
Vagas de Emprego
1-Fisioterapeuta, com CREFITO;
2-Técnico em enfermagem, com COREM;
3-Estoquista, com experiência;
4-Auxiliar administrativo, com experiência em emis-
são de notas fiscais, faturamento e demais rotinas 
administrativas, informática básica (experiência 
com sistemas);
5-Gerente de fazenda, com experiência, para o 
município de Carlinda – MT;
6-Vendas para ótica, com experiência;
7-Vendas para boutique de calçados, com experi-
ência;
8-Vendas, com conhecimento em informática e 
redes sociais;
9-Serralheiro, com experiência e referência 
comprovada;
10-Encarregado de pré-moldados, com experiência, 
acima de 30 anos;
11-Vendas, com experiência, conhecimento pacote 
Office e conhecimento na linha automotiva pesada;
12-Secretária do lar, com experiência e referência;
13-Zeladora, com experiência;
14-Escrita fiscal rural, com experiência e referência;
15-Pessoa com deficiência;
16-Representante comercial, para proteção veicu-
lar, com experiência;
17-Vendas interna, para linha automotiva, com 
experiência;
18-Vendas para boutique, com experiência. 

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

WILLER FERNANDO BASTOS 03137951186, CNPJ n° 
33.633.312/0001-91 torna público que requereu a Comis-
são Municipal de Agricultura, Pecuária, Assuntos Fundiá-
rios e Meio Ambiente de Colíder - MT, a Licença Ambiental 
da empresa denominada POLPAS LORETTI, localizada na 
ROD MT 320 KM 17– ZONA RURAL– Colíder.

MARCEL HENRIQUE BERTOCCO CPF nº 282.771.178-
84, torna público que requereu junto à Secretaria de Meio 
Ambiente Municipal de Sinop a LICENÇA PRÉVIA, LICEN-
ÇA DE INSTALAÇÃO E LICENÇA DE OPERAÇÃO, para a 
atividade de: Residencial Multifamiliar, o empreendimento 
está localizado na Rua Caxias do Sul, Quadra 20 Lote 12, 
Jardim Terra Rica II – Sinop/MT. Não foi determinado EIA/
RIMA.

ADF FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - ME, CNPJ 
05.256.934/0001-02, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT a Renovação da Licença de Opera-
ção (LO) para atividade de Comércio varejista de lubrifican-
tes / Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos 
e pneumáticos, exceto válvulas, localizada na Rua dos An-
túrios, N 1976, Distrito Boa Esperança, Município de Sor-
riso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 
3544-0266)

VICCO INCORPORADORA LTDA CNPJ nº 
32.720.086/0001-13, torna público que requereu junto 
à Secretaria de Meio Ambiente Municipal de Sinop a LI-
CENÇA PRÉVIA E LICENÇA DE INSTALAÇÃO, para a 
atividade de: Residencial Multifamiliar, o empreendimento 
está localizado na Rua projetada 18 esquina com Avenida 
projetada 01 - Quadra 29 Lote 01, Belvedere Residencial – 
Sinop/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

MOCELLIN AGROCOMÉRCIO DE INSUMOS LTDA – 
CNPJ: 18.253.000/0001-69, torna público que requereu 
junto a Coordenadoria de Meio Ambiente – CMA da Secre-
taria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Am-
biente de Campo – SEMDEC de Campo Novo do Parecis 
a Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença 
de Operação (LO) para atividade de “Comércio atacadista 
de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos 
do solo” referente a uma edificação situada na Av. Sílvio 
Santos, Lote 08A, Quadra 47, Jardim Olenka, município de 
Campo Novo do Parecis/MT. Responsável Técnico: ENG. 
SANITARISTA -AMBIENTAL NILDO BORGES DE FIGUEI-
REDO SOBRINHO – 65 9.8402-6157 – eng.nildo@gmail.
com

JP INCORPORADORA E CONSTRUTORA SA, CNPJ 
32.337.591/0001-83, torna público que requereu a SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOL-
VIMENTO SUSTENTAVEL DE SINOP, a Licença Prévia 
e Licença de Instalação, para atividade de Condomínio 
Horizontal, na Rua 03, Quadra 12, Lote 19, Menino Jesus 
II, em Sinop-MT. Engenheira Agrícola e Ambiental Catiane 
Alcantara Tiesen. Fone: (066) 99989-3784.

TV CENTRO NORTE LTDA, CADASTRADA CNPJ 
33.972.709/0001-08, Com Sede A R Das Primaveras 5071 
CEP 78.550-234, Apt A, Bairro/Distrito: Setor Comercial, 
Município De Sinop/MT. TORNA PÚBLICO QUE REQUE-
REU A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESEN-
VOLVIMENTO SUSTENTÁVEL A LICENÇA AMBIENTAL 
– MODALIDADE: Licença Prévia; Licença De Instalação 
E Licença De Operação, Para Atividade Atividades De 
Televisão Aberta, Estúdios Cinematográficos, Produção 
De Filmes Para Publicidade, Atividades De Produção Ci-
nematográfica, De Vídeos E De Programas De Televisão E 
Atividades De Rádio.

MADEMARI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PVC LTDA, 
CNPJ 33.722.109/0001-91, torna público que requer junto 
a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, a 
Licença Prévia – LP, de Instalação – LI e de Operação – LO 
da Central Geradora Hidrelétrica – Rio Mestre Falcão, com 
potência instalada de 800 kVa, com sua respectiva linha 
de distribuição e subestação, na zona rural, do município 
de Porto dos Gaúchos – MT. Não foi determinado estudo 
de impacto ambiental. Engenheiro Florestal Jonatãn Iago 
Dorneles (66) 99632-6668.

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.

BOLETIM SINE 072/2019
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PUBLICAÇÕES OFICIAIS

1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Subseção Judiciária de Sinop-MT 

 
PROCESSO 1001194-78.2018.4.01.3603 
CLASSE IMISSÃO NA POSSE (113) 
POLO ATIVO REQUERENTE: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
ADV POLO ATIVO Advogado(s) do reclamante: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA 
VECCHIO 
POLO PASSIVO REQUERIDO: MARCIA ZUNINO RAMOS, ESPÓLIO DE ROGÉRIO 
CALZA, IVO RAMOS DA SILVA 
NETO, ANDREIA CRISTINA PICCINI 
ADV POLO PASSIVO 
 

EDITAL 
 

FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO A INTERESSADOS que perante o Juízo da 1ª Vara 
Federal de Sinop/MT e respectiva Secretaria, tramita a AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO 
SUPRAMENCIONADA, para desapropriação por utilidade pública do seguinte imóvel com 
área de 84,2184ha, parte de um todo maior efetivamente medido de 727,3187ha, 
denominado Fazenda São Jorge, localizada no Município de Cláudia, objeto da matrícula 
n. 5.076, Livro 02, do Cartório de Registro de Cláudia/MT, bem como de que o(s) 
expropriado(s) pretende(m) fazer o levantamento de 80% do valor da indenização (oferta 
inicial) no valor de R$ 557.135,03. Ficam CIENTES e INTIMADOS dos termos e atos da 
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO os TERCEIROS INTERESSADOS, que tem o prazo de 10 
(dez) dias, contando-se do dia imediato à publicação do presente, para OFERECEREM 
QUALQUER IMPUGNAÇÃO OU HABILITAREM DIREITOS OU CRÉDITOS, NA FORMA 
DO ART. 34 DO DECRETO-LEI N. 3.365/41, cientes de que este Juízo Federal funciona 
na Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286 – e-mail: 
01vara.sno.mt@trf1.jus.br, com expediente externo de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 
18:00 horas. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941. SEDE DO 
JUÍZO: Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286. Fone: 66-
3901-1259 – email: 01vara.sno.mt@trf1.jus.br O presente edital será afixado no átrio da 
Subseção de Sinop no endereço supra, e publicado na forma da lei. 

MURILO MENDES 
Juiz Federal 

 
26,27/07/2019 

1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Subseção Judiciária de Sinop-MT 

 
PROCESSO 1001207-77.2018.4.01.3603 
CLASSE IMISSÃO NA POSSE (113) 
POLO ATIVO REQUERENTE: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
ADV POLO ATIVO Advogado(s) do reclamante: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA 
VECCHIO 
POLO PASSIVO REQUERIDO: ADARICO DIAS, THERESA ROSA DIAS 
ADV POLO PASSIVO 
 

EDITAL 
 

FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO A INTERESSADOS que perante o Juízo da 1ª Vara 
Federal de Sinop/MT e respectiva Secretaria, tramita a AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO 
SUPRAMENCIONADA, para desapropriação por utilidade pública do seguinte imóvel área 
de 28,4335ha, parte de um todo maior de 109,9402ha, localizado no Município de Cláudia, 
objeto da matrícula n. 4.395, Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Cláudia/MT, 
bem como de que o(s) expropriado(s) pretende(m) fazer o levantamento de 80% do valor 
da indenização (oferta inicial) no valor de R$ 188.109,24.. Ficam CIENTES e INTIMADOS 
dos termos e atos da AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO os TERCEIROS INTERESSADOS, 
que tem o prazo de 10 (dez) dias, contando-se do dia imediato à publicação do presente, 
para OFERECEREM QUALQUER IMPUGNAÇÃO OU HABILITAREM DIREITOS OU 
CRÉDITOS, NA FORMA DO ART. 34 DO DECRETO-LEI N. 3.365/41, cientes de que este 
Juízo Federal funciona na Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-
286 – e-mail: 01vara.sno.mt@trf1.jus.br, com expediente externo de segunda a sexta-feira, 
das 09:00 às 18:00 horas. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941. 
SEDE DO JUÍZO: Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286. 
Fone: 66-3901-1259 – email: 01vara.sno.mt@trf1.jus.br O presente edital será afixado no 
átrio da Subseção de Sinop no endereço supra, e publicado na forma da lei. 
 

MURILO MENDES 
Juiz Federal 

26,27/07/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 
20/08/2019, às 08:00h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do 
Norte – MT, Licitação destinada a “Contratação de Empresa 
Especializada em Obras e Serviços de Engenharia para Construção de 
um Barracão para Guardar Maquinários, conforme Convênio n.° 
871670/2018 firmado entre o Município de Ipiranga do Norte/MT e o 
MAPA”, conforme especificações constante no Edital. Os interessados 
poderão consultar o Edital e obter informações junto ao depto. de 
licitações. O Edital poderá ser adquirido na Prefeitura de Ipiranga do 
Norte – MT, na Sala de Licitações, no horário de expediente da Prefeitura 
ou obtê-lo no site www.ipirangadonorte.mt.gov.br.

Presidente da CPL
Marcelo Jardel Bresolin

Ipiranga do Norte-MT, 26 de Julho de 2019.

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2019 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019 Tipo: Menor Preço 
Por Item A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Novo Mundo – 
MT, no exercício das atribuições que lhe confere a Portaria nº. 015/2019, de 02/01/2019, 
torna público aos interessados que a licitação, para Registro de Preços para Aquisição de 
Medicamentos, Material para Exames Laboratoriais e Material Hospitalar em Geral para 
Atendimento à Farmácia Básica, Ao Laboratório Municipal e o Atendimento Ambulatorial 
do Município de Novo Mundo – MT, conforme especificações do Edital de Licitação. A 
data atual do presente Pregão será 14 de agosto de 2019. Recebimento das Propostas: Á 
Partir do dia 30/07/2019. Do encerramento das Propostas: Dia 14/08/2019 às 09:00 horas. 
(Horário de Brasília - DF) Data de Abertura das Propostas: Dia 14/08/2019, às 09:30 
horas. (Horário de Brasília - DF) Início da Sessão de Disputa de Preços: Dia 14/08/2019, 
às 10:00 horas. (Horário de Brasília - DF) A íntegra do Edital encontra-se disponível no 
endereço desta instituição, sito à Rua Nunes Freire, 12, Alto da Bela Vista, nesta cidade, 
onde poderão obter maiores informações a partir das 07H00min às 11H00min, no site 
oficial do município: www.novomundo.mt.gov.br e no site: www.bllcompras.org.br. Novo 
Mundo, MT, 26 de julho de 2019. Luciana Da Silva Betarelo - Pregoeira Oficial 

Antônio Mafini 
Prefeito Municipal 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ- MT  
Aviso de Revogação 

Concorrência Pública 001/2019. 
O Municipio de Nova Ubiratã, Estado de Mato Grosso, neste ato através do Prefeito 
Municipal, vem por meio deste informar que o Processo de Licitação na Modalidade 
Concorrência Pública 001/2019, com abertura prevista para a data de 29 de Julho de 2019 
as 08h00min, que tem objeto “Aquisição de Área de Terra, conforme Autorização da Lei 
Municipal nº 827/2018, para fins de construção/edificação de casas populares”, foi 
revogado, por razões de interesse público. Maiores informações pode ser obtida junto ao 
Departamento de Licitações ou via telefone (66) 3579 1192.  

Nova Ubiratã/MT, 26 de julho de 2019. 
VALDENIR JOSÉ DOS SANTOS.  

Prefeito Municipal 


