
 

 

ERRATA 

 

ONDE SE LÊ: 

 

 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2022 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2023 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS, ESTADO DE MATO GROSSO, SR. CLAUDINEI 

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

 

CONSIDERANDO o interesse público e a necessidade da Administração, bem como o 

memorando de n° 01/2023/SMS da Secretaria Municipal de Saúde, que solicita a 

convocação dos classificados no processo seletivo supra;  

 

CONSIDERANDO, ainda, o resultado final do Processo Seletivo Público Nº 001/2022 em 

vigência e sua devida homologação, seguindo a ordem de classificação.  

 

RESOLVE:  

 

CONVOCAR o (as) candidato (as) abaixo relacionado (as) a comparecerem na sede da 

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

Aquino, nº 317, Centro, no Horário das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, no prazo 

de 30 (trinta) dias a contar da data de publicação deste Edital, para apresentação de 

documentos pessoais e providências necessárias cabíveis com vista aos procedimentos de 

conferência da documentação e outros procedimentos de praxe, atinente a posse e 

designação dos respectivos locais de trabalho, sob pena de ser considerado desistente, 

ocasionando a perda da respectiva vaga:  

 

RELAÇÃO DE CANDIDATO (a) CONVOCADO (a):  

 

CARGO: AGENTE DE COMBATE ÁS ENDEMIAS – ACE – 40H 

 

INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO COLOCAÇÃO 

0001330 MÁRCIO GOMES BARROS 3º 

 

 

 Alto Garças- MT, 11 de janeiro de 2023.  

 

 

CLAUDINEI SINGOLANO 

Prefeito Municipal 

 



 

 

LEIA-SE: 

 

 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2022 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2023 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS, ESTADO DE MATO GROSSO, SR. CLAUDINEI 

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

 

CONSIDERANDO o interesse público e a necessidade da Administração, bem como o 

memorando de n° 01/2023/SMS da Secretaria Municipal de Saúde, que solicita a 

convocação dos classificados no processo seletivo supra;  

 

CONSIDERANDO ainda, o resultado final do Processo Seletivo Público Nº 001/2022 em 

vigência e sua devida homologação, seguindo a ordem de classificação.  

 

RESOLVE:  

 

CONVOCAR o (as) candidato (as) abaixo relacionado (as) a comparecerem na sede da 

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

Aquino, nº 317, Centro, no Horário das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, no prazo 

de 30 (trinta) dias a contar da data de publicação deste Edital, para apresentação de 

documentos pessoais e providências necessárias cabíveis com vista aos procedimentos de 

conferência da documentação e outros procedimentos de praxe, atinente a posse e 

designação dos respectivos locais de trabalho, sob pena de ser considerado desistente, 

ocasionando a perda da respectiva vaga:  

 

RELAÇÃO DE CANDIDATO (a) CONVOCADO (a):  

 

CARGO: AGENTE DE COMBATE ÁS ENDEMIAS – ACE – 40H 

 

INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO COLOCAÇÃO 

0001330 MÁRCIO GOMES BARROS 4º 

 

 

 Alto Garças- MT, 11 de janeiro de 2023.  

 

 

 

 

CLAUDINEI SINGOLANO 

Prefeito Municipal 


