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Antenor Soares e 29 de Novembro 
serão locais de prova no domingo

Candidato deverá consultar site ou diário oficial para saber onde fará prova

A prova acontece neste 
domingo, 13, com início às 
08h00 e encerramento às 
11h00 da manhã.

Conforme o edital, as 
vagas são para os cargos 
de professor em diversas 
áreas do conhecimento e 
disciplinas, ajudantes de 
serviços gerais, motorista, 
psicólogo, biomédico, arte-
são, gesseiro, atendente de 
farmácia, telefonista auxi-
liar de regulação médica, 
nutricionista, operador de 
máquinas e serviços gerais, 
além de contratação de mé-
dico regulador, enfermeiro, 

técnico em enfermagem, 
motorista e cozinheira   
para o Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência 
(Samu).

O processo seletivo terá 
validade de um ano, po-
dendo ser prorrogado por 
igual período para os car-
gos vinculados a Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social, Secretaria Munici-
pal de Saúde e Secretaria 
Municipal de Infraestru-
tura. Já para a Secretaria 
Municipal de Educação e 
Cultura, o contrato terá va-
lidade durante o ano letivo 

de 2017. O resultado final 
com a Homologação do 
Processo Seletivo será pu-
blicado a partir do dia 01 
de setembro.

O candidato poderá 
comparecer ao local desig-
nado para as provas com 
antecedência de meia hora, 
pois deverá estar dentro da 
sala de realização da pro-
va no horário marcado. É 
necessário portar ficha de 
inscrição ou cópia de paga-
mento de taxa, documento 
pessoal com foto e caneta 
esferográfica de tinta azul 
ou preta.

>> Paulo César Desidério
Redação DS

Acontece neste domin-
go em Tangará da Serra o 
processo seletivo destina-
do à formação de cadastro 
de reserva, para o exercício 
funcional temporário nas 
secretarias municipais de 
Educação e Cultura, Saú-
de, Infraestrutura e Assis-
tência Social. Os cargos 
disponibilizados abrangem 
candidatos com níveis fun-
damental, médio e supe-
rior de ensino.

De acordo com a Se-
cretária de Administração, 
Maria das Graças Souto, 
as provas acontecerão na 
Escola Estadual 29 de No-
vembro e no Centro Mu-
nicipal de Ensino Antenor 
Soares. A Prefeitura Mu-
nicipal de Tangará da Ser-
ra divulgará hoje, 11, por 
meio de seu site, do Diário 
Oficial e no mural da sede 
administrativa, os locais 
onde cada candidato reali-
zará a prova.  

1070 candidatos efetua-
ram inscrição para prestar 
a prova. No entanto, após 
o processo de deferimento 
e indeferimento, o número 
caiu para 697.

Em evento no Palácio, 
Governador garante MT 240

O Governador do 
Estado de Mato Gros-
so, Pedro Taques () 
garantiu esta semana 
a realização de obras 
na MT 240. A infor-
mação foi repassada 
durante o lançamen-
to do Programa de 
Municípios Susten-
táveis, na terça-feira, 
8, que contou com a 
presença de centenas 
de pessoas, prefeitos e 
deputados estaduais,  
dentre eles Saturnino 
Masson (PSDB).

Em sua fala o gover-
nador em deferência 
ao deputado Saturni-
no Masson garantiu 
que a MT 246 que está 
com as obras em an-
damento será concluí-
da e também garantiu 
o asfaltamento da MT 
240 entre Santo Afon-
so e Tangará da Serra. 

Na quarta-feira, 9, 
Saturnino esteve na 
Secretaria de Infraes-
trutura do Estado e foi 
repassado ao mesmo 
que todo o projeto, li-

cenças ambientais, li-
citação, entre outros, 
ficarão prontas até o 
final deste ano e ano 
que vem a obra será 
feita. “Aqui em Cuia-
bá é uma batalha atrás 
da outra, todos sabem 
das dificuldades que 
encontramos neste 
meio, temos que fazer 
gestão diariamente 
sobre dezenas de rei-
vindicações e não é 
fácil. Falo tanto de es-
tradas, escolas e tan-
tas outras obras que 
não só o governador, 
mas secretários e ser-
vidores públicos das 
secretarias de Estado 
ao nos ver sabem que 
vamos cobrar alguma 
coisa. Este Governo 
está devendo muitas 
obras pra nossa re-
gião e espero e confio 
que até o final de seu 
mandato cumpra mui-
tas delas. Quanto a 
nós vamos continuar 
fazendo cobranças 
pontuais”, finalizou 
Saturnino.
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