
Vagas de Emprego
1-Técnico em enfermagem, com COREN;
2-Enfermeiro (a), com COREN;
3-Segurança, masculino, 25 a 35 anos, 
com experiência;
4-Estoquista, com experiência;
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 
experiência;
8-Vendas, com conhecimento em informá-
tica 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 
veicular, 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

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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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 069/2019-SRP 

Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Pregoeiro, no uso de suas 
atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 6413-2019, TORNA PÚBLICO, que 
sagrou-se vencedora as empresas: LUVERMED DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA-ME; CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA; DROGARIA SÃO JORGE LTDA –ME; COMERCIAL MARK 
ATACADISTA EIRELI-ME; MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA-ME; GREEN FARMACEUTICA EIRELI-EPP; RINALDI & COGO LTDA-EPP; C.A. 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME; ADILVAN 
COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME; PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES 
COMERCIAIS LTDA; AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. Juina-MT, 12 
de Agosto de 2019.  

Marcio Antonio da Silva 
Pregoeiro Designado - Poder Executivo. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO - MT 
Aviso De Retificação E Prorrogação De Licitação 

Processo Licitatório Nº 031/2019 
Pregão Presencial Para Registro De Preços Nº 024/2019 
Tipo: Menor Preço Por Item.  
A Prefeitura Municipal De Novo Mundo, Neste Ato 
Representada Por Sua Pregoeira Designada Pela Portaria 
Nº. 015/2019, De 02/01/2019, Torna Público Aos 
Interessados Que Será Prorrogada A Abertura Da Licitação 
Modalidade Pregão Presencial, Para Registro De Preços 
Para Aquisição De Oxigênio Medicinal, Oxigênio Industrial E 
Acetileno Para Atender A Demanda Da Secretaria Municipal 
De Saúde E Secretaria Municipal De Transportes E Obras 
Públicas Do Municipio De Novo Mundo Mt, Conforme 
Especificações Do Edital De Licitação. Para Mudanças E 
Restruturação Do Edital. A Nova Data De Abertura Do 
Presente Pregão Será No Dia 28 De Agosto De 2019, Às 
08h00. 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 E No Site 
Oficial Do Município: Www.Novomundo.Mt.Gov.Br. Novo 
Mundo, Mt, 13 De Agosto De 2019. Luciana Da Silva Betarelo 
- Pregoeira Oficial 

Antônio Mafini 
Prefeito Municipal 

DE JULGAMENTO DE RECURSOS AO

A Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis vem através desta 
tornar público para conhecimento dos interessados que os recursos 
interpostos pelas empresas: COOPSERV'S – COPERATIVA DE 
TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, contra a decisão do 
pregoeiro em não credenciá-la para o Pregão Presencial nº 053/2019, e 
R.O. DA SILVA & CIA LTDA, contra a decisão do pregoeiro que declarou 
vencedora do certame a empresa DA SILVA & MANTOVANE LTDA-ME. 
Foram NEGADOS PROVIMENTO.

Rafael Machado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Campo Novo do Parecis, 13 de agosto de 2019.

AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL N° 053/2019

Prefeito Municipal

EXTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 09/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis/MT. 
FORNECEDOR: IMOBILIÁRIA PROGRESSO LTDA – ME. VIGÊNCIA: 
12 meses, contados a partir de sua publicação. OBJETO: Locação de 
imóvel para instalação da sede da Secretaria Municipal de Assistência 
Social. DO FUNDAMENTO LEGAL: artigo 24, X da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993. VALOR TOTAL: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais.

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 08/2019

Pregoeiro
Leandro Nery Varaschin

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis/MT. 
FORNECEDOR: IMOBILIÁRIA PROGRESSO LTDA – ME. VIGÊNCIA: 
12 meses, contados a partir de sua publicação. OBJETO: Locação de 
imóvel para instalação da sede da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. DO FUNDAMENTO 
LEGAL: artigo 24, X da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. VALOR 
TOTAL: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Campo Novo do Parecis-MT, 13 de agosto de 2019.

ERRATA DE PUBLICAÇÃO

EXTRATO

Na publicação do Diário da União, página 193, Diário Oficial do Estado, 
pagina 79 e Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato 
Grosso, pag. 47 – terça-feira, 13 de agosto de 2019. Retifica-se o valor por 
extenso da execução do contrato. PROCESSO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 07/2019. ONDE SE LÊ: R$ 
601.000,00 (quinhentos e quarenta e oito mil,trezentos e quarenta e três 
reais). LEIA-SE: R$ 601.000,00 (seiscentos e um mil reais.)

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 22 de Julho 2019, com inicio às 14:00, 
tendo como objeto aquisição de peças genuínas e de primeira linha para 
os veículos escolares, máquinas e veículos pesados da secretaria de 
infraestrutura e obras das quais foram vencedoras as empresas: Itens 
218135, 218150, 829221, TRICATE COMERCIO DE PEÇAS PARA 
TRATORES EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 70.430.558/0001-92 
com o desconto de 14,10%; Itens 218133, 822943, 829220, DIMAQ 
CAMPOTRAT CUIABA COMERCIAL LTDA inscrita no CNPJ sob o 
número 05.220.404/0001-04 com o desconto de 13,50%; Itens 218147, 
218154, 824301, FALCAO COMÉRCIO DE ROLAMENTOS E PEÇAS 
EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 07.346.954/0001-08 com o 
desconto de 14,30%; Itens 218137, 218145, 221179, 822945, BIELMAQ 
COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA - EPP inscrita no CNPJ 
sob o número 17.274.687/0001-56 com o desconto de 18,20%; Itens 
227912, IDEAL COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI inscrita no CNPJ 
sob o número 30.865.963/0001-19 com o desconto de 41,80%; Itens 
218131, 218143, 221178, 224065, NE EQUIPAMENTOS, PECAS E 
LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME inscrita no CNPJ sob o número 
09.619.626/0001-55 com o desconto de 24,00%; Itens 226048, 829222, 
829223, 829224, TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI inscrita no 
CNPJ sob o número 30.369.251/0001-09 com o desconto de 40,90%; 
Itens 221869, 829218, 829219, 829225, 829226, 829227, 829228, 
829229, O MONTAGNA & CIA LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
24.969.636/0004-57 com o desconto de 62,60%.
Nova Mutum - MT, 13 de Agosto de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

Diretor SAAELRV

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019

Av. Pará, 219 E – Bairro Cidade Nova, CEP 78.455-00

João Pagotto

DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LUCAS DO 
RIO VERDE – MT, C.N.P.J. nº 01.377.043/0001-53, localizada na Av. 
Pará, 219 E – Bairro Cidade Nova, por meio do seu Diretor, torna público a 
REVOGAÇÃO por conveniência administrativa do PREGÃO 
PRESENCIAL N° 008//2019, cujo objeto é a Contratação de empresa 
especializada em telemetria, telecomando, monitoramento e operação de 
sistema de captação, tratamento e abastecimento de água e coleta e 
tratamento de esgoto sanitário para fornecimento de equipamento, 
implantação, monitoramento e operação do sistema de automação e 
gerenciamento e controle dos processos que envolvem a 
operacionalização dos serviços de abastecimento de água tratada e 
coleta e tratamento de esgoto sanitário no município de Lucas do Rio 
Verde-MT, com fundamento no Art. 49 da Lei Federal n° 8666/93.
Lucas do Rio Verde - MT, 12 de agosto de 2019.


