
EDITAL Nº. 001/2022 DE REGULAMENTAÇÃO DA ELEIÇÃO DOS 
MEMBROS DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO 

 

Em obediência a Reunião Ordinária da comissão eleitoral nomeada pela portaria Nº 266/2022 

para eleição dos membros do Conselho Previdenciário, no uso das atribuições legais e em 

conformidade com o Regulamento da Eleição dos Membros do Conselho Previdenciário do 

Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Terra Nova do Norte-

PREVITER, INSTITUI prazo para inscrição de interessados em concorrer aos Cargos de 

Conselheiro Previdenciário para o triênio 2022/2025, conforme o art. 72, inciso II, da Lei 

Municipal nº. 1.386/2018. 

A eleição ocorrerá de forma virtual, no dia 12 e 13 de setembro de 2022,com votação on line, 

através do aplicativo “MEU RPPS”. 

As inscrições serão realizadas a partir do dia 01/09/2022 até a data de 06/09/2022.Os pedidos 
de inscrição para candidatura deverão ser preenchidos de próprio punho sem emendas ou 
rasuras, pelos próprios membros, em formulário conforme modelo aprovado constante no 
anexo I no qual o candidato deverá informar: dados pessoais, cargo, lotação, grau de 
escolaridade, vida funcional, e foto 3x4, o formulário poderá ser solicitado, no e-
mail: previtertnn@hotmail.com 

Depois de preenchido o formulário, o candidato deverá juntar cópia dos documentos pessoais, 
e de posse dos mesmos, se dirigir ao PREVITER para protocolar o pedido de inscrição, como 
segue: 

Cargos a serem disputados –  

02 (duas) vagas de Conselheiro Previdenciário titular e 02 (duas) suplentes; 

Poderão votar e ser votados todos os servidores efetivos ativos, aposentados e pensionistas do 
Município de Terra Nova do Norte. 

Sendo vedada a candidatura do servidor que: 

I- Tenha sido exonerado, dispensado ou suspenso do exercício em decorrência de processo 
administrativo disciplinar; 
II-Esteja respondendo a processo administrativo disciplinar; 
III-Esteja sob processo de sindicância; 
IV-Esteja sob licença com ou sem vencimentos. 
 

Prazo máximo para registro: Até o dia 06/09/2022 Às 17h00mim. 

Data da realização da eleição: De 13/09/2022 a 14/09/2022  

Horário para votação: A partir das 07h30min do dia 13/09/2022 e término às 17h, do dia 
14/09/2022 

Poderão votar e ser votados todos os servidores efetivos ativos, aposentados e pensionistas do 

Município de Terra Nova do Norte. 

Aplicativo de votação: “MEU RPPS”. 

Instruções para obter o aplicativo: Para ter acesso ao aplicativo “MEU RPPS”, cada 
segurado deverá acessar na loja de aplicativos de celulares, tanto Android quanto IOS. 

Ao fazer o primeiro acesso ao aplicativo o segurado receberá dicas importantes sobre as 
funcionalidades através de um tour virtual. Após deverá realizar as seguintes etapas: 

1ª Etapa-Escolha o estado (Mato Grosso), na sequência a aba cidade será habilitada, 
seleciona a cidade Terra Nova do Norte; 

mailto:PREVITERTNN@HOTMAIL.COM


2ª Etapa- Caso seja o primeiro acesso o segurado deverá acessar o campo “não sou 
cadastrado” e realizar o cadastro informando o CPF, data de nascimento, e criar uma senha 
de acesso; 

3ª Etapa- Para os segurados que já possui o cadastro deverá inserir o CPF e senha de acesso, 
e na tela seguinte terá acesso ao “Painel de Controle” e “Menu Principal”. 

O aplicativo “MEU RPPS” disponibiliza diversos serviços, sendo que a votação terá um campo 
específico. 

Terra Nova do Norte-MT, aos 30 dias do mês de AGOSTO de 2022. 

 

 

 
RAQUEL APARECIDA ZDEPSKI TAVARES 

Presidente da Comissão Eleitoral 
Portaria 266/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I 

 

 Tipo de vínculo com o PREVITER: 

 

(    ) servidor ativo    (    ) servidor inativo  

 

Solicito inscrição da minha candidatura para concorrer à Vaga de conselheiro do 

conselho previdenciário  através do candidato:  _________________________________                                                            

,representando os segurados, para tanto apresento os seguintes documentos:  

 

(    ) Cópia do documento pessoal com foto; 

(    ) Comprovante de endereço; 

(    ) Ficha Funcional; 

(    ) Foto 3X4  

 

Informo que tenho ciência das normas para a candidatura ora pleiteada, conforme Edital 

nº  e não respondo a processo administrativo disciplinar, processo de sindicância e não estou em 

gozo de licença com ou sem vencimentos. 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento.  

 

Terra Nova Do Norte-MT ___, de ______________ de 2022  

 
 

 

FORMULARIO DE INSCRIÇÃO PARA CONSELHO 

PREVIDENCIARIO 

 

 

 

FOTO  

 

Nome:  

Sexo:  

Estado Civil:  

Escolaridade:  

Data De Nascimento:  

CPF:  RG:  

Endereço:  N°:  

Bairro:  Telefone:  

Cargo Ocupado:  

Data De Admissão:  

Secretaria Lotação:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


