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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Vagas de Emprego
1-Operador de máquina plasma cnc, com expe-
riência comprovada, conhecimento no autocad;
2-Farmacêutico, com experiência em planeja-
mento e controle de estoque em hospital; 
3-Açougueiro, com experiência;
4-Ajudante de serviços gerais, para marmoraria;
5-Analista de APR, com experiência;
6-Analista de crédito, com experiência;
7-Atendente virtual, com experiência em redes 
sociais;
8-Auxiliar administrativo, com experiência e 
curso superior completo ou cursando;
9-Auxiliar de Açougueiro, com experiência; 
10-Auxiliar de avicultura, com experiência;
11-Auxiliar de cozinha, com experiência;
12-Auxiliar de mecânico, com experiência;
13-Auxiliar de produção, com experiência em 
gráfica;
14-Auxiliar de recepção, com experiência;
15-Comprador, com experiência e referência;
16-Desenhista, com experiência em AutoCad;
17-Designer gráfico, com experiência;
18-Eletricista automotivo, com experiência;
19-Enfermeiro (a), com COREN;
20-Estoquista, com experiência em peças 
agrícolas;
21-Estoquista, com experiência em peças 
hidráulicas;
22-Garçom, com experiência;
23-Lavador de veículos, com experiência;
24-Mecânico, com experiência;
25-Montador/Entregador, com experiência e 
CNH C;
26-Operador de ponte rolante, com curso e 
certificado, com experiência comprovada;
27-Operadora de Caixa, com experiência;
28-Pessoa com deficiência;
29-Secretária do lar, com experiência e refe-
rência;
30-Serrador, com experiência em fita deitada;
31-Serviços gerais para trabalhar em clínica 
veterinária;
32-Supervisor comercial, com experiência em 
vendas e logística, para gráfica;
33-Técnico de Segurança do Trabalho, com 
experiência;
34-Técnico em ar condicionado, com experi-
ência;
35-Técnico em enfermagem, com COREN;
36-Vendas com experiência em estruturas 
metálicas;
37-Vendas, com conhecimento em informática e 
redes sociais;
38-Vendas, com experiência em artigos espor-
tivos;
39-Vendedor (a), com experiência;
40-Zeladora, 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

1º ADENDO MODIFICADOR DO EDITAL DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 43/2019 – SRP 40/2019 

Processo Administrativo Nº 83/2019 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM-MT torna público para conhecimento 
dos interessados, referente ao Pregão Presencial 43/2019, acrescentando o item abaixo: 
 
CLÁUSULA 8. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
8.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Autorização da ANP (Agência Nacional de Petróleo) para a distribuição e 
armazenamento de produtos para asfalto. 

b) Licença de Operação Ambiental emitido pela SEMA (Secretaria Estadual de 
Maio Ambiente) ou órgão equivalente. 

c) Registro no Conselho Regional de Química, em nome da licitante ou do 
fabricante. 

 
Santa Carmem, 02 de dezembro 2019. 
 

Maitê Sehnem 
Pregoeira 

 

Fabrício Luiz Gonçalves
Presidente da CPL

TOMADA DE PREÇOS N° 040/2019
Objeto: contratação de empresa para execução de drenagem de águas 
pluviais na Avenida dos Canários e Rua das Guaritas, conforme planilha 
orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial descritivo que 
compõe o projeto básico. Data de Abertura: 01 de novembro de 2019. 
Horário: 08:00 horas. Tipo: Menor preço (global). Edital e anexos: Poderá 
s e r  o b t i d o  n o  s i t e  
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.
Nova Mutum - MT, 15 de outubro de 2019.

AVISO DE RESULTADO - DO TOMADA DE PREÇO
PARA COMPRAS E SERVIÇOS N° 041/2019

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 11 de Novembro 2019, com início às 
14:00, tendo como objeto contratação de empresa para o fornecimento e 
instalação de coberturas metálicas com tela de sombreamento na escola 
municipal sementes do futuro das quais foram vencedoras as empresas: 
Itens 165461, BRUSCO E BRUSCO LTDA ME inscrita no CNPJ sob o 
número 07.539.713/0001-77 no valor de R$ 17.480,00. Os 
representantes assinaram a ata renunciando a intenção de interposição 
de recursos. Nova Mutum - MT, 2 de Dezembro de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM


