
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

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

POSTO DE MOLAS E MECANICA JL EIRELI, CNPJ n° 
33.462.248/0001-23,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: Manutenção 
e reparação de veículos automotores (automóveis, trato-
res etc.), localizada na Rua Colonizador Ênio Pepino, Km 
7005,  Bairro de Chácaras, município de SINOP-MT. 

RC PUBLICAÇÕES 66 99994-3338
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2019

O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira, no uso 
de suas atribuições que lhe confere a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 
2002 e subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, 
torna público que se consagrou vencedora do Pregão Presencial n.º 
036/2019 referente à “Registro de Preços para Futura e Eventual 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em 
rastreamento veicular, abrangendo monitoramento via internet, 
implantação de sistema de acompanhamento e localização, e prestação 
de serviço de posicionamento por satélite (GPS), em tempo real e 
ininterrupto, para o controle de veículos, incluindo o fornecimento de 
equipamentos, componentes e licença de uso de software, incluindo os 
equipamentos rastreadores e os respectivos serviços de instalação, 
configuração, capacitação e suporte técnico e garantia de funcionamento 
dos veículos da frota municipal de Ipiranga do Norte - MT”, a seguinte 
Empresa: 1) SISTEMAS DE RASTREAMENTO E AUTOMAÇÃO ARAXÁ 
LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.° 18.092.867/0001-80, 
localizada na Avenida João Moreira Sales, n.° 286, Bairro Arasol, na 
Cidade de Araxá – MG, CEP: 38.182-264, vencedora da presente 
licitação, com valor global de R$ 59.475,00 (Cinquenta e Nove Mil, 
Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais).
Ipiranga do Norte – MT, 02 de Agosto de 2019.

Ane Kelly Ribeiro Pitteri
Pregoeira Municipal

Miraldo Gomes De Souza

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
INTEGRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO SISTEMA E 
PUBLICAÇÃO ON-LINE DOS ATOS OFICIAIS (LEI ORGÂNICA, LEIS 
COMPLEMENTARES, LEIS ORDINÁRIAS, DECRETOS, ETC.) E 
CONSULTA A DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, EM ARQUIVOS NO 
FORMATO DE TEXTO EDITÁVEL (HTML) E IMAGEM (PDF), POR MEIO 
DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO-MT. FINALIDADE: 
integração da legislação municipal no sistema e publicação on-line dos 
atos oficiais (lei orgânica, leis complementares, leis ordinárias, decretos, 
etc.) e consulta a documentos administrativos, em arquivos no formato de 
texto editável (html) e imagem (pdf). FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, 
inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93. CONTRATADO: CESPRO 
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, CNPJ Nº 17.875.435/0001-82. 
VALOR GLOBAL: R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses.

Ari Genézio Lafin

RESULTADO DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 004/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

A Prefeitura Municipal de Sorriso – MT., através do Presidente da 
Comissão de Licitação, torna público 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”, SAGROU-SE 
vencedora a empresa GILBERTO VIANA DE JESUS 65146549168, 
CNPJ Nº 34.030.976/0001-29, com proposta para ITEM 1 no valor de 
33,37% (trinta e três inteiros e trinta e sete centésimos por cento) do 
salário mínimo vigente).

Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 040/2019

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 040/2019

Ari Genézio Lafin

Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de Dispensa de 
Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da 
Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente Processo de 
Dispensa n.º 040/2019. - Sorriso – MT, 02 de agosto de 2.019.

Prefeito Municipal

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

Subseção Judiciária de Sinop-MT 
 

PROCESSO 1000538-87.2019.4.01.3603 
 

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: CELSO ANTONIO DURIGON, REJANE MARIA DURIGON 
EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS. FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO A 
INTERESSADOS que perante o Juízo da 1ª Vara Federal de Sinop/MT e respectiva 
Secretaria, tramita a AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA 
SUPRAMENCIONADA, de área de terras de 1.5639ha, parte de um todo maior denominado 
"Fazenda Água Clara", situada no lugar denominado Gleba Atlântica, Município de Sinop/MT, 
objeto da matrícula n. 20.357, livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/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$ 7.512,77 (sete mil, quinhentos e doze reais e 
setenta e sete centavos). 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 – e-mail: 
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. 
 

SINOP, 1 de março de 2019. 
 

Juiz Federal Substituto da 1ª Vara de Sinop/MT 
ANDRÉ PERICO RAMIRES DOS SANTOS 

Assinado eletronicamente por: ANDRE PERICO RAMIRES DOS SANTOS - 07/03/2019 14:52:33 
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19030117503778500000037839059 

Número do documento: 19030117503778500000037839059 
Num. 38092956 - Pág. 1 

JGC 03 e 05/08/2019 
 

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

Subseção Judiciária de Sinop-MT

PROCESSO 1001181-79.2018.4.01.3603

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: GERSON FRAGA, LUCIMARA GONSALVES, ADEMIR 
TOMELIN, ADRIANE ZUBLER TOMELIN, TARCISIO EDEVALDO TOMELIM, CLAUDINEIA 
BRIGO TOMELIN, UDO PIOTROWSKY, MARTA PIOTROWSKY, ERNO RESCHKE 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 
6,5365ha, parte de um todo maior de 14,52ha, localizado em Sinop/MP e objeto da matrícula n. 
25.251, Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/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$ 20.239,68. 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
Ass inado

Assinado eletronicamente por: MURILO MENDES - 14/01/2019 17:04:54  
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19011015140330200000027912536 

Número do documento: 19011015140330200000027912536 
Num. 28085465 - Pág. 1 

JGC 03 e 05/08/2019

leiloesjudiciais.com.br/mt    0800-707-9272

LEILÃO DE ALTA FLORESTA/MT 

Sobrado 450m² a.t., 
Alta Floresta/MT, 

Rua M, Setor Norte 02. 
Inicial R$ 103.305,00 

 (PARCELÁVEL)

Terreno 480m², 
Alta Floresta/MT, 

R. Betânia, St. Bom Pastor. 
Inicial R$ 61.736,00 

(PARCELÁVEL)

Lote c/ 03 sítios em Alta

 Floresta/MT: A) 25ha; 

B) 12ha (parte ideal);

 C) 12ha (parte ideal). 

Inicial R$ 312.887,00 

(PARCELÁVEL)

Terreno 450m² 
(parte ideal), Alta

 Floresta/MT, c/ casa e área
 de lazer c/ churrasqueira 
240m² a.c., R. Guimarães

 Rosa, 111. 
Inicial R$ 231.073,00

(PARCELÁVEL)

Fazenda,
 Alta Floresta/MT,

 178ha, c/ edificação.
 Inicial R$ 210.260,00

 (PARCELÁVEL)

Edific. 180m², Alta 
Floresta/MT, 1.000m² a.t., 

Rua J2, Setor J. 
Inicial R$ 136.022,00

 (PARCELÁVEL)


