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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

GABINETE DA PREFEITA

EDITAL DE CONVOCAçÃO Ne t2l2023
pRocEsso sErETrvo srMPLtFtcADo Ne 009/2022
14 DE FEVEREIRO DE 2023

IRACI FERREIRA DE SOUZA, Prefeita Municipal de Pedra Preta, Estado

de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas;

CONSIDERANDO que não dispomos de pessoal no quadro de

servidores efetivos suficientes para dar início ao ano letivo de 2023, é

necessário a convocação dos candidatos classificados no Processo

OO9/2O22, haja vista que as aulas tiveram início no dia 06/02/2023.

CONSIDERANDO a homologação do Resultado do Processo Seletivo

SimpliÍicado n.e OO9|2O22 realizada por meio do Decreto ns O4312023, TORNA PUBLICO o presente

Edital, ficando CONVOCADOS os candidatos abaixo relacionados a comparecerem na sede da Prefeitura

Municipal de Pedra Preta - MT, situada na Avenida Fernando Correa da Costa,940, Centro, cidade de

Pedra Preta, no orazo máximo de 05 {cincol dias uteis, munidos dos documentos necessários à

comprovação dos requisitos para provimento do cargo pleiteado, conforme estabelecido no EDITAI DO

pRocEsso sELETtvo slMpUFtcADo Ne 00912022, sob pena de ser considerado como desistente,

perdendo a respectiva vaga, podendo à Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.

MOTORISTA - EDU - VILA GAR BRANCA

JustiÍicativa: 01 va8a para Vila Garça Branca Serra (Zona Rural) e sala anexa /creche, considerando a necessidade de

viabilizar a presença do aluno na escola, principalmente nos locais cujas distâncias e acessos às unidades

educacionais interferem no cotidiano escolar dos alunos, atendendo a demanda do transporte escolar rural,

garantindo a segurança e qualidade ao transporte dos êstudantes e contribuindo assim para a redução da evasão

escolar, ampliando por meio do transporte diário, o acesso e a permanência na escola dos estudantes matriculados

na educação infantil, básica e fundamental.

GABINETE DA PREFE]TA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT

AOS QUATORZE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023.

/".'
IRACI FERqTffDE SOUZA

Prefíta Municipal

PosrçÃolnscrição NOME
1e0006090 RODRIGO ALEX DA SILVA AGUILERA

Dispõe sobre convocação de aprovados no Processo Seletivo

Simplificado ne OO9 / 2022.

CONSIDERANDO o ofício ne L65/2O23|SME

CANDIDATOS CONVOCADOS:

Av. FERNÁNDO CORREÂ DA COSTA N94 0 CENTRO - FONE (ó6) 3486-4400/ FAX (66) 3486 - '1401
E-mail: SlbiÉte@p.dtpÍ€lâ-úl.tov.bÍ



16 de Fovereiro de 2023. Jo.nal oficial Elêtónbo dc Municípios do Êstado de Mato Gro§so'AtlO xvnl I N" 4.175

CONSIDERANDO o oftlcio no I &|/2023,/SME

CONSIOERANOO a necessidâde excêpcionsl para contrataÍ píofssionais
paÉ atioarem junto a SecretaÍia Municipal de Educâçáo para suprir a nê'
cessidâde da demanda dos seÍviços de profissionais para as Escolas:

CMEI Adriana Susi Mllhomem Figueiredo da Situa.

CONSIDERAIDO que não dispomos de pessoal no quadro de seNidotBs

êfetivos sufcientes pâra dar inícro ao ano lêtivo de 2023, é neaessário a

convocâÉo dos c€ndidatos clâssifcâdos no Proc€§so (x19l2022, haja vis-

ta que as âulâs tiveram inlcio no dia 06/022023.

CONSIDERÂNOO â hômologaÉo do Rêtultâdo do PÍocê3ro SêLtlvo

Simpliícâdo n.' O@ili22 real-rzada po. rnêao do OecÍeto no O26n023,

ÍORNA PÚBLGo o presente Edital, fic€ndo eoNvOCADOS os candi-

datc abaixo relacionâdos a compaÍecêaem na sede da PÍeÍêitura Munici-

pâl de Pedra Preta - MT, situada na Avenkla Fêmando Coneâ da Co§tâ,

940, Centro, cidade de Pedra Preta, no prâzo máímo de 05 (cinco) dlas

úê!§, munidos dos documentos ne@ssádos à compaovaçáo dos requisÊ

tos para provimento do cârgo pleheado, conÍorÍnê êstabelecido no EOÍTAL

DO PROCESSO SELETNO SlttPUFlCÂDO N' 00912022, sob pena dê

ser coflsideÍado @mô desistente, pêrdendo a respedivâ vaga, podendo à

PÍeÍeilura convocâr o candidato imediatamente posterior-

CANDIDATOSCOT{VOCADG9:

PROFESSOR EDUCAçÃO INFANÍL E DE ENSINO FUNOAf,ElrÍAL

ATÉ O sÔAXO

SEOE DO IIUNlcIPlo

Justillcâtlva: 01 vãgâ paÍa â CMEI Adrianâ Susi Milhomem Figueirêdo da

Sifuâ, em subsüfuição â sêMdorâ Maria Eunice Afues da Silva a qual está

gozando licença Prêmio.

GABINEÍE DA PREFEÍÍA IIUIICIPAL DE PEDRA PRETA - tíÍ

AOS QUAÍORZE OI,ÀS OO I'ÊS DE FE\,'EREIRO DO ANO DE 2023.

IRACI FERRÉIRA DE SOUZA

Prefêita Municipal

EDÍTAL DE CONVOCAçÃO N' í2n08 PROCESSO SELÊTNO
slitPLlFlcADO ll' 00912022

14 DE FEVEREIRO DE 2023

Rêgbtra-6ê, Pubtique€a ê Cumpra€e'

Pedr. Prêla,'!5 dê íêv.rêiro ds 2023.

ADENILDA VIEIRA COELHO

=Pr.sidente da Comilrão=

CR§NANE PARDI HO OE ARRUOA PEREIRA

=Uêmbro da Comissâo=

LUCIANA I'ARTINS BORGES DA SILVA

=Uêrnbro da Comis3ão=

RESULÍADO PROVA PRÁÍICA

moÍoRlsÍa - (saÚoE) - LoCaLIDADE: VILA GARçA BRANCA

Dispóe sobre convocaÉo dê aprovados no PÍocesso Seletivo Simplificâdo

n" oo9t2022.

lRÂCl FERREIRA DE SOUZ , Preleita Municipal de Podra Pteta, Éslado

de Mâto Gmsso, no uso das atribuiçôês que lhe são confeíidas;

CONSIDERANDO o oficio n' 165/2023ISME

CONSIDERANDO que não dispomos de pessoal no quádro de sêrüdores

eÍetivos suíicientes para dar inÍcio ao ano letivo do 2023, é necêssário a

convocaÉo dos candidatos clâssificados no Processo 009/2022, haja vis-

ta que as âulas üveram início no dia 06/022023.

CONSIDÉR NDO a hoBologaÉo do RêsuJtado do Pro.e!!o Sêlêtivo

Simplificado n.Ô 00912022 realizada por meio do Oecreto no 0/312023,

TORNA PÚBLlcO o presente Editâl. ficando CONVOCAOOS os candi-

detos âbaixo rêlacjonados a comparêcerem ôa sêde da Prefeitura Munici_

pâl de PedÍa PÍeta - MÍ, situada na Avenida Femando Conea da Costa'

940, centro, cidade de Pedra Preta, no p.azo máxlmo dê 05 (clnco) dlâs

úei3, munidos dos docurÍrentos necêssários à comprcvaçáo dos Íoquisi

tos para provimento do cârgo pleiteado, coníoÍme êstabêle,ido no EDITAL

OO PRoCESSO SELETM SIIIPLIFICAOO N' 009t2022' sob pena de

§er considêrado como desistênte, perdêndo a resPctiva vaga' podêndo à

PÍêÍêilu.a convocar o candidato imediatâmonte postedor'

cA DIDATOS CONVOCADOS:

MOTORISTA - ÉOUGAÇÃO - VILA GARçA BRANCA

Justificátlva: 01 vagá parâ Vila Gârça Brâncâ Sêrrâ (Zona Rural) e sâlâ

anexa/cÍeúe, @nsidêiândo a necessidadê de úabili2ár a presênçá do

aluno nâ escolâ, principâlmente nos locais cuias distâncias ô acêssos às

unidâdes educacionais iniederêm no coüdiano escolar dos alunos' âtên-

dêndo a demanda do tEnsportê escolar ruíâ|, garanlindo a §êgurança e

qualidade ao transpoíte dos estudantes e contÍibuindo assim para a rgdÚ'

ção da evasáo escolar, ampliando por meio do transporte diário' o acasso

e a permanência na escola dos esfudantes matriculâdo§ na educaçâo in-

fantil, Msica e tundâmental.

GABINETE DA PREFEÍTA XUNICIPAL DE PEDRA PRETA ' UT

AOS OUATORZE DI.AS DO ÊS DÉ FEVEREIRO DO ANO DE 2023'

IRÂCI FERREIRA DE SOUZA

PreÍeita MuniciPâl

EDnALcotlPLEfENTARN.oo3AoEDÍTALDEPRocEssosÊLET|vos|IPUFlcADoN.0ol,2023

A PREFÊITURA MUNICIPÂL OE PEDRA PRETNMT, no uso de suâs atÍibuiçôes legais' e em consonância com as di§posiçôes constitucionais referen-

tes ao assunto. a saben

l. Divulga. o resultado da pÍova prática. ll. oÚulgar resuttado clâssificatório. lll. DeÍiniÍ prâzo prrr apr€s.nta§áo dc rêcuÍgo atÉ l5:00 horrs do dla í6'

02023 através do email: dppessoal@pedrapretrâ.mt.gov.br lv. o pÍesente Edital e a Listâgem completa ê§tilo disponíveis no enderêço elettônico: no

ouadro de aüso§ da preÍêitura Munaopat e DiáÍio oficiât do Municipio de pedra Píeta/ T, disponívêl em httssJ/diaíiomunicipâl.org/mt/amm/edicoes/'
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