
 

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 018 /2.022. 

O Prefeito Municipal de Alto Garças-MT, Estado de Mato Grosso, Sr. Claudinei Singolano, 

no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, da Lei 

292/1990 e suas alterações posteriores: 

CONSIDERANDO, o resultado final do Concurso Público 001/2018 em vigência e sua 

devida homologação, segundo a ordem de classificação das vagas ofertadas, e, ante a 

elevada demanda no setor de Arrecadação, Fiscalização e Tributos, bem como a 

DESISTENCIA FORMAL da candidata Nilvania Braga Marcheto e o esgotamento do prazo 

para apresentação do candidato convocado regularmente no Edital de convocação nº 

010/2.022, o Sr. Hercules de Paula Carvalho, surgindo assim a vacância destas vagas 

serem preenchidas com a convocação dos próximos (as) aprovados (as), ante a 

necessidade e urgência dada a natureza das funções ininterruptas prestados pela 

Administração Publica, para fim de atender as necessidades do setor fiscal do munícipio. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

O Sr. CLAUDINEI SINGOLANO, Prefeito Municipal de Alto Garças-MT, Estado  de  Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições e de acordo com o Resultado Final do Concurso Público 

nº 001/2018, CONVOCA os candidatos abaixo relacionados a comparecerem na sede da 

Prefeitura Municipal de Alto Garças, no Setor de Recursos Humanos, situado na Rua Dom 

Aquino, nº 346, Centro, no Horário das 12:00 às 18:00 horas, no prazo de 30 (trinta) dias, 

a contar do primeiro dia útil seguinte à publicação deste Edital, para admissão e posse no 

serviço público, munidos dos documentos constantes do Edital, sob pena de ser 

considerado desistente, ocasionando a perda da respectiva vaga: 

RELAÇÃO DOS CANDITATOS (AS) CONVOCADOS (AS):  

CARGO: 013 – Fiscal de Tributos. 

INSCRIÇÃO  NOME  DATA 
NASCIMENTO 

COLOCAÇAO 

000001004 WAGNA ALVES DE 
OLIVEIRA 

25/06/1985 8º 

000001836 EDICLEIA BATISTA DIAS 
GAVIRAGHI 

10/06/1982 9º 

 

 

Alto Garças- MT,  16 de Maio  de 2.022 

 

 

CLAUDINEI SINGOLANO 

Prefeito Municipal 


