nascimento dos filhos – Certidão de Casamento 01 foto 3X4 ( CPF Pai e Mãe) 

Prova de estar quite com as obrigações eleitorais em seu original e cópia 

Prova de estar em dia com as obrigações militares, no caso de ser sexo masculino 

original e cópia 

Apresentar comprovante de exame de suade físico e mental  

Apresentar certidões negativas da justiça Estadual e Federal (civil e criminal), 

através dos sites www.tjmt.jus.br e www.trf1.jus.br   

Comprovante de escolaridade original e cópia  

Carteira Profissional  

Apresentar Carteira de Trabalho original e cópia  

Declaração de Bens  

Declaração de não acumulo ilegal de cargo, emprego ou função pública 

Declaração que responde ou não a inquérito policial e a processo administrativo 

disciplinar 

Conta no Banco  

 

 

http://www.tjmt.jus.br/
http://www.trf1.jus.br/


 

CARGO/FUNÇÃO: AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS 

 

CLAS. Nº  

INSC. 

NOME 

6 117 ANA CLAUDIA NERY DO NASCIMENTO 

 

CARGO/FUNÇÃO: APOIO EDUCACIONAL SERVIÇOS GERAIS 

 

CLAS. Nº  

INSC. 

NOME 

04 210 FABRICIA GOMES DE SOUZA 

 

Santa Carmem/MT 07 de junho de 2013. 

 

 

    

  _____________________ 

  OSMAR ALEXANDRE 

  Prefeito Municipal em exercício 
 

 


