
Vagas de Emprego
1-Departamento Pessoal, com experiência e 
referência;
2-Vendedor, com experiência no setor 
automotivo;
3-Escrita Fiscal Rural, com experiência e 
referência;
4-Auxiliar Financeiro, com experiência, supe-
rior completo, domínio pacote Offi ce; 
5-Secretária do Lar, com experiência e 
referência;
6-Auxiliar de Pátio, com experiência, para ára 
hospitalar;
7-Assistente Comercial, feminino, superior 
completo, experiência;
8-Auxiliar de Escritório, masculino, CNH AB, 
com experiência;
9-Auxiliar de Mecânico, com experiência;
10-Técnico em Refrigeração, com experiên-
cia, para o município de Sorriso – MT;
11-Vaqueiro, com experiência e referência;
12-Vendas, com experiência em artigos 
esportivos;
13-Vendedor Externo, com CNH AB, veículo 
próprio e disponibilidade para viagens;
14-Operador de Máquinas Router, com 
experiência;
15-Pessoa com Defi ciência;
16-Representante Comercial, com experiên-
cia;
17-Técnico em Enfermagem;
18-Vendas, com experiência.

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fi quem 
a vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 
recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito 
de acordo com o perfi l e são realizados das 07h30min 

às 10h30min e das 13h30min às 16h30min.

ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS
Rua dos Coqueiros, 1000 – Jd. Botânico

Fone: (66) 3531-2259 
Cel:(66) 9 9632-1922 / 9 9634-7208
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BOLETIM SINE 

As vagas são rotativas, ou seja, são disponibili-
zadas para o dia, podendo não estar mais dispo-
nível para o dia seguinte

O Sistema Nacional de Empregos (SINE-Sinop) 
oferece as seguintes vagas de emprego para 
esta quinta-feira, 18 de abril:
 
02 vagas para açougueiro, com ensino médio 
incompleto;
04 vagas para agente de segurança, com experi-
ência comprovada;
08 vagas para ajudante de açougue, com ensino 
médio completo;
01 vaga para alinhador de pneus, com experi-
ência;
01 vaga para almoxarife Júnior, com ensino mé-
dio completo e experiência;
01 vaga para analista de cobrança, com ensino 
médio completo;
01 vaga para analista farmacêutico Jr., com su-
perior completo;
01 vaga para analista fi nanceiro, com superior 
completo;
01 vaga para assessor de vendas, com experiên-
cia e CNH B;
01 vaga para assistente administrativo, com en-
sino superior em contábeis ou administração;
01 vaga para assistente de escrita fi scal, com 
experiência na função;
01 vaga para atendente de polo, com superior 
completo;
01 vaga para auxiliar administrativo, cursando 
superior e com experiência;
01 vaga para auxiliar administrativo com dispo-
nibilidade para trabalhar em fazenda;
01 vaga para auxiliar administrativo, com expe-
riência e ensino médio completo;
07 vagas para auxiliar administrativo, PCD, com 
ensino médio completo;
01 vaga para auxiliar administrativo/vendas, 
com ensino médio e conhecimento em vendas;
01 vaga para auxiliar de almoxarifado, com en-
sino médio completo;
03 vagas para auxiliar de confeiteira, com expe-
riência comprovada;
01 vaga para auxiliar de entrega, com experiên-
cia;
01 vaga para auxiliar de garantia, com ensino 
médio completo e conhecimento em peças de 
ofi cinas;
01 vaga para auxiliar de laboratório, com supe-
rior completo;
02 vagas para auxiliar de limpeza, com referên-
cias;
10 vagas para auxiliar de linha de produção, 
vaga exclusiva para PCD;
01 vaga para auxiliar de mecânico industrial, 
com experiência;
08 vagas para padeiro, com habilidade na fun-
ção;
03 vagas para auxiliar de produção industrial, 
com ensino médio completo;
01 vaga para auxiliar de vendas, com ensino 
médio completo;
01 vaga para auxiliar técnico de refrigeração, 
com CNH AB, e médio incompleto;
01 vaga para barbeiro, com curso e experiência;
01 vaga para chapeador, com referências;
01 vaga para classifi cador de grãos, com ensino 
médio completo;
01 vaga para controlador de acesso, com expe-
riência;
01 vaga para costureira, com experiência;
01 vaga para design gráfi co, com experiência;
01 vaga para eletricista de distribuição, com 
CNH AB;
01 vaga para eletricista industrial, com experi-
ência e ensino médio completo;
01 vaga para eletrotécnico, com ensino médio e 
CNH AB;
01 vaga para empacotador a mão, com disponi-
bilidade de horários;
20 vagas para empacotador a mão. É preciso 
disponibilidade de horários e fi nais de sema-
na. Não é necessário experiência, podendo ser 
o primeiro emprego. Vaga exclusiva para PcD 
(Pessoa com Defi ciência)
09 vagas para empacotador, primeiro emprego;
03 vagas para empregadas domésticas, com re-
ferências;
01 vaga para encarregado comercial, com supe-
rior completo ou cursando;
01 vaga para esteticista, com ensino médio 
completo;
01 vaga para executivo de contas hoteleiras, 
com superior completo em publicidade/marke-
ting ou administração;
01 vaga para garçom, com experiência;
01 vaga para instalador de insulfi lm, com expe-
riência e CNH;
01 vaga para jardineiro, com experiência;
06 vagas para lavador de veículos, com experi-
ência;
01 vaga leiturista, com CNH e ensino médio 
completo;
01 vaga para lombador frigorífi co, com experi-
ência na função;
01 vaga para marceneiro, com experiência;
02 vagas para mecânico, com experiência em 
injeção eletrônica;
01 vaga para mecânico de automóveis, com ex-
periência;
01 vaga para mecânico de manutenção de cami-
nhão a diesel, com experiência;
01 vaga para mecânico de máquinas agrícolas, 
com experiência;
01 vaga para mecânico, com experiência e CNH 
AB;
01 vaga para montador de móveis, com experi-
ência e ensino médio completo;
01 vaga para montador de quadro de comandos 
elétricos, com ensino médio completo e CNH 
AB;
01 vaga para motorista de caminhão basculante, 
com experiência e CNH D;
03 vagas para motorista de ônibus urbano, com 
experiência;
02 vagas para motorista entregador, com ensino 
médio completo e CNH AB;
20 vagas para operador de caixa/vaga exclusiva 
para PCD;
09 vagas para operador de COI, com ensino mé-
dio completo e certifi cação NR13, 33 e 35;
02 vagas para operador de máquina de bordar, 
com ensino médio completo;
01 vaga para operador de munck, com experi-
ência;
01 vaga para operador de secador, com experi-
ência;
02 vagas para operador de telemarketing, com 
experiência;
01 vaga para operador de tombador, com expe-
riência;
04 vagas para operador de utilidades (caldeira) 
com ensino médio de cursos NR 13, 33 e 35;
02 vagas para padeiro, com experiência;
01 vaga para peão na agropecuária, com expe-
riência;
01 vaga para pintor de automotivos/máquinas 
pesadas, com experiência;
02 vagas para promotoras de vendas, com ensi-
no médio completo e CNH;
01 vaga para recepcionista de ofi cina, com ensi-
no médio completo;
19 vagas para repositor de mercadorias. Vaga 
exclusiva para PcD (Pessoa com Defi ciência). É 
preciso ter ensino médio completo e disponibi-
lidade de horários;
01 vaga para soldador, com experiência;
10 vagas para técnico em enfermagem, com 
curso técnico completo;
01 vaga para técnico em saúde bucal, com curso 
técnico;
02 vagas para torneiro mecânico, com experi-
ência;
12 vagas para vendedor externo, com experiên-
cia;
02 vagas para vendedor interno, com experiên-
cia.

As vagas são rotativas, ou seja, são disponibili-
zadas para o dia, podendo não estar mais dispo-
nível para o dia seguinte.

O Sine fi ca na Rua Avenida das Acácias, 280 - 
Jardim Botânico – em frente à igreja Todos os 
Santos e atende pelos telefones (66) 3511-1809 / 
3531-9786.
EXCEPCIONALMENTE HOJE O FUNCIONA-
MENTO DO SINE SERÁ DAS 8h às 13h.

BOLETIM SINE 072/2019

ASSOCIACAO DE REVENDAS DE PRODUTOS AGRO-
PECUARIOS DE SORRISO - CEARPA SORRISO, CNPJ 
05.301.762/0001-41, torna público que requereu junto a 
Secretária de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, a 
Renovação da Licença de Operação – LO, para desenvol-
ver atividade de Central de recebimento de embalagens 
de agrotóxicos e afi ns, vazias ou contendo pós consumo 
regularmente fabricados e comercializados, no município 
de Sorriso/MT. Não foi determinado Estudo de Impacto 
Ambiental.

GILSON FRANCISCO DOS SANTOS, estabelecido na 
Avenida Júlio Domingo de Campos, nº 141, Centro, Co-
líder/MT, inscrito no CNPJ nº 33.174.257/0001-19, Torna 
Público que requereu junto a Secretaria Municipal de Agri-
cultura, Pecuária, Assuntos Fundiários e Meio Ambiente de 
Colíder/MT, a Licença Prévia – LP, a Licença de Instalação 
– LI e a Licença de Operação – LO das atividades de Servi-
ços de manutenção e reparação mecânica de veículos au-
tomotores. Não foi determinado EIA/RIMA. Maria Fernanda 
– Soluções Ambientais – (66)99626-3037.

INOCULAR SOLUÇÕES BIOTECNOLÓGICAS LTDA-
-CNPJ:27.899.942/0001-00, localizada na Rua Manaus, 
1292-N, Sala 02, Distrito Industrial, município de Lucas do 
Rio Verde/MT torna público que requereu junto a Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT a liberação da LP 
LI LO para a atividade de “Fabricação de produtos farmo-
químicos”. Responsável Técnico: ENG. SANITARISTA-AM-
BIENTAL NILDO BORGES DE FIGUEIREDO SOBRINHO 
– (65)9.8402-6157 – eng.nildo@gmail.com

A Agropecuária Vilela de Queiroz LTDA. Pessoa jurídica de 
direito privado instrita sob o CNPJ n° 48.002.596/0001-95 
Proprietária da Fazenda Guaporé 1 e 2, situada na Gle-
ba Arrozal Km 08. Torna público que requereu perante a 
SEMA o Licenciamento Prévio (LP), Licenciamento de 
Instalação (LI) e Licenciamento de Operação (LO) para 
Atividade de Irrigação nesta propriedade com as seguintes 
características: Município: Vila Bela da Santíssima Trinda-
de - MT; Bacia Hidrográfi ca: Amazônica; Curso d’água: Rio 
Guaporé e Afl uente: Pivô Central; Área: 761 ha; não sendo 
necessário a elaboração de EIA/RIMA;

ANNASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA- ME ( RESIDENCIAL PORTO RICO ) ,CNPJ n° 
17.149.098/0001-46, torna público que requereu junto à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de SINOP/MT, as Licenças Ambientais – Mo-
dalidade: Licença Prévia (LP); Licença de Instalação (LI) 
e Licença de Operação (LO), para atividade: Condomínios 
Vertical Plurifamiliar ( 24 Apartamentos).Localizada na Rua 
X-01, Quadra 10, Lote 12/13/14/15/16 – Bairro Jardim Cari-
be, município de SINOP-MT.

ANNASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA- ME ( RESIDENCIAL SONETTO ) , CNPJ n° 
17.149.098/0001-46, torna público que requereu junto à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de SINOP/MT, as Licenças Ambientais – Mo-
dalidade: Licença Prévia (LP); Licença de Instalação (LI) 
e Licença de Operação (LO), para atividade: Condomínios 
Vertical Plurifamiliar ( 60 Apartamentos).Localizada na Ave-
nida Das Letras, Quadra 14, Lote 01-A – Bairro Aquarela 
das Artes, município de SINOP-MT.

BACKES & SOUZA LTDA inscrito no CNPJ nº 
06.199.900/0001-96, torna público que requereu junto à 
Secretaria de Meio Ambiente Municipal de Sinop a LICEN-
ÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO e LICENÇA DE 
OPERAÇÃO, para a atividade  principal 47.57-1-00 – Co-
mércio  varejista especializado de peças e acessórios para 
aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto in-
formática e comunicação e atividades secundárias: 47.51-
2-01; 47.53-9-00; 47.42-3-00; 95.21-5-00; 23.30-3-02. O 
empreendimento está localizado na Avenida das Figueiras 
nº 927, Setor Comercial – Sinop/MT. Não foi determinado 
EIA/RIMA. Engenheira Michelle F S Rimoli (66) 99621-
9607.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
1° EDITAL DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2019
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT, com sede 
na Rua dos Girassóis, n.º 387 – Esq. Av. Fortaleza, Centro, Ipiranga do 
Norte – MT, CEP 78578-000, pela sua PREGOEIRA, designada pela 
Portaria n.º 033/2019, torna público para conhecimento de todos os 
interessados, nos termos do art. 21, § 4º da Lei 8.666/93, que procedeu 
retificação no edital do Pregão Eletrônico 002/2019, cujo objeto é 
“Registro De Preços para Futura e Eventual Aquisição de uma 
Escavadeira Hidráulica, para atender o Convênio n.° 882438/2018, 
celebrado com Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - 
MAPA”. Tendo em vista que as retificações realizadas não afetam na 
formulação das propostas, nos termos do art. 21, § 4º da Lei 8.666/93, e 
vez que o prazo fixado para a apresentação das propostas do presente 
Pregão Eletrônico continua atendendo ao prazo estabelecido no Art. 
4º, V da Lei 10.520/2002, mantem-se inalterada a data de abertura do 
Certame sendo previamente agendada para o dia 02/07/2019, às 
08:30horas e a sessão de disputa dia 02/07/2019, às 09h00min, 
horário de Brasília – DF, local www.licitanet.com.br. O edital 
devidamente retificado poderá ser obtido através do site 
www. ip i rangadonor te.mt .gov.br,  l ink  t ransparência,  aba 
PUBLICAÇÕES. Informações na Comissão Permanente de 
Licitações, sito à Rua dos Girassóis, n.° 387, Centro, de Segunda à 
sexta-feira das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, 
exceto feriados, e através do tel. (66) 3588-1566.
Ipiranga do Norte-MT, 17 de Junho de 2019.

Ane Kelly Ribeiro Pitteri
Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

AVISO DE PRORROGAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2018

O Município de Sorriso – MT, através de sua Comissão Permanente de 

Licitação torna público para o conhecimento dos interessados, que 

realizará às 12:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – MT), do dia 31 DE 

JULHO DE 2019, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, 

localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro – Sorriso – MT, a 

abertura da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 004/2018. O julgamento 

da referida licitação será através da MAIOR OFERTA para a 

“CONCESSÃO USO DE BENS PÚBLICOS, PELO PRAZO DE 05 

(CINCO) ANOS, SENDO UM QUIOSQUE NA PRAÇA MUNICIPAL DO 

BAIRRO JARDIM PRIMAVERA, PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO 

PÚBLICO MUNICIPAL NAS CONDIÇOES DO PRESENTE EDITAL E 

ANEXOS”. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de 

Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário normal de 

expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores 

informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 

Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, 

das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

Marisete M. Barbieri

Comissão de Licitação da Prefeitura de Sorriso – MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 060/2019
O Município de Nova Mutum, torna público que houve alterações no 
edital, foram excluídos os itens 6.3.4 e 6.3.7, também foi retificado no 
termo de referência a seguinte a palavra: onde se lê: Concessionária, 
deve se ler: Contratada. Nova Mutum/MT, 17 de junho de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT 
Aviso de Licitação 

Pregão Presencial nº 19/2019 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Pregoeira Oficial, 
torna público para conhecimento dos interessados, que realizará a licitação na 
modalidade Pregão Presencial nº 19/2019, cujo objeto é a: Seleção de melhor proposta 
objetivando a aquisição de uma Escavadeira Hidráulica (Nova e sem Uso), motor a 
Diesel, cabine fechada com ar condicionado para o Município de Nova Guarita – MT, tudo 
em conformidade com as características técnicas e quantitativos descritos em Edital. 
Conforme Edital nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, neste 
município de Nova Guarita - MT, com data prevista para abertura no dia 09/07/2019, às 
08:30 horas. Cópias do edital e informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal 
localizada na Av. dos Migrantes, Travessa 01, nº 30, em Nova Guarita – MT, no horário 
das 08:30 hs as 11:00 ou através do site www.novaguarita.mt.gov.br e encaminhar o 
formulário/ recibo de retirada do edital devidamente preenchido para o departamento de 
Licitações através do e-mail licitacao@novaguarita.mt.gov.br. Nova Guarita – MT, 17 de 
Junho de 2019. 

Yana Maria Marcon 
Pregoeira Oficial. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2019 – SRP Nº 021/2019 
O Município de Vera – MT, através de seu Pregoeiro Oficial, torna Público para 
conhecimento dos interessados, que realizará às 08:00h (Horário Local), do dia 02 de 
Julho de 2019, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sito a Av. Otawa, 1651, 
Centro – Vera - MT, abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2019, com Registro de 
Preços nº 021/2019, DESTINADO À FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTES 
ELÉTRICAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL independente de marca e categoria, 
conforme especificações e condições descritas no Anexo I deste Edital, tipo “maior 
percentual de desconto por LOTE”. O edital completo poderá ser retirado no endereço 
eletrônico www.vera.mt.gov.br, ou ainda na Prefeitura Municipal de Vera - MT, no 
Departamento de Licitações, com sede na Avenida Otawa, n° 1651, Bairro Esperança, em 
Vera - MT, de segunda a sexta-feira no horário de atendimento das 07:00 às 13:00 
horas.Informações poderão ser obtidas pelo telefone: (66) 3583-3100 ou pelo e-mail: 
licitacaovera@gmail.com.  

Vera – MT, 17 de Junho de 2019. 
 

JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA 
PREGOEIRO – Portaria nº 002/2019 


