
 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  

 
EDITAL Nº. 02/2016 - SAÚDE  

 
A Prefeitura Municipal de Várzea Grande - MT e o IBFC - Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, COMUNICAM 
que foram efetuadas as seguintes alterações no Edital nº 02/2016 - Saúde: 
 
1. Alterar no Anexo IV - Atribuições Gerais dos Cargos do código 606 - Advogado para: 
 
606 – Advogado 
1. Elaborar pareceres a respeito de assuntos de interesse do Município. 2. Realizar esclarecimento de servidores ou 
cidadãos quando solicitado; 3. Comparecer às reuniões quando solicitado pelo Prefeito ou Chefe Imediato; 4. Assistir a 
órgãos e entidades da Administração Municipal no controle interno da legalidade dos atos administrativos a serem por 
ela praticados ou já efetivados; 5. Prestar orientação jurídica nas sindicâncias e processos administrativos; 6. Promover o 
exame de processos e documentos, intervindo nos expedientes administrativos de tomadas de contas e de imposição de 
multas, quando da alçada do tribunal; 7. Levar ao conhecimento do Prefeito, para fins de direito, qualquer dolo, fraude, 
concussão, simulação, peculato ou outras irregularidades de que venha a ter ciência; 8. Manter atualizada a coletânea de 
leis municipais, bem como a Legislação Federal e do Estado de interesse do Município; 9. Redigir Minuta de projetos de 
leis, justificativas de vetos, decretos, regulamentos, contratos e outros documentos de natureza jurídica, de acordo com 
o interesse da Administração Pública e a solicitação do Prefeito e demais Secretários; 10. Articular-se com os demais 
órgãos integrantes da administração pública, objetivando a uniformidade de orientação jurídica do Município; 11. Fazer 
estudos necessários nos campos de pesquisa, doutrina, legislação e jurisprudência, de forma a apresentar um 
pronunciamento devidamente fundamentado e jurídico; 12. Realizar outras atividades afins. 
 
2. Alterar no Anexo I – Quadro de Vagas o salário do código 209 - Técnico em Radiologia para: R$ 1.760,00. 
 
3. Permanecem inalterados os demais itens do Edital de Abertura em Epígrafe. 
 
4. Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições contrárias. 

 
 

Várzea Grande, 18 de março de 2016. 
 
 

LUIZ ANTÔNIO VITÓRIO SOARES 
Secretário Municipal de Saúde 

Interino 
 

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS 
Prefeita Municipal 

 


