
 
 

EDITAL Nº 002/2019 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CARGO EM COMISSÃO 
 

O Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso – Coren-MT, Autarquia Federal, criada pela Lei nº 
5.905/73, através de seu Presidente, e no uso de suas atribuições conferidas pela Lei nº. 5.905/73 e pelo 
Regimento Interno, torna público a abertura de Processo Seletivo Simplificado para cargo em comissão, na 
forma abaixo, e mediante as condições estabelecidas neste Edital. 
 

DO PROCESSO SELETIVO  

 Art. 1º O processo seletivo será regido por este Edital com o objetivo de selecionar profissional capacitado na 

área de administração, para ocupar cargo em comissão de Chefe do Departamento Administrativo, no 

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso.   

DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO   

Art. 2º Os interessados deverão comprovar que atendem aos seguintes requisitos: 

I – ser brasileiro (a), maior de 18 (dezoito) anos, estar quite com as obrigações perante a Justiça Eleitoral e 

perante o Serviço Militar obrigatório (apenas para pessoas do sexo masculino), não possuir antecedentes 

criminais, não incorrer em nenhuma causa de inelegibilidade e em nenhuma hipótese caracterizadora de 

nepotismo;  

II – possuir ensino superior completo na área de Ciências Contábeis, Economia, Administração, Direito ou 

Gestão Pública ou possuir experiência de, no mínimo, 02 (dois) anos na área de gestão pública, caso possua 

nível superior completo em outra área de formação; 

 III – atender a todos os demais requisitos exigidos pela legislação para ocupar cargo em comissão  na 

administração pública direta, indireta ou autárquica.   

DAS INSCRIÇÕES  

Art. 3º As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 18/03/2019 e 22/03/2019, por email no endereço 

eletrônico: processoseletivo@coren-mt.com.br até as 18:00 do dia 22/03/2019. 

Art. 4º O interessado deverá preencher o formulário constante do Anexo I do presente edital, informando 

corretamente os dados pessoais e profissionais solicitados, bem como anexar arquivo digital do currículo, que 

não ultrapassará o limite de 10MB (dez megabytes) em formato .doc, .docx ou .pdf, devendo enviar o 

formulário e o currículo no email informado no artigo anterior.   

Art. 5º O currículo deverá conter o nome completo do interessado, sua filiação, data de nascimento, número 

do documento de identidade, endereço residencial, endereço de e-mail, número do telefone, dados de sua 

formação escolar e acadêmica, bem como as informações da experiência profissional.   

Art. 6º A realização da inscrição pelo candidato implica anuência às regras constantes neste Edital.   

Art. 7º A seleção consistirá, primeiramente, a análise dos currículos recebidos. Após, serão escolhidos até 10 

(dez) interessados que atendam todos os requisitos segundo critérios discricionários da administração, para 

realização de entrevista a ser realizada pela diretoria do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso, 

composta pelo Conselheiro Presidente, Conselheiro Secretário e Conselheiro Tesoureiro. Concluídas as 

entrevistas, o resultado do processo seletivo será divulgado no sitio eletrônico do Coren-MT. 

http://mt.corens.cofen.gov.br. 

Art. 8º A seleção dos currículos seguira a discricionariedade da administração por se tratar de emprego em 

comissão de livre nomeação e exoneração.  

Art. 9º A análise dos currículos será finalizada na data provável de 26/03/2019, convocando-se os selecionados 

para realização das entrevistas, que acontecerão entre os dias 27/03/2019 a 28/03/2019.  

Art. 10. O resultado final do processo seletivo será divulgado na data provável de 29/03/2019.   
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Art. 11. O candidato selecionado poderá ser nomeado para ocupar o cargo em comissão de Chefe do 

Departamento Administrativo, de livre nomeação e exoneração, com remuneração de R$ 7.318,28 (sete mil e 

trezentos e dezoito reais e vinte e oito centavos) e carga horária de trabalho de, no mínimo, 40 (quarenta) 

horas semanais.   

Art. 12. Os casos omissos ou eventuais controvérsias surgidas em razão deste Edital serão decididos 

diretamente pela Diretoria Administrativa do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso, sem previsão 

de recurso.    

 

Cuiabá-MT, 14 de março de 2019. 

Registra-se, publique-se e cumpra-se. 
 

 

Antônio Cesar Ribeiro  
COREN-MT- 47.954-ENF 
Conselheiro Presidente 



 
Anexo I. FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA OCUPAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO 

NOME:  

 
Nome do Pai: _____________________________________________ 
 
Nome da Mãe: ____________________________________________ 

RG: 
 
 

CPF: 
 
 

Telefone para Contato:          
 
E-mail: 

 
Declaro para os devidos fins que tomei conhecimento integral dos termos do Edital de Processo Seletivo nº 02/2019 do 
COREN/MT, e concordo com as regras ali estabelecidas. 
 
 

_________________, , ______ de ____________ de 2019.  
 

Ass.____________________________________.          
 

 
Inscrição nº_______________ 
 
 
Recepção da Inscrição: 
 
Data, ____/ _____/ _________ 

 
 

__________________________________ 
Nome do Empregado Público (Carimbo) 

 
 
 


