
 
 

 
 
 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 008/2022 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2022 

 

A Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo - MT, convoca, os candidatos abaixo 

relacionados, aprovados no Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2022, homologado em 

19 de Maio de 2022, para comparecerem no prazo de 15 (quinze) dias a partir da 

publicação desse edital, na sede da Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo - MT, 

para apresentarem documentos e habilitações exigidas conforme abaixo, e firmarem 

contratos em seus respectivos cargos. 

 

CARGO - ES ODONTÓLOGO – ZONA URBANA - ATENÇÃO BÁSICA 

 

 

 

FOTOCÓPIA LEGÍVEL: 

 

1 - Cédula de Identidade; 

2 - CPF – Cadastro de Pessoa Física; 

3 - Certidão de Nascimento ou Casamento/CPF do cônjuge; 

4 - Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos e CPF; 

5 - Carteira de Vacinação dos filhos menores de 05 anos; 

6 - Título de Eleitor; 

7 - Comprovante de votação da última eleição que antecede a convocação; 

8 - Cartão do PIS/PASEP; 

9 – Carteira de trabalho; 

10 - Carteira Nacional de Habilitação para o cargo de motorista; 

11 - Certidão de Reservista (quando do sexo masculino); 

12 - Comprovante ou declaração constando endereço residencial; 

13 - Conta bancaria – Brasil ou Caixa Econômica/conta salário; 

14 - Certidão negativa de débitos para com o município de Peixoto de Azevedo; 

15- Documento de Escolaridade, através de certificado, diploma e histórico escolar, emitidos 

por instituições reconhecidas pelo MEC, (conforme o cargo para qual foi aprovado); 

COL: NOME: 

8º CARLEANE PEREIRA DE SOUSA BATISTA 



 
 

 
 
 
 

 
 

16- Registro no conselho da respectiva categoria quando se tratar de profissão 

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

regularidade 

17 - Certidão Negativa de 1º e 2º grau fornecida pelo Cartório Distribuidor da comarca 

do domicílio dos últimos cinco anos, relativa à existência ou inexistência de ações cíveis 

e criminais (com trânsito em julgado);  

18- Declaração de bens; 

19- Declaração de não acúmulo de cargo público; 

20 - Declaração de disponibilidade para cumprimento da carga horária do cargo 

em que exercerá sua função; 

21 - Atestado de sanidade física e mental emitido por Médico do Trabalho;  

22 - 01 (uma) foto 3x4 recente; 

23 - Qualificação cadastral (na entrega dos documentos). 

 

Os acimas convocados que não comparecerem no prazo determinado, ou não apresentarem 

os documentos exigidos serão considerados desistentes da classificação, podendo a 

Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo – MT, convocar imediatamente posterior (es), 

obedecendo a ordem de classificação. 

A Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo - MT reserva-se o direito de solicitar outros 

documentos que julgar necessários para firmar contrato. 

 

Peixoto de Azevedo - MT, 07 de Outubro de 2022 
 

 

 

 

Mauricio Ferreira de Souza 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

P U  B  L  I  C  A  D  O   

EM ____ / ____ / ____   

Resp. _____________ 


