
 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM 
Estado de Mato Grosso 

 
CNPJ 24.976.961/0001-02 

Avenida Mutum, nº 920N – Centro – CEP 78450-000 – Fone (65) 3308-6000 – Nova Mutum/MT 

 

EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2011 

 
 

A Câmara Municipal de Nova Mutum , Estado de Mato Grosso, torna público que realizará através da 
CONSESP – Consultoria em Concursos e Pesquisas Sociais Ltda., na forma prevista no artigo 37 da Constituição 
Federal a abertura de inscrições ao CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS,  para o preenchimento das vagas 
dos cargos abaixo especificados e as que vagarem dentro do prazo de validade previsto no presente Edital, providos 
pela Lei Complementar nº 66/2010, de 31 de agosto de 2010 e pelo Regime Estatutário – Lei Complementar 014/2002, 
de 14 de junho de 2002. O Concurso Público será regido pelas instruções especiais constantes do presente instrumento 
elaborado de conformidade com os ditames da Legislação Federal e Municipal vigentes e pertinentes. 
 

1. Nomenclatura - Carga Horária - Referência - Vagas - Vencimentos -Taxa Inscrição - Exigências 

 
1.1 – NÍVEL: ENSINO SUPERIOR COMPLETO 
 

Nomenclatura C/H Ref. Vagas  
Venc.  
(R$) 

Taxa de 
Insc. (R$)  

Exigências complementares no 
ato da posse 

Contador 40 CE-06 01 3.618,42 100,00 
Curso Superior Completo em 

Ciências Contábeis com Registro 
no CRC/MT 

Controlador Interno (*) 40 CE-07 01 3.735,15 100,00 

Curso Superior Completo em 
Contabilidade (Ciências 

Contábeis), Direito, Administração 
ou Economia; Idoneidade moral e 

reputação ilibada; Notórios 
conhecimentos na área de 

controle interno e de 
administração pública municipal 

 
(*) O exercício do cargo e/ou função poderá determinar a prestação de serviços externos, à noite, sábado, domingos e 
feriados. 

 

1.2 DAS ATRIBUIÇÕES 

 
CONTADOR - Descrição Detalhada: Responsável pelas finanças da Câmara Municipal compete supervisionar, 
coordenar e executar serviços inerentes à contabilidade geral da Câmara e elaborar e manter atualizado o cadastro do 
patrimônio do Poder Legislativo; Escriturar analiticamente os atos e fatos administrativos, efetuando os 
correspondentes lançamentos contábeis; Promover a prestação, acertos e conciliação de contas em geral, 
assegurando o controle contábil e orçamentário da Câmara Municipal; Examinar empenhos de despesa, verificando a 
classificação e a existência de recursos nas dotações orçamentárias, para o pagamento dos compromissos assumidos; 
Elaborar demonstrativos contábeis mensais, trimestrais, semestrais e anuais, em consonância com a lei, para 
apresentar resultados da situação patrimonial, econômica e financeira do Poder Legislativo Municipal; Executar outras 
tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato; Organizar e dirigir os serviços de contabilidade da 
instituição, planejando, supervisionando, orientando sua execução e participando dos mesmos, de acordo com as 
exigências legais e administrativas; Proceder à análise de contas; Assessorar sobre problemas contábeis 
especializados da instituição, dando pareceres sobre a ciência às práticas contábeis, a fim de contribuir para a correta 
elaboração de políticas e instrumentos de ação dos setores; Realizar trabalhos de auditoria contábil; Elaborar 
balancetes e balanços, aplicando normas contábeis e organizando demonstrativos e relatórios de comportamento das 
dotações orçamentárias; Participar de projetos multidisciplinares que visem o aperfeiçoamento da gestão econômico-
financeiro da instituição; Sugerir mudanças com base em seus conhecimentos profissionais; Ordenar demonstrativos e 
relatórios de comportamento das dotações orçamentárias, preparando a documentação comprobatória, obtendo 
aprovações e enviá-las aos órgãos competentes para apreciação; Emitir Parecer Técnico Contábil sobre matérias 
encaminhadas pelo Executivo ao Legislativo e que estejam relacionadas com as Leis Orçamentárias (PPA, LDO e 
LOA); Assinar em conjunto com o Presidente, balancetes mensais e balanço geral anual do Poder Legislativo, devendo 
para tanto, estar cadastrado devidamente junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. 
 
CONTROLADOR INTERNO - Descrição Sumária: Exercer o controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e 
patrimonial da Câmara quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, razoabilidade na aplicação dos recursos 



 

 

financeiros. Descrição Detalhada: Compete a Coordenadoria do Sistema de Controle Interno, além do que rege a 
Constituição Federal e seu Artigo 74 e legislação pertinente; Examinar as demonstrações contábeis, orçamentárias e 
financeiras, qualquer que seja o objetivo, inclusive as notas explicativas e relatórios, das coordenadorias e assessorias 
da administração; Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional; Examinar as prestações de contas 
dos agentes da administração responsáveis por bens e valores pertencentes ou confiados à Coordenadoria 
Administrativa; Controlar os custos e preços dos serviços de qualquer natureza mantidos pela Câmara Municipal; 
Realizar o controle sobre o cumprimento do limite de gastos totais do legislativo municipal, inclusive no que se refere ao 
atingimento de metas fiscais, nos termos da Constituição Federal e da LC nº 101/2000, informando sobre a 
necessidade de providências e, em caso se não atendimento, informar o Tribunal de Contas; Os responsáveis pelo 
controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de 
Contas, sob pena de responsabilidade solidária; Realizar verificações ou inspeções nos setores da administração, 
emitindo parecer sobre a situação encontrada; Assinar juntamente com o Contabilista e o Responsável pela 
administração financeira, o relatório de Gestão Fiscal do Chefe do Poder Legislativo e o Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária, ambos previstos, respectivamente, nos Artigos 52 e 54 da LC nº 101/2000; Executar outras 
tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato. 

 
 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 
2.1  - As inscrições estarão abertas no período de 13 de outubro  a 04 de novembro  de 2011 (DIAS ÚTEIS), no 

horário das 9h00 às 17h00 (observando o horário oficial do Estado de Mato Grosso), na sede da Câmara 
Municipal de Nova Mutum, sita à Avenida Mutum, nº 920N - Centro – Nova Mutum/MT, onde estará disponível 
uma pessoa contratada da CONSESP para realização das inscrições, respeitando-se para fins de 
recolhimento da taxa, o horário bancário. 
 

2.1.1  - No último dia de inscrição (04/11/2011), as inscrições serão feitas até as 14h00 , conforme horário bancário 
local. 
 

2.1.2  - Efetuar o pagamento da inscrição no valor correspondente conforme cargo a se inscrever, através de 
Depósito Identificado no nome do candidato, que deverá ser realizado, na agência do Banco Sicredi, 
Agência 0800-0, Conta Corrente 70.024-0 , denominada PMNM – Concurso Câmara, CNPJ 
24.772.162/0001-06. 
 

2.1.3  - O processo de inscrição somente se completa e se efetiva com a apresentação do comprovante de depósito 
no valor correspondente, cópia do RG e CPF, que deverão ser anexados junto à ficha de inscrição. 
 

2.1.4  - O valor da inscrição, uma vez pago, não será restituído, a não ser que o Concurso não se realize. 
 

2.1.5  - O correto preenchimento da ficha de inscrição será de total responsabilidade do candidato. 
 

2.1.6  - Verificando-se mais de uma inscrição de um mesmo candidato, será conside rada apenas a última 
inscrição  cujo pagamento foi efetivado. 
 

2.2     - São condições para inscrição:  
 

2.2.1  - Ser brasileiro nato ou naturalizado nos termos do Art. 12 da Constituição Federal. 
 

2.2.2  - Ter até idade mínima de 18 anos até o último dia de inscrição; gozar de boa Saúde Física e Mental; estar no 
gozo dos direitos políticos e civis e, se do sexo masculino, estar quite com o serviço militar. 
 

2.2.3  - Estar ciente que se aprovado, quando da convocação deverá comprovar que preenche todos os requisitos 
exigidos para o cargo, constantes do presente Edital, sob pena de perda do direito à vaga. 
 

2.2.4  - Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado “a bem do serviço público”, mediante decisão 
transitada em julgado em qualquer esfera governamental. 
 

2.2.5  - A inscrição pessoal constará de preenchimento de ficha que será fornecida ao candidato no local da 
inscrição, mediante apresentação do documento de identidade (Cédula de Identidade ou Carteira de 
Trabalho) e CPF – Cadastro de Pessoa Física, “original e cópia reprográfica”  que será retido junto à ficha 
de inscrição e recolhimento do emolumento correspondente  conforme dados para depósito constante do 
item 2.1.2. Os PNE deverão observar o disposto no capítulo Dos Portadores de Necessidades Especiais  
do presente Edital.  
 

2.2.6 - Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de cargos, seja qual for o motivo alegado, 
salvo correção de erro durante o período de inscrição. 
 

2.3     - Se aprovado e nomeado o candidato, por ocasião da posse ou contratação deverá apresentar, além dos 
documentos constantes no presente Edital, os seguintes: Título Eleitoral e comprovante de ter votado nas 
últimas 03 (três) eleições ou procedido à justificação na forma da lei, Quitação com o Serviço Militar, C.P.F., 



 

 

Prova de Escolaridade e Habilitação Legal , duas fotos 3X4, declaração de não ocupar cargo público e 
remunerado, exceto os acúmulos permitidos pela Lei, atestados de antecedentes criminais e demais 
necessários que lhe forem solicitados, sob pena de perda do direito à vaga. 
 

2.4     - Da inscrição com isenção do pagamento de taxa de inscrição : 
 

2.4.1  - Estará isento do pagamento de taxa de inscrição o candidato que: 
 

 a) se encontrar desempregado; 
b) receber mensalmente até um salário mínimo; 
c) no dia de divulgação deste Edital, já estiver regularmente inscrito no Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal (CadÚnico) de que trata o Decreto nº 6.135, de 26/06/2007; 
d) aquele que é doador regular de sangue poderá usufruir do benefício da isenção de pagamento da taxa de 
inscrição, amparado na Lei Estadual nº 6.156, de 28 de dezembro de 1992, alterada pela Lei Estadual nº 
8795, de 7 de janeiro de 2008 ou na Lei Estadual nº 7.713, de 11 de setembro de 2002. 
 

2.4.2  - O candidato que se enquadrar em uma das situações previstas no subitem 2.4.1 deste Edital, para fazer jus à 
isenção do pagamento da taxa de inscrição, deverá obrigatoriamente, no período de 13 a 21 de outubro de 
2011, retirar a ficha de requerimento de isenção de inscrição na recepção da Câmara Municipal de Nova 
Mutum, e ainda deverá protocolar os documentos elencados no subitem 2.4.1 deste Edital na sede da 
Câmara Municipal, no horário normal de funcionamento. 
 

2.4.3  - O protocolo dos documentos, conforme subitem 2.4.1, é de responsabilidade exclusiva do candidato. 
 

2.4.4  - Será indeferida a inscrição do candidato que não protocolar a documentação do subitem 2.4.1, ou a protocolar 
de forma incompleta, ou ainda fora do prazo estipulado no subitem 2.4.2. 
 

2.4.5  - A ficha de inscrição deverá ser preenchida de acordo com as determinações contidas neste Edital. 
 

2.4.6  - O protocolo do requerimento de isenção do pagamento da taxa de inscrição é campo integrante do 
requerimento de isenção de inscrição e deve ser obrigatoriamente assinado pelo candidato que deseja 
pleitear esse benefício. 
 

2.4.7  - São documentos obrigatórios para a inscrição com ped ido de isenção do pagamento da taxa:  
 

 a) preencher o requerimento de isenção de inscrição; 
b) número de identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico; 
b) uma fotocópia do documento de identidade (não é necessário autenticar); 
c) uma fotocópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF (não é necessário autenticar); 
d) para candidato desempregado, é obrigatória a entrega de fotocópia da página de identificação da Carteira 
de Trabalho e Previdência Social – CTPS, contendo número e série, fotocópia de todas as folhas de contrato 
de trabalho que identifiquem a data de admissão e a data de saída, bem como a folha subsequente em 
branco; 
e) para o candidato que receba até um salário mínimo é obrigatória a entrega de fotocópia das páginas de 4 a 
28 de identificação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, contendo número e série, bem 
como fotocópia de todas as folhas de contrato de trabalho que identifiquem a data de admissão e o valor da 
remuneração, bem como a folha subsequente em branco e do contracheque referente ao mês de outubro de 
2011; 
f) para o candidato doador regular de sangue, é necessário documento comprobatório padronizado de sua 
condição de doador regular, expedido por Banco de Sangue, público ou privado (autorizado pelo Poder 
Público) em que faz a doação, constando, pelo menos, 03 (três) doações até a data da publicação deste 
Edital. 
 

2.4.8  - A CONSESP consultará o órgão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das informações prestadas 
pelo candidato. 
 

2.4.8.1- As informações prestadas no Requerimento de Isenção serão de inteira responsabilidade do candidato, 
podendo responder este, a qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que acarretará a sua 
eliminação do concurso, aplicando-se ainda o disposto no parágrafo único do art. 10 do decreto federal nº 
83.936 de 06/09/1979. 
 

2.4.9  - Não será concedida isenção do pagamento da taxa de inscri ção ao candidato que:  
 

 a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas; 
b) fraudar e/ou falsificar documentação; 
c) não protocolar ou protocolar com documentação incompleta, não atendendo ao disposto no subitem 5.4; ou 
d) não observar o local, prazo e os horários estabelecidos no subitem 5.2 deste Edital. 
 

2.4.9.1- Não será aceito o requerimento de isenção de pagamento da taxa de inscrição encaminhado por fax e/ou 
correio eletrônico. 



 

 

 
2.4.9.2- Cada pedido de isenção de taxa de inscrição será analisado e julgado pelo CONSESP e cada candidato terá 

o direito à isenção de apenas uma inscrição . 
 

2.4.9.3- A relação dos pedidos de isenção de taxa de inscrição será divulgada por meio do site www.consesp.com.br  
e no mural fixado na Câmara Municipal de Nova Mutum. 
 

2.4.9.4- O candidato disporá de 01 (um) dia para contestar o indeferimento por meio do site www.consesp.com.br , 
não sendo admitidos pedidos de revisão após tal prazo. 
 

2.4.9.5- Os candidatos que tiverem seus pedidos indeferidos para validar a inscrição requerida deverão efetuar 
pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido neste Edital. 
 

2.4.9.6- A partir de 28 de outubro  de 2011 será publicada a relação dos requerimentos indeferidos no Diário Oficial 
do Estado de Mato Grosso, estando também disponível, na Internet, no endereço eletrônico 
www.consesp.com.br , e no mural da Câmara Municipal de Nova Mutum. 
 

2.4.9.7- O candidato que protocolou o requerimento de isenção nos termos do item 2.4 deverá consultar na Internet, 
endereço eletrônico www.consesp.com.br , para verificar se o seu requerimento foi aceito, caso contrário, 
deverá solicitar na recepção da Câmara Municipal de Nova Mutum o informativo de pagamento e pagá-lo até 
o vencimento para efetivação de sua inscrição. 
 

2.4.10 - A lista de inscrições homologadas será publicada a partir do dia 18 de novembro de 2011  através do site 
www.consesp.com.br e no mural da Câmara Municipal de Nova Mutum.  
 

2.4.11 - O inteiro teor deste Edital estará disponível na internet, através dos endereços eletrônicos 
www.consesp.com.br e www.camaranovamutum.mt.gov.br e no mural da Câmara Municipal de Nova Mutum, 
sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção desse documento. 

 
 

3. DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PNE 

 
3.1      - As pessoas PNE que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 

37 da Constituição Federal e pela Lei Nº 7.853/89 é assegurado o direito de inscrição para os cargos em 
Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. 
 

3.1.1   - Em obediência ao disposto art. 37, § 1º e 2º do Decreto 3.298 de 20/12/99 que regulamenta a Lei 7853/89, 
ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes para cada cargo, 
individualmente, das que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do presente Concurso. 

 
3.1.1.1- Se na aplicação do percentual resultar número fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), estará 

formada 01(uma) vaga para o PNE. Se inferior a 0,5 (cinco décimos) a formação da vaga ficará condicionada 
à elevação da fração para o mínimo de 0,5 (cinco décimos), caso haja aumento do número de vagas para o 
cargo ou função. 
 

3.1.2   - Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas a PNE, estas serão preenchidas pelos demais 
concursados, com estrita observância da ordem classificatória.   

 
3.1.3   - Consideram-se pessoas PNE aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto 

Federal Nº 3.298/99. 
 

3.1.4   - As pessoas PNE, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal Nº 3.298/99, 
particularmente em seu art. 40, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário 
e local de aplicação das provas, e a nota mínima exigida para todos os demais candidatos. Os benefícios 
previstos no artigo 40, §§ 1º e 2º, deverão ser requeridos por escrito, durante o período das inscrições, 
através de ficha de inscrição especial. 
 

3.1.5   - O candidato deverá encaminhar via sedex para a CONSESP, sita a Rua Maceió, 68 - Bairro Metrópole - CEP 
17900-000 - Dracena - SP, até o último dia de inscrição, na via original ou cópia reprográfica autenticada: 

a) Laudo Médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência 
ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a 
provável causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação de prova. 

b) Indicar o município para o qual se inscreveu 
c) Solicitação de prova especial, se necessário. 
d) A não solicitação de prova especial eximirá a empresa de qualquer providência. 

 
3.1.6   - Serão indeferidas as inscrições na condição especial de PNE, dos candidatos que não encaminharem dentro 

do prazo e forma prevista no presente Edital o respectivo laudo médico. 



 

 

 
3.1.7   - Aos deficientes visuais (cegos), serão oferecidas provas no sistema Braile e suas respostas deverão ser 

transcritas também em Braile. Os referidos candidatos deverão levar para esse fim, no dia da aplicação da 
prova, reglete e punção, podendo ainda, utilizar-se de soroban. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão 
oferecidas provas ampliadas, com tamanho e letra correspondente a corpo 24. 
 

3.1.8   - Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no presente Edital serão considerados como 
não PNE e não terão prova especial preparada, sejam quais forem os motivos alegados. 

 
3.1.9   - O candidato PNE que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Edital, não poderá 

impetrar recurso em favor de sua situação. 
 

3.1.10 - A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas, contendo a primeira, a 
pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos PNE, e a segunda somente a pontuação destes últimos. 

 
3.1.11 - Ao ser convocado para investidura no cargo público, o candidato deverá se submeter a exame médico oficial 

ou credenciado pela Câmara Municipal, que terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como 
deficiente ou não, e o grau de deficiência capacitante para o exercício do cargo. Será eliminado da lista de 
PNE o candidato cuja deficiência assinalada na Ficha de Inscrição não se constate, devendo o mesmo 
constar apenas na lista de classificação geral. 

 
3.1.12 - Após o ingresso do candidato portador de necessidades especiais, esta não poderá ser arguida para justificar 

a concessão de readaptação do cargo e de aposentadoria por invalidez. 
 
 

4.   DAS PROVAS E DOS PRINCÍPIOS 

 
4.1     - O Concurso Público será de provas com valoração de títulos . 

 
4.1.1  - A duração da prova será de 3h (três horas) , já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas. 

 
4.1.2  - O candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de 1 (uma) hora, munido de 

caneta azul ou preta, lápis preto e borracha e UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS NO ORIGINAL em 
perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato:  
- Cédula de Identidade - RG; 
- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe; 
- Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
- Certificado Militar; 
- Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto); 
- Passaporte. 
 

4.1.2.1- Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de 
identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar “Boletim de Ocorrência” expedido 
por órgão policial há, no máximo 30 dias, sendo então submetido à identificação especial, compreendidas a 
coleta de assinaturas e impressão digital em formulário específico. 
 

4.1.3  - As provas objetivas (escritas)  desenvolver-se-ão em forma de testes, através de questões de múltipla 
escolha, na forma estabelecida no presente Edital. 
 

4.1.4  - Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa correta ou qualquer outro 
motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos e, os pontos correspondentes serão 
atribuídos a todos os candidatos que não os obtiveram, independente de recurso. 
 

4.1.5  -   Durante as provas não serão permitidas: consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina 
calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, BIP, “WALKMAN” ou qualquer material que 
não seja o estritamente necessário para a realização das provas. Os aparelhos “celulares” deverão ser 
desligados e deixados sobre a mesa do fiscal de sala até o término da prova. 
 

4.1.6  -   Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer pretexto, 
ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do Volante, designado 
pela Comissão de Concurso. 
 

4.1.7  -   O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após 1 hora do horário previsto para o 
início das mesmas e constante do presente Edital, devendo entregar ao Fiscal da Sala o caderno de questões 
e respectiva folha de respostas. Não serão computadas questões não respondidas, que contenham 
rasuras, que tenham sido respondidas a lápis, ou qu e contenham mais de uma alternativa assinalada .  
 

4.1.8  - Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, vez que 
qualquer marca poderá ser identificada pelas leitoras ópticas, prejudicando o desempenho do candidato. O 



 

 

preenchimento da Folha de Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder 
em conformidade com as instruções específicas contidas na capa do Caderno de Questões. Em hipótese 
alguma haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 
 

4.1.9  - O candidato será o único responsável pelos prejuízos advindos de marcações incorretas na Folha de 
Respostas. 

 
 

5.   DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO DE QUESTÕES 

 
NÍVEL: ENSINO SUPERIOR COMPLETO  
 
CONTADOR 

Conhecimentos 
Específicos Língua Portuguesa Matemática Financeira Conhecimentos Básicos 

de Informática 
20 10 10 10 

 
CONTROLADOR INTERNO 

Conhecimentos 
Específicos Língua Portuguesa Matemática Financeira Conhecimentos Básicos 

de Informática 
20 10 10 10 

 
5.1     - A prova objetiva, para todos os cargos, será composta de questões de múltipla escolha, com 4 opções, 

identificadas com as letras (A), (B), (C) e (D), das quais apenas uma estará correta. 
 

5.2     - O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para a FOLHA DE RESPOSTAS , que será o 
único documento válido para a sua correção.  
 

5.3     - A classificação final obedecerá à ordem decrescente de notas ou média. 
 
 

6.   DOS TÍTULOS 

 
6.1   - Serão considerados os seguintes Títulos: 
 

ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS VALOR 

Doutorado 20 (vinte) pontos - máximo um título 
Mestrado 15 (quinze) pontos - máximo um título 
Pós-Graduação latu sensu 10 (dez) pontos - máximo um título 

 
6.2     - Serão pontuados como títulos, Certificado/Declaração em papel timbrado da instituição, contendo assinatura e 

identificação do responsável e a respectiva carga horária, que ateste sobre a conclusão do curso. 
 

6.3     - A soma total dos títulos não poderá ultrapassar “20 (vinte) pontos”. 
 

6.4     - Sobre a nota obtida pelos candidatos serão somados os pontos referentes aos títulos, para classificação final. 
 

6.5     - Os pontos serão contados apenas para efeito de “classifica ção”  e não de “aprovação”.  
 

6.6     - Os candidatos deverão apresentar na data das provas, até 30 (trinta minutos) após o enc erramento das 
mesmas , em salas especialmente designadas , CÓPIA REPROGRÁFICA AUTENTICADA  de eventuais 
títulos que possuam, conforme item 6.1 do presente Edital. Não serão considerados os títulos apresentados, 
por qualquer forma, fora do dia e horário acima determinados e estes deverão ser apresentados e entregues 
em envelope identificado com nome, cargo e número de i nscrição do candidato,  conforme modelo 
abaixo, que após conferência será fechado, emitindo-se comprovante de recebimento.  
 
 
 
 
 
 
 
 

6.7     - Não serão aceitos protocolos de documentos referentes a títulos. 
 

6.7.1  - Somente serão considerados os títulos comprovados at ravés de cópias reprográficas devidamente 
autenticadas em cartório. 



 

 

 
6.8     - Não haverá segunda chamada para entrega dos títulos, qualquer que seja o motivo de impedimento do 

candidato que não os apresentou no dia e horário determinados. 
 

6.9     - Em que pese os títulos serem apresentados na data das provas, os pontos somente serão contados se o 
candidato obtiver a nota mínima para aprovação na prova objetiva. 
 

6.10    - Os títulos entregues serão inutilizados após decorrido o prazo de 365 dias corridos, contado da data da 
divulgação oficial do resultado final do Concurso. 
 

6.11  - Não serão pontuadas como título, graduação ou pós-graduação, quando exigidas como pré-requisito. Quando 
o título apresentado se constituir em um dos pré-requisitos, a graduação deverá ser apresentada, sob pena de 
ser considerado pré-requisito e não título. 

 
 

7.   DAS NORMAS 

 
7.1     - LOCAL – DIA - HORÁRIO - As provas serão realizadas no dia 11 de dezembro  de 2011, às 8h00, em locais a 

serem divulgados através de Edital próprio que será afixado no local de costume da Câmara Municipal, através 
de jornal com circulação no município e através do site www.consesp.com.br, com antecedência mínima de 3 
(três) dias.  
 

7.1.1 -  Caso o número de candidatos exceda a oferta de lugares nas escolas localizadas na cidade, a CONSESP e a 
Câmara Municipal poderão alterar horários das provas ou até mesmo dividir a aplicação das provas em mais 
de uma data, cabendo aos candidatos a obrigação de acompanhar as publicações oficiais e através do site 
www.consesp.com.br  
 

7.2     - Será disponibilizado no site www.consesp.com.br, com antecedência mínima de 3 (três) dias, o cartão de 
convocação. Essa comunicação não tem caráter oficial, e sim apenas informativo. 
 

7.3    - COMPORTAMENTO - As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro candidato, 
nem utilização de livros, notas, impressos, celulares, calculadoras e similares. Reserva-se à Comissão 
Examinadora do Concurso Público e aos Fiscais, o direito de excluir da prova e eliminar do restante das provas 
o candidato cujo comportamento for considerado inadequado, bem como, tomar medidas saneadoras, e 
restabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e correta da provas. 
 

7.4   - Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas, a candidata deverá levar um 
acompanhante, que terá local reservado para esse fim e que será responsável pela guarda da criança. 
 

7.5     - Não haverá sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas e os candidatos 
deverão comparecer, no mínimo 1 (uma) hora antes do horário marcado para o início das provas, após o que 
os portões serão fechados não sendo permitido  a entrada de candidatos retardatários.  
 

7.6 - É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados 
referentes a este Concurso Público, os quais serão afixados também nos quadros de aviso da Câmara 
Municipal, devendo ainda manter atualizado seu endereço. 
 

7.7  - Na prova objetiva (teste de múltipla escolha), o candidato deverá preencher o campo destinado à resposta na 
Folha de Respostas, único documento válido para a correção da prova. O preenchimento da Folha de 
Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá preenchê-la de conformidade com as 
instruções específicas contidas na Folha de Respostas personalizada. Em hipótese alguma haverá substituição 
da Folha de Respostas por erro do candidato. 
 

7.8  - O candidato deverá preencher a Folha de Resposta, no campo destinado à resposta, com caneta esferográfica 
azul ou preta e não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado à resposta, por menor que seja, 
pois qualquer marca adicional poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o desempenho do candidato. 
 

7.9  - Os prejuízos advindos de invalidação de questões, em razão de marcações feitas incorretamente na Folha de 
Respostas, por menor que sejam, serão de inteira responsabilidade do candidato. Não serão computadas 
questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível. 

 
 

8.  DAS MATÉRIAS 

 
8.1     - As matérias  constantes das provas a que se submeterão os candidatos são as seguintes:  

 
NÍVEL: ENSINO SUPERIOR COMPLETO 
 

Língua Portuguesa : FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – Encontros 



 

 

Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O 
Alfabeto – Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação 
gráfica – Os acentos – Aspectos genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – As regras 
especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: 
Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos – Processos de formação das palavras – Derivação e 
Composição – Prefixos – Sufixos – Tipos de Composição – Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares – 
Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos Integrantes da Oração – Termos 
Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – Sintaxe de Colocação – 
Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA 
CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase – Interpretação e análise de Textos – Tipos de Comunicação: 
Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Qualidades e defeitos de um texto – Coesão 
Textual. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem. 
Matemática Financeira : Razão e Proporção; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros Simples 
e Composto. 
Conhecimentos Básicos de Informática:  Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows e Linux); 
Conhecimentos de Teclado; Conhecimentos sobre: Word, Excel e Power Point; Internet; Uso do correio 
eletrônico (Outlook). 
 
Conhecimentos Específicos : 
 
CONTADOR - Patrimônio Público; Situação Líquida; Lançamento; Redito; Receitas; Despesas; Livros 
obrigatórios; Livros contábeis acessórios; Tributos; Participação do Município em Tributos Estaduais; Aziendas 
Públicas; Bens Públicos; Estágios da receita orçamentária; Lei 4.320 de 17/03/1964; Contabilidade Pública; Lei 
8.666, de 21 de junho de 1993 – (com alterações promovidas pelas Leis nº 8.883 de 08 de junho de 1994 e Nº 
9.648 de 27 de maio de 1998) – Regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas 
para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências; Lei de Responsabilidade Fiscal 
(Lei Complementar nº 101/2000), Contabilidade Pública: origem, conceito, campo de aplicação e legislação; Lei 
nº 4.320/64; Plano de Contas: conceito, estrutura e critérios de classificação das contas, sistemas de contas; 
Orçamento: origem e conceito, orçamento-programa (conceitos básicos e legislação pertinente), princípios 
orçamentários, técnicas de elaboração orçamentária, plano plurianual de investimentos (PPA), Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), movimentação de créditos e mecanismos retificadores 
do orçamento; Receita e Despesa Pública: conceitos, classificação, estágios e legislação; Demonstrações 
Contábeis: balanço orçamentário, balanço patrimonial, demonstração das variações patrimoniais; Licitação: 
conceito, finalidades, modalidades, dispensa e inexigibilidade; Lei nº 7.357 de 02 de setembro de 1985 (Dispõe 
sobre o cheque e dá outras providências); Lei nº 6.404/76 – Dispõe sobre a sociedade por ações. 
 
CONTROLADOR INTERNO - DIREITO CONSTITUCIONAL : Princípios Fundamentais; Direitos e Garantias 
Fundamentais; Organização do Estado; Organização dos Poderes; Defesa do Estado e das Instituições 
Democráticas; Tributação e Orçamento; Ordem Econômica e Financeira e Ordem Social. DIREITO CIVIL: Das 
pessoas naturais; das pessoas jurídicas; do domicílio; das diferentes classes de bens; Fatos, atos e negócios 
jurídicos; Prescrição e Decadência; Das Obrigações; Dos Contratos em Geral; dos Atos Unilaterais; Dos Títulos 
de Crédito; Da Responsabilidade Civil; Das Preferências e Privilégios Creditórios; Do empresário; Da 
Sociedade Empresarial; Da Sociedade Personificada e Não Personificada; Do Estabelecimento Empresarial; 
Registro, Prepostos, Gerente, Escrituração; Da Posse; Dos direitos Reais, da Propriedade; Superfície; 
Servidão; Usufruto; Uso; Habitação; Direitos do Comprador; Penhor, hipoteca e anticrese; Do inventário e 
Partilha. DIREITO ADMINISTRATIVO: Princípios Administrativos, Contratos Administrativos, Responsabilidade 
Civil da Administração, Responsabilidade dos Servidores; Administração Pública: Estrutura, Atividade, Fins e 
Poderes; Serviços e Servidores Públicos; Intervenção na Propriedade e do Domínio Econômico; Controle da 
Administração; Organização Administrativa; Licitações e Pregão Eletrônico; Introdução à Economia; O 
Problema Econômico; O Funcionamento do Sistema Econômico; Introdução à Microeconomia; O Sistema 
Monetário Nacional; O Setor Público; Introdução à Macroeconomia; Noções de crescimento econômico; 
Economia Política; Fatores de produção; Unidades de produção; Desenvolvimento e subdesenvolvimento; 
Resultados e medição do processo econômico. Fundamentos da Administração; O ambiente das 
Organizações; Administração estratégica. O papel da Administração no desempenho empresarial; Sistemas de 
gestão empresarial; Planejamento estratégico, tático e operacional; Funções, papéis e responsabilidade; 
Desenho organizacional; Autoridade e responsabilidade; Delegação e descentralização; Departamentalização; 
Desenho de cargos e salários; Organização, sistemas e métodos; Processo decisório; Administração de 
recursos humanos; Administração da produção e operações; Mudança organizacional; Conflito: dimensões 
organizacionais e pessoais; Motivação; Liderança; Controle estratégico, tático e operacional; Sistema de 
informações gerenciais; Administração da Qualidade; Administração de Marketing, Administração de Materiais, 
Administração da Produção, Ética e responsabilidade social; Processo de licitação (Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores), Matemática Financeira. Conceitos contábeis; Campo de atuação da contabilidade; Componentes 
básicos da contabilidade; Patrimônio; Ativo e Passivo (demonstração gráfica do patrimônio); Situação líquida; 
Atos e fatos administrativos; Variação Patrimonial; Técnicas Contábeis; Contas -Classificação e Funções; 
Crédito - Débito e Saldo; Escrituração; Métodos das partidas dobradas; Lançamentos; Livros e Escrituração; 
Levantamentos contábeis; Inventários; Balancete de verificação; Encerramento do exercício; Lucro bruto; 
Depreciação; Provisão; Correção monetária; Resultado do exercício; Balancete final; Demonstração financeira; 
Balanço Patrimonial. 

 
 



 

 

 

9.  DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 
9.1    - Na classificação final entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de preferência os seguintes: 

 
 a -   idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal 10.741/2003, entre si e frente aos demais, 

dando-se preferência ao de idade mais elevada. 
 

 b -   maior idade. 
 

9.1.1  - Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o desempate se dará 
através de sorteio. 
 

9.1.2  - O sorteio será realizado ordenando-se as inscrições dos candidatos empatados, de acordo com o seu número 
de inscrição, de forma crescente ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio da extração da 
Loteria Federal do sorteio imediatamente anterior ao dia de aplicação da Prova Objetiva, conforme os seguintes 
critérios: 

a) se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a ordem 
será a crescente; 

b) se a soma dos algarismos da Loteria Federal for ímpar, a ordem será a decrescente. 
 

10.  DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA 

 
10.1 - A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter eliminatório e 

classificatório. 
 

10.1.1 - A nota da prova objetiva será obtida com aplicação da fórmula abaixo: 

xNAP
TQP
100

NPO =   

 

 ONDE: 
 

 NPO  =  Nota da prova objetiva  
 

 TQP  =  Total de questões da prova  
 

 NAP  =  Número de ac ertos na prova  
 

10.1.2 - Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 (cinquenta) 
pontos. 
 

10.1.3 - O candidato que não auferir a nota mínima de 50 (cinquenta) pontos na prova objetiva será desclassificado do 
Concurso Público. 

 

11.  DO RESULTADO FINAL 

 
11.1  - O resultado final será a nota obtida com o número de pontos auferidos na prova, acrescido da soma dos títulos. 
 

12.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
12.1  - A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e condições do 

Concurso Público, estabelecidas no presente Edital e na legislação municipal e federal pertinente. 
 

12.2  - A falsidade ou inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que 
verificados posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes 
da inscrição, sem prejuízo de responsabilização nas esferas administrativa, cível e penal. 
 

12.3  - A CONSESP, bem como o órgão realizador do presente certame não se responsabilizam por quaisquer 
cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes ao concurso. 
 

12.4  - Considerando que convivemos com dupla ortografia pelo prazo de 3 (três) anos de transição, serão aceitas 
como corretas as duas normas ortográficas. 
 

12.5  - O gabarito oficial e a prova objetiva (teste de múltipla escolha) serão disponibilizados no site 
www.consesp.com.br, a partir das 18h da terça-feira subsequente à data da aplicação da prova e 
permanecerão no site pelo prazo de 2 (dois) dias úteis. 
 

12.6  - Caberá recurso à CONSESP- Consultoria em Concursos e Pesquisas Sociais Ltda., em face do gabarito oficial 
e/ou contra o conteúdo da prova, no tocante a erro material ou de teor das questões, no prazo de 2 (dois) dias 
úteis, contados da data da disponibilização do gabarito oficial e da prova objetiva.  



 

 

 
12.7  - Julgados os recursos em face do gabarito e/ou da prova objetiva, sendo caso, será publicado um novo 

gabarito, com as modificações necessárias, que permanecerá no site pelo prazo de 2 (dois) dias úteis. Caberá 
à CONSESP – Consultoria em Concursos e Pesquisas Sociais Ltda., ou à Comissão 
Organizadora/Examinadora decidir sobre a anulação de questões julgadas irregulares. No caso de anulação, a 
questão será considerada correta para todos. 
 

12.8  - A Folha de Respostas do candidato será disponibilizada juntamente com o resultado final no site 
www.consesp.com.br, em data a ser informada no boletim de lousa durante a realização da prova. Caberá 
recurso à CONSESP – Consultoria em Concursos e Pesquisas Sociais Ltda., em face do resultado final, no 
prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da data da divulgação oficial do resultado final em jornal, excluindo-se o 
dia da publicação para efeito de contagem do prazo. 
 

12.9  - Em qualquer caso, não serão aceitos recursos encaminhados via postal ou via fax. A interposição deverá ser 
feita diretamente pelo candidato ou por intermédio de procurador habilitado com poderes específicos, mediante 
protocolo no setor competente do órgão realizador, contendo nome do candidato, RG, número de inscrição, 
cargo para o qual se inscreveu e as razões recursais. Recursos não fundamentados ou interpostos fora do 
prazo serão indeferidos de plano, sem julgamento de mérito. 
 

12.10  - Após 180 (cento e oitenta) dias da divulgação oficial do resultado final do Concurso Público, as Folhas de 
Respostas serão incineradas e mantidas em arquivo eletrônico, com cópia de segurança, pelo prazo de cinco 
anos. 
 

12.11 - O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, junto ao órgão realizador, 
após o resultado final. 
 

12.12 - A validade do presente Concurso Público será de “2” (dois) anos, contados da homologação final dos 
resultados, podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Administração. 
 

12.13 - A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente à ordem de classificação, 
não gerando o fato de aprovação, direito à nomeação. Apesar das vagas existentes, os aprovados serão 
chamados conforme as necessidades locais, a critério da Administração. 
 

12.13.1- Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de saúde, elaborado por 
médicos especialmente designados pela Câmara Municipal e apresentação de documentos legais que lhe 
forem exigidos. 
 

12.14 - Nos termos do artigo 37, § 10º, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 20, de 
04/06/98, é vedada a percepção simultânea de salários com proventos de aposentadoria, salvo nas hipóteses 
de acumulação remunerada, expressamente previstos pela Lei Maior. 
 

12.15  - Ficam impedidos de participarem do certame aqueles que possuam com qualquer dos sócios da CONSESP – 
Consultoria em Concursos e Pesquisas Sociais Ltda., a relação de parentesco disciplinada nos artigos 1591 a 
1595 do Novo Código Civil. Constatado o parentesco a tempo o candidato terá sua inscrição indeferida, e se 
verificado posteriormente à homologação o candidato será eliminado do certame, sem prejuízo das medidas 
administrativas e judiciais cabível. 
 

12.15.1- Não obstante as penalidades cabíveis, a Comissão Organizadora/Examinadora do certame poderá, a qualquer 
tempo, anular a inscrição ou a prova do candidato, desde que verificadas falsidades de declaração ou 
irregularidades na prova. 
 

12.16  - Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente previstos no 
presente Edital serão resolvidos em comum pela Câmara Municipal através de Comissão Fiscalizadora 
especialmente constituída pela Portaria nº 378, de 15 de setembro de 2011 e CONSESP – Consultoria em 
Concursos e Pesquisas Sociais Ltda. 
 

12.17  - A Homologação do Concurso Público poderá ser efetuada por cargo, individualmente, ou pelo conjunto de 
cargos constantes do presente Edital, a critério da Administração. 
 

12.18 - A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior, de irregularidade em documentos ou nas 
provas, eliminarão o candidato do Concurso Público. 
 

12.19  - Os vencimentos constantes do presente Edital são referentes ao da data do presente Edital.  
 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Nova Mutum/MT, 07 de outubro de 2011. 
 

LUIZ CARLOS GONÇALVES 
Presidente da Câmara 



 

 

 
 

CRONOGRAMA DE TRABALHO 

DATAS  EVENTOS 

06/10/2011 Envio do Edital ao cliente, para publicação oficial 

08/10/2011 Publicação do Edital de Abertura de Inscrição, na Imprensa Oficial e no site www.consesp.com.br  

13/10/2011 Período de Inscrição – INÍCIO  

04/11/2011 Período de Inscrição – TÉRMINO 

13 a 
21/10/2011 Período de Inscrição para Isenção de Taxa de Inscrição  

28/10/2011 Publicação da relação dos requerimentos indeferidos no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, mural da 
Câmara Municipal de Nova Mutum e site www.consesp.com.br  

31/10/2011 Prazo recursal das inscrições indeferidas requeridas como Isenção de Taxa de Inscrição 

17/11/2011 Envio da lista de inscritos e do Edital de Convocação para realização das Provas Objetivas  

18/11/2011 Publicação do Edital de Convocação para provas objetivas 

11/12/2011 Aplicação das Provas Objetivas 

13/12/2011 Divulgação dos gabaritos e caderno de provas no site www.consesp.com.br 

14 e 
15/12/2011 Prazo recursal referente à publicação dos gabaritos e questões de provas através do site www.consesp.com.br  

16 e 
19/12/2011 

Período de análise de recursos dos gabaritos e questões de provas 

22/12/2011 Envio do Resultado do Concurso Público 

23/12/2011 Divulgação do Resultado do Concurso Público 

26 e 
27/12/2011 Prazo recursal em face do resultado através do site www.consesp.com.br 

28 e 
29/12/2011 Período de análise dos recursos em face do resultado 

30/12/2011 Envio de resultado de reclassificação, se houver 

30/12/2011 Envio do Edital de Homologação do Concurso 

31/12/2011 Publicação da homologação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
 
 
 
À 
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM/MT 
Comissão de Concurso Público  
 
 
 
Prezados Senhores 
 
 
Eu, _________________________________________________________________, abaixo assinado (a), R.G. 

__________________________________, CPF __________________________________________ residente à 

Rua/Avenida________________________________________________________ nº__________ 

Bairro _____________________________________________________________________, nesta cidade, venho pelo 

presente, REQUERER a isenção do pagamento da taxa de inscrição p ara o Concurso Público Nº 001/2011 , da 

Câmara Municipal de Nova Mutum/MT, de conformidade com o presente Edital, e que para tanto apresento as seguintes 

PROVAS documentais: 

 
a (  ) número de identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico; 
b (  ) uma fotocópia do documento de identidade (não é necessário autenticar); 
c (  ) uma fotocópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF (não é necessário autenticar); 
d (  ) se desempregado, é obrigatória a entrega de fotocópia da página de identificação da Carteira de Trabalho e 

Previdência Social – CTPS, contendo número e série, fotocópia de todas as folhas de contrato de trabalho 
que identifiquem a data de admissão e a data de saída, bem como a folha subsequente em branco; 

e (  ) recebimento de até um salário mínimo é obrigatória a entrega de fotocópia das páginas de 4 a 28 de 
identificação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, contendo número e série, bem como 
fotocópia de todas as folhas de contrato de trabalho que identifiquem a data de admissão e o valor da 
remuneração, bem como a folha subsequente em branco e do contracheque referente ao mês de outubro 
de 2011; 

f (  ) doador regular de sangue, é necessário documento comprobatório padronizado de sua condição de doador 
regular, expedido por Banco de Sangue, público ou privado (autorizado pelo Poder Público) em que faz a 
doação, constando, pelo menos, 03 (três) doações até a data da publicação deste Edital. 

 
 
 
DECLARO  sob as penas da lei, que as informações acima prestadas são verdadeiras e que me enquadro nas 
condições de isenção e que deverei acompanhar o Edital de Deferimento do Pedido de Isenção que será divulgado no 
Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, mural da Câmara Municipal de Nova Mutum e site www.consesp.com.br  

 
 
 
 
 
Nova Mutum/MT, ______de __________________ de 2011. 

 
 
 

 
 

                   ___________________________________ 
                                                                                                      Assinatura do Requerente  


