
Vagas de Emprego
1-Fisioterapeuta, com CREFITO;
2-Secretária, com experiência e  referência;
3-Gerente de Fazenda, com experiência, para o municí-
pio de Carlinda – MT;
4-Serralheiro, com experiência comprovada;
5-Auxiliar de Balanceiro, acima de 20 anos;
6-Encarregado de pré-moldados, com experiência, 
acima de 30 anos;
7-Vendedor, com experiência, conhecimento pacote 
Office e conhecimento na linha automotiva pesada;
8-Secretária do Lar, com experiência e referência;
9-Escrita Fiscal Rural, com experiência e referência;
10-Pessoa com Deficiência;
11-Técnico em Enfermagem;
12-Vendas, com experiência;
13-Representante Comercial, para proteção veicular, 
com experiência;
14-Vendedor Interno, para linha automotiva, com 
experiência;
15-Operador (a) de Caixa, com experiência;
16-Vendedora para Boutique, com experiência e 
referência;

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem 
fiquem a vontade em nos procurar, teremos o 
maior prazer em recebê-los. Lembrando que o 
encaminhamento é feito de acordo com o perfil 
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

www.adestec.org.br – email: rh@adestec.org.br

BOLETIM SINE 

As vagas são rotativas, ou seja, são disponi-
bilizadas para o dia, podendo não estar mais 
disponível para o dia seguinte

O Sistema Nacional de Empregos (SINE-Si-
nop) 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 ex-
periência comprovada;
08 vagas para ajudante de açougue, com en-
sino médio completo;
01 vaga para alinhador de pneus, com expe-
riência;
01 vaga para almoxarife Júnior, com ensino 
médio completo e experiência;
01 vaga para analista de cobrança, com ensi-
no médio completo;
01 vaga para analista farmacêutico Jr., com 
superior completo;
01 vaga para analista financeiro, com supe-
rior completo;
01 vaga para assessor de vendas, com expe-
riência e CNH B;
01 vaga para assistente administrativo, com 
ensino superior em contábeis ou adminis-
tração;
01 vaga para assistente de escrita fiscal, com 
experiência na função;
01 vaga para atendente de polo, com superior 
completo;
01 vaga para auxiliar administrativo, cursan-
do superior e com experiência;
01 vaga para auxiliar administrativo com dis-
ponibilidade para trabalhar em fazenda;
01 vaga para auxiliar administrativo, com ex-
periência 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 ven-
das;
01 vaga para auxiliar de almoxarifado, com 
ensino médio completo;
03 vagas para auxiliar de confeiteira, com ex-
periência comprovada;
01 vaga para auxiliar de entrega, com expe-
riência;
01 vaga para auxiliar de garantia, com ensino 
médio completo e conhecimento em peças 
de oficinas;
01 vaga para auxiliar de laboratório, com su-
perior completo;
02 vagas para auxiliar de limpeza, com refe-
rências;
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 
função;
03 vagas para auxiliar de produção indus-
trial, 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 experiên-
cia;
01 vaga para chapeador, com referências;
01 vaga para classificador de grãos, com ensi-
no médio completo;
01 vaga para controlador de acesso, com ex-
periência;
01 vaga para costureira, com experiência;
01 vaga para design gráfico, com experiência;
01 vaga para eletricista de distribuição, com 
CNH AB;
01 vaga para eletricista industrial, com expe-
riência e ensino médio completo;
01 vaga para eletrotécnico, com ensino médio 
e CNH AB;
01 vaga para empacotador a mão, com dispo-
nibilidade de horários;
20 vagas para empacotador a mão. É preciso 
disponibilidade de horários e finais de sema-
na. Não é necessário experiência, podendo 
ser o primeiro emprego. Vaga exclusiva para 
PcD (Pessoa com Deficiência)
09 vagas para empacotador, primeiro empre-
go;
03 vagas para empregadas domésticas, com 
referências;
01 vaga para encarregado comercial, com su-
perior completo ou cursando;
01 vaga para esteticista, com ensino médio 
completo;
01 vaga para executivo de contas hoteleiras, 
com superior completo em publicidade/ma-
rketing ou administração;
01 vaga para garçom, com experiência;
01 vaga para instalador de insulfilm, com ex-
periência e CNH;
01 vaga para jardineiro, com experiência;
06 vagas para lavador de veículos, com expe-
riência;
01 vaga leiturista, com CNH e ensino médio 
completo;
01 vaga para lombador frigorífico, com expe-
riência na função;
01 vaga para marceneiro, com experiência;
02 vagas para mecânico, com experiência em 
injeção eletrônica;
01 vaga para mecânico de automóveis, com 
experiência;
01 vaga para mecânico de manutenção de ca-
minhão a diesel, com experiência;
01 vaga para mecânico de máquinas agríco-
las, com experiência;
01 vaga para mecânico, com experiência e 
CNH AB;
01 vaga para montador de móveis, com expe-
riência e ensino médio completo;
01 vaga para montador de quadro de coman-
dos elétricos, com ensino médio completo e 
CNH AB;
01 vaga para motorista de caminhão bascu-
lante, com experiência e CNH D;
03 vagas para motorista de ônibus urbano, 
com experiência;
02 vagas para motorista entregador, com en-
sino médio completo e CNH AB;
20 vagas para operador de caixa/vaga exclu-
siva para PCD;
09 vagas para operador de COI, com ensino 
médio completo e certificação NR13, 33 e 35;
02 vagas para operador de máquina de bor-
dar, com ensino médio completo;
01 vaga para operador de munck, com expe-
riência;
01 vaga para operador de secador, com expe-
riência;
02 vagas para operador de telemarketing, 
com experiência;
01 vaga para operador de tombador, com ex-
periência;
04 vagas para operador de utilidades (caldei-
ra) com ensino médio de cursos NR 13, 33 e 
35;
02 vagas para padeiro, com experiência;
01 vaga para peão na agropecuária, com ex-
periência;
01 vaga para pintor de automotivos/máqui-
nas pesadas, com experiência;
02 vagas para promotoras de vendas, com en-
sino médio completo e CNH;
01 vaga para recepcionista de oficina, com 
ensino médio completo;
19 vagas para repositor de mercadorias. Vaga 
exclusiva para PcD (Pessoa com Deficiência). 
É preciso ter ensino médio completo e dispo-
nibilidade 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 expe-
riência;
12 vagas para vendedor externo, com experi-
ência;
02 vagas para vendedor interno, com expe-
riência.

As vagas são rotativas, ou seja, são disponi-
bilizadas para o dia, podendo não estar mais 
disponível para o dia seguinte.

O Sine fica 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.
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NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
NOTIFICADO: LUZIA NOGUEIRA – CPF: 025.091.389-52 
 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua 
Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro em Santo Antônio da Platina/PR, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu representante legal que ao final 
assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-LO, expondo o quanto segue: Consta que 
Vossa Senhoria é titular de Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de 
Imóvel Urbano em Loteamento firmado com a NOTIFICANTE em 31/05/2012, e; firmado 
Aditivo Contratual em 28/11/2017, na qualidade de compromissário comprador do LOTE 05 
da QUADRA 04 do JARDIM VENEZA em SINOP/MT. Todavia Vossa Senhoria encontra-se 
em atraso com o pagamento das parcelas contratuais, contando com prestações vencidas 
referentes aos vencimentos 30/10/2018, 30/11/2018, 30/12/2018, 30/01/2019, 28/02/2019 
e 30/03/2019. Assim sendo, fica Vossa Senhoria Notificada a efetuar o pagamento das 
parcelas em atraso e as que se vencerem até o efetivo pagamento, e ainda eventuais 
débitos de IPTU, impreterivelmente, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do 
recebimento desta notificação, devendo, para tanto, fazer contato através do e-mail 
atraso1@ghfnet.com.br ou por telefone (43) 3373-7979 ou compareça(m) na Av. Candido 
Portinari Qd.03 Lt.02 cx. postal 577 JD.PORTINARI, nesta cidade de Sinop, Estado do Mato 
Grosso, cep 78550-406 para solicitar o boleto bancário para o respectivo pagamento. Fica 
desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, estiver em posse de 
boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, nenhum pagamento parcial deverá ser 
realizado, pois somente a quitação integral do débito corresponderá ao cumprimento da 
obrigação contratual e evitará a resolução por inadimplência. Decorrido o prazo acima, 
Vossa Senhoria restará constituída em mora e em virtude do inadimplemento do contrato 
serão tomadas as medidas jurídicas e ou judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe 
despesas contratuais, sem prejuízo das sanções legais previstas, facultando à 
NOTIFICANTE optar por pleitear a resolução do contrato ou a execução do saldo atualizado 
da dívida, incidindo para ambos os casos custas processuais e honorários advocatícios, 
tudo de acordo com o disposto pela Lei Federal nº 6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo 
Urbano), com alterações dadas pela Lei Federal nº 13.786/2018, bem como pela Lei 
Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo 
Civil). Acaso Vossa Senhoria tenha efetuado o pagamento, favor demonstrar à Notificante 
para que se proceda com a devida baixa e regularização da pendência, desconsiderando 
esta. Era o que havia para notificar. SINOP/MT, 01 DE 
ABRIL DE 2019. 

_____________________________________________________ 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Henrique Favoretto Oliveira CPF/MF 004.466.019-77 
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT  
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 035/2019 – RESULTADO 

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna Público que na licitação em epigrafe, cujo 
objeto é “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MADEIRA SERRADA PARA USO EM DIVERSOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 
PELAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, OBRAS, TRANSPORTE E 
EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. Sagrou-se vencedora a empresa 
S. S. DE AGUIAR - ME, com o valor total de R$ 1.227.850,00 (Um milhão, duzentos e 
vinte e sete mil, oitocentos e cinquenta reais). Na fase de habilitação as concorrentes 
atenderam ao Edital em sua integralidade. Não houve reações contrárias a esta decisão. 
Peixoto de Azevedo-MT, 24 de Julho de 2019. 

EMERSON NUNES FREITAS 
Pregoeiro 

O Município de Nova Mutum, torna público o cancelamento da Tomada 
de Preços 026.2019, por conveniência administrativa.

Presidente da CPL em Exercício

TOMADA DE PREÇOS N° 026/2019
AVISO DE CANCELAMENTO

Maikel Guilherme Roehrs

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Nova Mutum - MT, 24 de julho de 2019.

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, tendo como objeto aquisição de aviamentos, 
tecidos e itens de artesanato para atender os projetos sociais e 
secretarias municipais, das quais foram vencedoras as empresas: 
Itens 185526, 186251, 187597, 191213, 195631, 196585, 206305, 
213984, 223275, 225221, 225238, 225240, 225244, 225245, 225246, 
225251, 819324, 819351, 819353, 819354, 819678, 823125, 825064, 
825066, 825070, 825107, 825108, 825110, 825117, 825119, 825120, 
825121, 825122, 825127, 825132, 825134, 825135, 825137, 825138, 
825141, 825147, 825148, 829852, 832846, 832850, 832852, 832853, 
832855, 832859, 832861, 832878, 833039, 833040, 833042, 833044, 
833046, 833047, 833048, 833050, 833051, 833053, 833054, 833070, 
833072, 833074, 833076, 833077, 833080, 833081, 833084, 833085, 
833086, 833088, 833089, 833090, 833093, 833094, 833096, 833097, 
833099, 833101, 833103, 833105, 833115, 833116, 833117, ALTO 
GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS EIRELI EPP 
inscrita no CNPJ sob o número 19.496.182/0001- 61 no valor de R$ 
254.664,44; Itens 176967, 186250, 186252, 198603, 203954, 205714, 
206306, 213992, 219821, 224884, 224892, 225219, 225222, 225247, 
225250, 226453, 819027, 819329, 825065, 825067, 825068, 825069, 
825109, 825111, 825118, 825124, 825131, 825133, 825136, 825140, 
825142, 825146, 826730, 832844, 832845, 832848, 832849, 832851, 
832854, 832856, 832860, 832868, 833041, 833043, 833049, 833075, 
833078, 833079, 833083, 833091, 833095, 833098, 833102, 833104, 
833120, 833121, SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME inscrita no 
CNPJ sob o número 25.073.418/0001-50 no valor de R$ 160.388,60. 
Foram fracassados os itens: 833035, 833037, 833045, 833087. Os 
representantes assinaram a ata renunciando a intenção de 
interposição de recursos. Nova Mutum - MT, 23 de Julho de 2019.

Pregoeiro Substituto

AVISO DE RESULTADO

Eduardo Henrique Correia Miiller

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 070/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Ari Genézio Lafin

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. FINALIDADE: O processo 
refere-se à contratação de empresa especializada para o serviço de 
telefonia móvel para o uso da administração municipal. 
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93 
e Decreto Federal 9.412/2018. CONTRATADO: TELEFONICA BRASIL 
S.A. VALOR GLOBAL: R$ 11.696,30 (Onze mil, seiscentos e noventa e 
seis reais e trinta centavos). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Prefeito Municipal

AVISO TOMADA DE PREÇOS N° 014/2019
O Município de Sorriso – MT, informa aos interessados a continuidade 
do julgamento do procedimento licitatório de TOMADA DE PREÇOS Nº 
014/2019, tendo como objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 
ABATEDOURO DE AVES MUNICIPAL, LOCALIZADO NO 
ASSENTAMENTO JONAS PINHEIRO (PORANGA), CONFORME 
MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO”. A 
realizar-se-á no dia 01 DE AGOSTO DE 2019, às 08:00 horas (Horário 
da Cidade de Sorriso – MT), na Sala de Licitações da Prefeitura de 
Sorriso – MT. 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.

Miraldo Gomes de Souza
Comissão Permanente de Licitação

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 039/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO


