
DECRETO MUNICIPAL N.º 119 DE 21 DE OUTUBRO DE 2010 
 

RENUMERA A INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH N.º 005/2009, E APROVA A 
VERSÃO 02 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH N.º 001/2009 QUE DISPÕE SOBRE 
PROCEDIMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE NOVA 
OLIMPIA-MT. 

 

DR. FRANCISCO SOARES DE MEDEIROS, PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA 
OLIMPIA-MT, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E, PARA DAR 
CUMPRIMENTO AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO ART. 31 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, E ART. 59 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL: 

 

DECRETA: 

Art. 1º Fica renumerada de Instrução Normativa SRH N.º 005/2009, para Instrução 
Normativa SRH N.º 001/2009; 

Art. 2º Fica aprovada a Versão 02, da Instrução Normativa SRH N.º 001/2009, do 
Sistema de Recursos Humanos, de responsabilidade da Coordenadoria de Controle Interno Municipal, que 
dispõe sobre os procedimentos para realização de processo seletivo simplificado, estabelecendo rotinas 
no âmbito do Poder Executivo do Município de Nova Olímpia-MT, objetivando a implementação dos 
pontos de controle, fazendo parte integrante deste Decreto; 

Art. 3º Fica revogado o Decreto Municipal N.º 073/2009; 

Art. 4º Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Nova Olímpia-MT, 21 de Outubro de 2010. 

 

DR. FRANCISCO SOARES DE MEDEIROS 

Prefeito Municipal 

 

Registrado e publicado nesta Secretaria, na data supra. 

 

MANOEL DA COSTA CAMPOS 

Secretário Municipal de Finanças 



INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH N.º 001/2009 
 

DISPÕE SOBRE PROCEDIMENTOS PARA A 
REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO NO ÂMBITO DO PODER 
EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE NOVA 
OLIMPIA-MT. 

 

VERSÃO: 02 
DATA DE APROVAÇÃO: 21/10/2010 
ATO DE APROVAÇÃO: DECRETO MUNICIPAL N.º 119/2010 
UNIDADE RESPONSÁVEL: UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS 

 

CAPÍTULO I 
 

DOS OBJETIVOS 
 

Art. 1º Disciplinar e normatizar procedimentos operacionais na administração de Recursos 
Humanos; 

Art. 2º Atender legalmente os dispositivos contidos na legislação pertinente e administração de 
pessoal. 

 
CAPÍTULO II 

 
DA BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

 
Art. 3º A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de responsabilidade do 

Chefe do Poder Executivo, no sentido de atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência, dispostos no Artigo 37 da Constituição Federal. 

Art. 4º Os instrumentos legais que fundamentam essa Instrução Normativa compreendem a Lei 
Municipal n.º 775/2008, Lei Municipal n.º 529/2002 e alterações posteriores, Resolução Normativa N.º 
001/2009 do Tribunal de Contas do Estado, Lei Complementar Estadual n.º 114/2002, Inciso VIII do art. 37 
da Constituição Federal, art. 37, § 1º do Decreto Federal N.º 3298/1999, além de outras normas que 
venham assegurar o cumprimento dos princípios inerentes, como Legislação Municipal e disposições do 
Tribunal de Contas do Estado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO III 
 

DOS PROCEDIMENTOS 
 

Seção I 
Da Abertura 

 
Art. 5º O processo seletivo simplificado poderá ser aberto no âmbito do Poder Executivo 

Municipal, após devidamente justificado com argumentos sólidos, sob a responsabilidade do órgão 
solicitante e autorização do Prefeito Municipal, sendo necessário o envolvimento de comissão designada. 

Art. 6º Caberá à Unidade/Órgão a abertura, execução e coordenação do processo seletivo, em 
todas as suas fases, juntamente com a comissão, bem como o encaminhamento para publicidade. 

Art. 7º O edital de abertura do processo seletivo deverá ser sujeito a ampla divulgação, inclusive 
na imprensa oficial, com um período mínimo de quinze dias úteis de antecedência às inscrições. 

Art. 8º O período de inscrições para o processo seletivo deve ser de no mínimo cinco dias úteis. 
Art. 9º Não havendo candidatos inscritos para o processo seletivo simplificado, o secretário do 

órgão poderá realizar, inclusive a abertura de novo período de inscrições.  
Art. 10. As contratações oriundas dos processos seletivos simplificados deverão ser feitas por 

tempo determinado, observados os prazos máximos previstos na IN SRH 003/2010, e submetidas ao 
regime jurídico administrativo. 

 
Seção II 

 
Da Realização 

 
Art. 11. As instruções que regerão cada processo seletivo serão determinadas de acordo com a 

natureza da função, conforme especificações do edital, que deverá incluir no mínimo os seguintes 
requisitos: 

I. Prazo das inscrições 
I. Quantidade de cargos/vagas a serem preenchidas, inclusive para portadores de necessidades 

especiais; 
II. Descrição das atividades a serem desempenhadas; 
III. Jornada e horário de trabalho; 
 IV. Requisitos necessários para a inscrição (faixa de enquadramento, escolaridade, experiência, 

etc.); 
V. Forma de avaliação; 
VI. Formas de julgamento das provas; 
VII. Critérios de classificação; 
VIII. Regime Jurídico; 
IX. Previsibilidade de taxa de inscrição e isenção; 
X. Prazo e forma para interposição de recursos; 
XI. Validade do certame. 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO IV 
 

DAS RESPONSABILIDADES 
 

Art. 12. Quando da realização de processo seletivo simplificado para admissão de pessoal, em 
função pública, realizado pela Administração Pública municipal, compete a Unidade de Recursos 
Humanos, a junção da documentação encaminhando-as ao Tribunal de Contas, em conformidade com o 
artigo 203 e 204 do Regimento Interno, obedecendo-se as seguintes etapas: 

 
I. Quando da Publicação do Edital: 
a) Ofício de encaminhamento; 
b) Justificativa para abertura do processo seletivo simplificado e autorização da autoridade 

competente; 
c) Cópia da lei que regulamenta a contração temporária no ente estatal; 
d) Cópia da lei que autoriza a realização do processo seletivo simplificado; 
e) Demonstrativo da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que a 

despesa entrará em vigor, bem como nos dois exercícios subseqüentes, conforme Anexo XLII;  
f) Declaração do ordenador de despesa da adequação orçamentária e financeira com a LOA e 

compatibilidade com o PPA e a LDO;  
g) Comprovante de publicação do ato administrativo que designa a comissão, na imprensa 

oficial; 
h) Declaração assinada pelo responsável sobre a existência ou não de candidatos 

remanescentes de concursos pretéritos, em validade, bem como sobre a existência ou não de servidores 
em disponibilidade para a função objeto da contratação; 

i) Demonstrativo analítico do lotacionograma atualizado, demonstrando somente as vagas a 
serem preenchidas pelo processo seletivo simplificado, com informação do número de vagas criadas em 
lei, número de vagas ocupadas e disponíveis, conforme Anexo XLIII; 

j) Cópia na íntegra do edital de abertura do processo seletivo simplificado; 
l) Comprovante resumido da publicação do edital de abertura do processo seletivo simplificado, 

na imprensa oficial; 
m) Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV. 
Parágrafo Único. Os documentos acima elencados deverão ser encaminhados em até 02 dias 

úteis após a publicação do edital do processo seletivo simplificado. 
 
II. Quando Houver Modificação no Edital: 
a) Ofício de encaminhamento; 
b) Cópia do termo aditivo ao edital; 
c) Comprovante de publicação do termo aditivo ao edital na imprensa oficial. 
Parágrafo Único. Os documentos acima elencados deverão ser encaminhados em até 02 dias 

úteis após a publicação do termo aditivo ao edital na imprensa oficial. 
 
III. Quando Homologado o Procedimento de Processo Seletivo Simplificado: 
a) Ofício de encaminhamento; 
b) Cópia do edital de homologação das inscrições  
c) Comprovante da publicação do edital de homologação das inscrições na imprensa oficial; 
d) Cópia da decisão quanto aos recursos interpostos contra o edital de homologação das 

inscrições; 



e) Comprovante da publicação da decisão quanto aos recursos interpostos contra o edital de 
homologação das inscrições, na imprensa oficial.  

f) Comprovante de publicação da relação dos candidatos aprovados e classificados, estacando 
as pessoas com necessidades especiais, na imprensa oficial; 

g) Cópia da decisão quanto aos recursos interpostos contra a relação dos candidatos aprovados 
e classificados; 

i) Comprovante da publicação da decisão quanto aos recursos interpostos contra a relação dos 
candidatos aprovados e classificados, na imprensa oficial; 

j) Comprovante de residência dos candidatos inscritos tempestivo à data da seleção para 
Agentes Comunitários de Saúde; 

l) cópia do edital de resultado final do processo seletivo simplificado na imprensa oficial; 
m) Comprovante de publicação do resultado final do processo seletivo simplificado na Imprensa 

Oficial; 
n) Cópia do ato de homologação do processo seletivo simplificado; 
o) Comprovante de publicação do ato de homologação do processo seletivo simplificado na 

imprensa oficial; 
p) Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV. 
Parágrafo Único. Os documentos acima elencados deverão ser encaminhados em até 02 dias 

úteis após a homologação do processo seletivo simplificado: 
 
Art. 13. Os processos de admissão de pessoal dos processos seletivos simplificados deverão ser 

formalizados com os documentos a seguir relacionados, os quais serão remetidos pela Unidade de 
Recursos Humanos ao Tribunal de Contas, quadrimestralmente, para juntada ao processo relativo ao 
processo seletivo simplificado, correspondente, sem prejuízo do envio eletrônico das informações, de 
acordo com as regras e prazos dos sistemas de auditoria pública informatizada de contas: 

 
I. Provimento em contrato temporário: 
a) Ofício de encaminhamento; 
b) Contrato de trabalho; 
c) Documentação pessoal (RG e CPF); 
d) Declaração da não-acumulação ilegal de cargo, emprego ou função pública, assinada pelo 

contratado; 
e) Cópia da publicação resumida do instrumento de contrato; 
f) Comprovação, por meio de declaração assinada pelo Ordenador de Despesas, do 

cumprimento do disposto no art. 16, II,da LRF; 
g) Para provimento de Agentes Comunitários de Saúde: comprovante de residência à data da 

contratação em nome do admitido; (admite-se a contratação temporária para ACS até decisão final da ADI 
2135, em tramitação no STF, conforme Resolução de Consulta nº 20/2008 TCE/MT); 

h) Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV. 
 
II. Termo Aditivo à Contratação Temporária: 
a) Ofício de encaminhamento; 
b) Instrumento do Termo Aditivo; 
c) Cópia da publicação resumida do instrumento do termo aditivo, na imprensa oficial; 
d) Comprovação, por meio de declaração assinada pelo Ordenador de Despesas, do 

cumprimento do disposto no art. 16, II, da LRF; 



e) Para provimento de Agentes Comunitários de Saúde: comprovante de residência à data da 
contratação em nome do admitido; (admite-se a contratação temporária para ACS até decisão final da ADI 
2135, em tramitação no STF, conforme Resolução de Consulta nº 20/2008 TCE/MT); 

f) Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV. 
 
II. Distrato/Rescisão: 
a) Ofício de encaminhamento; 
b) Instrumento do distrato/rescisão; 
c) Cópia da publicação do instrumento de distrato/rescisão, na imprensa oficial. 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 14. Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à 
Coordenadoria de Controle Interno Municipal que, por sua vez, através de procedimentos de checagem 
(visitas de rotinas) ou auditoria interna, aferirá a fiel observância de seus dispositivos por parte das 
diversas unidades da estrutura organizacional. 

Art. 15. Esta instrução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 

 
Nova Olímpia-MT, 21 de Outubro de 2010. 

 
 
 
 
 

DR. FRANCISCO SOARES DE MEDEIROS 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

RAQUEL SOARES DE LIMA SOUZA 
Coordenadora Geral de Controle Interno 

 


