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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 01/2021 
EDITAL COMPLEMENTAR nº 06/2021 

 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  

 
A Prefeitura Municipal de Porto Esperidião - MT e a 
Comissão Organizadora do Processo Seletivo Público nº. 
01/2021, no uso de suas atribuições legais, 
 

CONSIDERANDO, a constatação de incorreções das informações do conteúdo do 
Edital de Abertura do Processo Seletivo Público nº. 01/2021 da Prefeitura Municipal de 
Porto Esperidião – MT.  
 
RESOLVEM: 
 
RETIFICAR o ITEM “ 2 - DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA POSSE: ” do Edital de 
Abertura 01/2021 do Edital Processo Seletivo Público nº. 01/2021. 
 
 ONDE LIA-SE: 

 
subitem 2.9 O candidato deverá apresentar no ato da posse os seguintes 
documentos: 
 

a. Cédula de Identidade (cópia legível); 
b. Cadastro de Pessoa Fisica – CPF (cópia legível); 
c. Cartão PIS/PASEP (cópia legível); 
d. Título de Eleitor (cópia legível); 
e. Registro no Conselho de Classe para cargos que os exigem (cópia 

legível); 
f. Certificado de Reservista para o sexo masculino (cópia legível); 
g. Comprovante de Escolaridade (cópia legível); 
h. Certidão de Casamento ou Nascimento (cópia legível); 
i. Caso seja casado (a), cópia do CPF do (a) cônjuge; 
j. Certidão de nascimento dos filhos (se for o caso); 
k. Cópia do CPF dos filhos (quaisquer idades – obrigatório); 
l. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 07 anos (se for o caso); 
m. Comprovante de votação da última eleição que antecederem à posse 

(pode ser emitida pelo site: http://www.tre-mt,jus.br/ ou certidão Emitida no 
Cartório Eleitoral); 

n. Certidão Negativa de Débitos para com o município de Porto Esperidião 
(Solicitar no setor de Tributação da Prefeitura); 

o. 01 (uma) foto 3x4, colorida e recente; 
p. Comprovante de endereço residencial atualizado; 
q. Declaração de Bens ou Declaração de IRRF do exercido; 
r. Cópia da Carteira de Trabalho (páginas de identificação e último contrato); 
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s. Certidão negativa de Antecedentes Criminais 
 
LEIA-SE: 
 

subitem 2.9 O candidato deverá apresentar no ato da posse os seguintes 
documentos: 

 
a. Cédula de Identidade (cópia legível); 
b. Cadastro de Pessoa Fisica – CPF (cópia legível); 
c. Cartão PIS/PASEP (cópia legível); 
d. Título de Eleitor (cópia legível); 
e. Registro no Conselho de Classe para cargos que os exigem (cópia 

legível); 
f. Certificado de Reservista para o sexo masculino (cópia legível); 
g. Comprovante de Escolaridade (cópia legível); 
h. Certidão de Casamento ou Nascimento (cópia legível); 
i. Caso seja casado (a), cópia do CPF do (a) cônjuge; 
j. Certidão de nascimento dos filhos (se for o caso); 
k. Cópia do CPF dos filhos (quaisquer idades – obrigatório); 
l. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 07 anos (se for o caso); 
m. Comprovante de votação da última eleição que antecederem à posse 

(pode ser emitida pelo site: http://www.tre-mt,jus.br/ ou certidão Emitida no 
Cartório Eleitoral); 

n. 01 (uma) foto 3x4, colorida e recente; 
o. Comprovante de endereço residencial atualizado; 
p. Declaração de Bens ou Declaração de IRRF do exercido; 
q. Cópia da Carteira de Trabalho (páginas de identificação e último contrato); 
r. Certidão de Antecedentes Criminais (poderá haver recusa da posse caso 

esta seja legítima e fundamentada pela Comissão Organizadora do 
Processo Seletivo Público, desde que observada condenação criminal por 
órgão colegiado ou definitiva, além de que o crime pelo qual o candidato 
foi condenado seja incompatível com o cargo de agente comunitário de 
saúde). 

 
Este Edital Complementar e seus anexos ficarão à disposição dos 
interessados no Quadro Mural da Prefeitura Municipal de Porto Esperidião - 
MT e no endereço eletrônico: https:/ www.pmportoesperidiao.com.br 
 

 
Porto Esperidião 18 de Maio de 2021. 

 
 
 
Martins Dias de Oliveira                                                                                                HERCULIS ALBERTINI VENTURELL 

 Prefeito Municipal                                                                         PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 

 


