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Editais
EDITAL de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Autorização Ambiental 

- AA, para atividade de GRAFICA E EDITORA, localizada na Rua/. JOAQUIM 
TEIXEIRA ALVES Nº 1193 - CENTRO, no município de Dourados (MS). Não foi 
determinado Estudo de Impacto Ambiental.GIVALCIR DOS SANTOS, torna Público que requereu do Instituto de Meio 

Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Autorização Ambiental - AA, 
para atividade de MINE MERCADO, localizada na Rua G 17 N. 2355 JARDIM 
GUAICURUS,  no município de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de EDITAL
Impacto Ambiental.

PERRUPATO`S PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA-ME , torna Público que 
EDITAL recebeu do Instituto de  Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a 

Licença Ambiental Simplificada - LAS, para atividade de Comércio varejista de 
medicamentos veterinários , localizada na Av. Weimar G. Torres, nº 2791 –salas 1,2,3 e 
4-  Centro,  no município de Dourados (MS). GRAFICA & EDITORA LIDER LTDA - ME, torna Público que recebeu do Instituto 

EDITAL 02 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2009 e) comprovar a escolaridade e os requisitos específicos exigidos para o 
cargo/função;

Processo Seletivo Simplificado/2009
f) ser considerado apto em exame médico-pericial.

Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados
1.4 – Os contratos terão natureza administrativa e serão firmados, na medida das 

necessidades da Administração, somente após autorização legislativa específica 
A Diretora Superintendente da Fundação Municipal de Saúde e Administração aprovada pela Câmara Municipal de Vereadores. 

Hospitalar de Dourados , no uso de suas atribuições, considerando o não 
preenchimento das vagas oferecidas no processo seletivo anterior, torna pública a 
reabertura de inscrições para a realização de Processo Seletivo Simplificado para 2. DAS INSCRIÇÕES
CADASTRO DE RESERVA E FUTURA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA para 

2.1 – As inscrições, inteiramente gratuitas, serão realizadas exclusivamente por prestação de serviços de cargos/funções pertencentes ao Quadro de Pessoal da 
meio da Internet, no endereço eletrônico www.ufgd.edu.br/concurso/hu, entre as 9 Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados, de acordo 
horas do dia 13/02/2009 até às 23h59min do dia 17/02/2009.com as normas e condições seguintes:

2.2 – Após a inscrição, não serão aceitos pedidos para quaisquer alterações.

2.3 – Cada candidato prestará provas somente para um cargo/função.1. DOS PRESTADORES DE SERVIÇO

2.4 – A inscrição implica ao candidato o conhecimento e a tácita aceitação das 1.1 – Os cargos/funções objeto deste Processo Seletivo Simplificado – PSS/HU 
condições estabelecidas neste Edital e demais instrumentos normativos do PSS/HU, para cadastro de reserva e futura contratação temporária, a estimativa de vagas, a 
sobre os quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.escolaridade/requisitos, os vencimentos e a jornada de trabalho constam do Anexo I 

deste Edital.

1.2 – Os profissionais médicos eventualmente contratados, em razão da natureza 3. DOS CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
do hospital, prestarão orientações aos acadêmicos estagiários durante a jornada de 

3.1 – Serão destinados 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas para aqueles trabalho.
cargos/funções que possibilitem essa destinação, desde que as atribuições sejam 

1.3 – São requisitos básicos para a efetivação da contratação: compatíveis com o grau de deficiência apresentado, observados os dispositivos 
constantes nos artigos 3º, 4º, 5º, 37, 41, do Decreto Federal nº. 3.298, de 20 de a) ser brasileiro nato ou naturalizado;
dezembro de 1999.

b) estar em gozo dos direitos políticos e civis;
3.1.1 – Quando o cálculo para o número de vagas mencionado no item 3.1 resultar 

c) estar quite com as obrigações militares (sexo masculino) e eleitorais; em número fracionário será adotado o critério de arredondamento estipulado em lei.

d) ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 3.1.2 – As vagas oferecidas aos portadores de necessidades especiais e não 



preenchidas serão destinadas aos candidatos não portadores de necessidades especiais, 4.7 – A Nota Final do candidato será a nota da Prova de Títulos obtida pela soma 
obedecendo-se à ordem de classificação. dos pontos obtidos conforme a documentação apresentada e a pontuação atribuída 

conforme a tabela do item 4.2. 
3.1.3 – Quando da admissão, a junta médica terá decisão terminativa sobre o grau 

de deficiência e as condições de capacidade ou incapacidade para o exercício do cargo.

3.1.4 – Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medicina 5. DOS RECURSOS
especializada, de acordo com os padrões mundialmente estabelecidos e que 

5.1 – O candidato que não concordar com o resultado publicado poderá apresentar 
constituam inferioridade que implique grau acentuado de dificuldade para integração 

recurso, devidamente fundamentado e em formulário próprio, até o dia útil 
social, conforme o artigo 4º do Decreto Federal nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1999.

subseqüente ao da data de sua publicação. O recurso deverá ser entregue no Centro de 
3.1.5 – Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios de acuidade Seleção da UFGD, localizado no endereço mencionado no item 3.1.7 deste Edital.

visual passíveis de correção.

3.1.6 – Os candidatos portadores de necessidades especiais que forem aprovados 
6. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

participarão da relação geral de candidatos, para publicação dos resultados e 
respectiva classificação, além de figurarem, tão somente para efeito de conhecimento, 6.1 – A classificação dos candidatos será realizada pela ordem decrescente da 
em relação à parte com sua classificação. Nota Final.

3.1.7 – O candidato inscrito como portador de necessidades especiais deverá 6.2 –- Ocorrendo igualdade na nota final, o desempate beneficiará, 
especificar a situação na Ficha de Inscrição, assim como entregá-la, pessoalmente ou sucessivamente, o candidato que:
via correio, por meio de SEDEX, no CENTRO DE SELEÇÃO DA UFGD, localizado 

a) tiver idade superior a sessenta anos, até o último dia de inscrição no PSS/HU, na Rua João Rosa Góes, 1.919, Vila Progresso, CEP 79825-070, em Dourados, MS, 
conforme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso;das 8h às 11h e das 13h às 17h, acompanhados dos documentos abaixo relacionados, 

até o dia 19 de fevereiro de 2009. b) obtiver maior pontuação em Tempo de Serviço;

a) Laudo Médico, atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, com c) obtiver maior pontuação em Formação Profissional;
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 

d) obtiver maior pontuação em Cursos de Capacitação Profissional (área Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar 
específica);previsão de adaptação da prova;

e)tiver mais idade;b) Solicitação de prova especial, com características especiais, sem o que não 
serão preparadas as provas, seja qual for o motivo alegado. 6.3 – O resultado do PSS/HU será homologado pela Diretora da Fundação 

Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados e publicado na Internet, 
no endereço eletrônico www.ufgd.edu.br/concurso/hu e no Diário Oficial do 

4. DAS PROVAS Município.

4.1 – A seleção dos candidatos será realizada mediante PROVA DE TÍTULOS, de 
caráter classificatório, mediante o seguinte procedimento:

7. DA CONTRATAÇÃO
a) nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2009, os candidatos inscritos entregarão cópias 

7.1 – Após a autorização legislativa a que se refere o item 1.4, os candidatos dos documentos comprobatórios de titulação para avaliação, no Protocolo Central da 
aprovados no PSS/HU serão convocados para contratação na medida das necessidades UFGD da Unidade I, na Rua João Góes, 1.761, Vila Progresso, Dourados, MS, entre os 
da Administração do HU, obedecendo-se, em qualquer caso, rigorosamente, à ordem horários das 8h às 12h e das 14h às 19h, considerando o horário de Mato Grosso do Sul, 
de classificação.conforme os seguintes direcionamentos:

7.2 – Para efeitos de contratação, o candidato aprovado, classificado e convocado a.1) pessoalmente, com a apresentação dos originais dos títulos para conferência;
fica sujeito à aprovação em exame médico-pericial.

a.2) por procurador, de posse de procuração simples acompanhada de cópia de 
7.3 – No ato da contratação o candidato deverá apresentar declaração, sob as penas documento de identificação do    candidato e do procurador.

da lei, de que não detém cargo ou função pública ou privada que cause 
a.3) via SEDEX, com os documentos devidamente autenticados, endereçado à incompatibilidade com a função que passará a exercer (Art. 37, incisos XVI e XVII da 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS – PRÓ-REITORIA DE Constituição Federal de 1988).
ENSINO DE GRADUAÇÃO, Rua João Rosa Góes, nº. 1.761, Vila Progresso, Caixa 

7.4 – O prazo estimado de vigência do contrato a ser eventualmente firmado será Postal 322, CEP 79.825-070, Dourados – MS, postados até o dia 19 de fevereiro de 
até 31 de dezembro de 2009.2009.

a.4) NÂO serão aceitos documentos enviados por fax, e-mail ou outro meio 
eletrônico. 8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1 – O PSS/HU, objeto deste Edital, será executado pelo Centro de Seleção da UFGD, 
sob a responsabilidade da Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar b) os títulos serão pontuados conforme valores abaixo e será considerada somente 
de Dourados - Hospital Universitário.a pontuação correspondente à maior titulação, quando for o caso.

8.3 – Tratando-se de processo seletivo para a formação de cadastro de reserva, a 
aprovação no certame não gera para o candidato o direito de ser contratado. Em 

4.2 – A Nota da Prova de Títulos (NPt) será aferida com base nos critérios e qualquer caso, uma vez autorizada a contratação, o candidato será convocado 
pontuação explicitados nos quadros abaixo: conforme a sua classificação e na medida das necessidades da Administração.

8.4 – O candidato será o único responsável pela tomada de conhecimento das 
datas, locais, horários e procedimentos pertinentes às várias etapas do PSS/HU.

8.5 – As disposições deste Edital poderão ser alteradas ou complementadas, 
enquanto não efetivado o fato respectivo, através da publicação do Edital 
correspondente.

8.6 – Os profissionais médicos contratados serão remunerados conforme previsto 
na legislação municipal, podendo, outrossim, receber gratificação de produtividade, 
produção médica e plantão de serviço, na forma do Decreto Municipal nº. 3.747, de 01 
de fevereiro de 2006, e suas alterações posteriores. As gratificações discriminadas não 
têm caráter permanente, podendo seu pagamento cessar a qualquer momento, 
independentemente de manifestação do contratado. (Obs.: O Decreto acima nominado 
e suas alterações posteriores, bem como outras normas municipais aplicáveis, 
encontram-se publicados na íntegra no Diário Oficial do Município de Dourados, 
podendo ser consultados no sítio eletrônico www.dourados.ms.gov.br).

4.3 – Não serão computados documentos que não consignem, de forma expressa e 
8.7 Os aprovados no processo seletivo simplificado, regido pelo Edital nº. precisa, as informações necessárias à sua avaliação, assim como aqueles cujas cópias 

001/2008, terão preferência na contratação em relação aos aprovados no processo estiverem ilegíveis, mesmo que parcialmente.
seletivo regido por este Edital.

4.4 – Quando da apresentação dos títulos, o candidato receberá documento 
comprobatório do número de documentos entregues, com a assinatura do candidato e 8.8 Os casos omissos e as dúvidas que surgirem na interpretação deste Edital serão 
da pessoa designada para o recebimento dos títulos. apreciados e resolvidos pela Diretora Superintendente do Hospital Universitário.

4.5 – Os títulos, apresentados em cópias devidamente autenticadas, após sua Dourados/MS, 11 de fevereiro de 2009. 
entrega, não poderão ser substituídos ou devolvidos e não será permitido acrescentar 
outros títulos aos já entregues.

4.6 – O resultado do total dos pontos obtidos na Prova de Títulos será publicado Marlise Florêncio de Miranda
através de Edital Específico.

DIRETORA FUMSAHD

Itens Títulos
Pontuação

Unitária Máxima

01 Formação Profissional:

- Diploma, Certificado ou Declaração original de conclusão de Curso de Pós-
graduação em nível de Especialização –

 

lato sensu, com carga horária mínima de 
360 (trezentos e sessenta) horas, ou

 

- Diploma, Certificado ou Declaração original de conclusão de Curso de Pós-
graduação em nível de Mestrado, ou

 
- Diploma, Certificado ou Declaração original de conclusão de Curso de Pós-
graduação em nível de Doutorado.

 

10

20

40

10

20

40

02 Cursos de Capacitação Profissional (área específica).

 

- Cursos com carga horária maior ou igual a 20 horas. 5 20

03 Tempo de Serviço:

Declaração, atestado ou cópia autenticada da Carteira Profissional, de tempo de 
serviço prestado na Rede Hospitalar, razão de dez pontos por semestre, em que 
conste o período de início e término da atuação.

10 (por 
semestre)

40
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CARGO FUNÇÃO REQUISITO
ESTIMATIVA

DE VAGAS

ESTIMATIVA

DE VAGAS 

PNE

C.H.

SEMANAL

SALÁRIO 

BASE

R$

CARGO
FUNÇÃO

 

REQUISITO

 

ESTIMATIVA

 

DE VAGAS

 

ESTIMATIVA

 

DE VAGAS 

PNE

 
C.H.

SEMANAL

SALÁRIO 

BASE

R$

Profissional de Saúde Pública

 

Médico Anestesista

 

SADT

 

Graduação em

 

Medicina com

 

especialização na área e 
Registro no

 

CRM.

 

01

 
 

20 R$ 1.474,18

Profissional de Saúde Pública

 

Médico

 

Gastroenterologista

 
Graduação em Medicina com especialização na área e 
Registro no CRM.

 

01

 
 

20 R$ 1.474,18

Profissional de Saúde Pública

 
Médico Neurologista

 
Graduação em Medicina com especialização na área e 
Registro no CRM.

 
01

 
 

20 R$ 1.474,18

Profissional de Saúde Pública
 Médico

 

Neurocirurgião
 Graduação em Medicina com especialização na área e 

Registro no CRM.
 02

 
 

20 R$ 1.474,18

Profissional de Saúde Pública 
Médico 
Ultrassonografista 

Graduação em Medicina com especialização na área e 
Registro no CRM. 

01  
 

20 R$ 1.474,18

Profissional de Saúde Pública
 

Médico Radiologista
 

Graduação em Medicina com especialização na área e 
Registro no CRM.

 

01
 

 20 R$ 1.474,18

Profissional de Saúde Pública

 

Médico do Trabalho

 

Graduação em Medicina com especialização na área e 
Registro no CRM.

 

01

 
 

20 R$ 1.474,18

Profissional de Saúde Pública

 

Médico Plantonista

 
Clínica Médica

 

Graduação em Medicina com especialização n a área e 
Registro no CRM.

 

07

 
        
          

01

 

20 R$ 1.474,18

Profissional de Saúde Pública

 

Médico Plantonista

 

Clínica Pediátrica

 

Graduação em Medicina com especialização na área e 
Registro no CRM.

 

03

 
 

20 R$ 1.474,18

Profissional de Saúde Pública

 

Médico Intensivista UTI 
Adulto

 

Graduação em Medicina com especialização na área e 
Registro no CRM.

 

04

 
 

20 R$ 1.474,18

Profissional de Saúde Pública
Médico Intensivista UTI 
Infantil

Graduação em Medicina com especialização na área e 
Registro no CRM.

04 20 R$ 1.474,18

Profissional de Saúde Pública Médico Anestesista
Graduação em Medicina com especialização na área e 
Registro no CRM.

07 20 R$ 1.474,18

ANEXO I
TABELA DE CARGOS – NÍVEL SUPERIOR

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento o remanejamento dos serviços, 
563/2008/SCC/PMD alteração essa que passará a viger conforme planilha anexa. 

                            FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

PARTES: Município de Dourados Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores.

Douraser prestadora de serviços na construção civil e locação de mão de obra Ltda. DATA DE ASSINATURA: 10 de dezembro de 2008.

PROCESSO: Tomada de Preços nº 041/2008 Secretaria Municipal de Administração.

Extrato

Termo de Inventário



Termo de Inventário

Balancetes
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Poder Legislativo
Conselho Municipal de Desenvolvimento explicações sobre o projeto, o C.M.D. emitiu parecer favorável à isenção do ISSQN sobre a obra.  A 

sexta carta consulta analisada foi a de nº 32.444/2008 - Gilberto Dal Vesco – ME. Feitas as 
Ata de Reunião do CMD

explicações sobre o projeto, o C.M.D. emitiu parecer favorável à isenção do ISSQN sobre a obra e 
isenção do IPTU por 03 (três) exercícios.  Nada mais tendo a se tratar, a reunião foi encerrada as Nº 005/2008 – 04/12/2008
10:40 horas. 

Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e oito, às 08:30 horas, reuniu-se nas 
Conselho Municipal de Desenvolvimentodependências da sala de reuniões do gabinete da Prefeitura Municipal de Dourados, sito à Rua 

Coronel Ponciano, 1985, o Conselho Municipal de Desenvolvimento – CMD, com a presença dos 
Ata de Reunião do CMD

seguintes conselheiros: Ilton Ribeiro da Silva – SEMDE, presidente do CMD, Jelly Makoto 
Nakagaki – UEMS, Luiz Roberto de Souza Guerra – SEBRAE, Luiz Carlos Rodrigues Morais – Nº 006/2008 – 18/12/2008
SEMAF, Claudio Matos Leite – SEMFI, Gilberto Evídio Schaedler – SENAI, Jair Inocêncio de 
Ávila – SINDICATOS DOS CONTABILISTAS, Pedro Walter Aguero – CLUBE DE SERVIÇOS, 
Euclides Maranho – EMBRAPA, Mário Cezar Tompes – SEPLAN, Natal Ortega – Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e oito, às 8:45 horas, reuniu-se nas 
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO.  Dando início a reunião, o presidente fêz a leitura da Ata nº dependências da sala de reuniões do gabinete da Prefeitura Municipal de Dourados, sito à Rua 
004/2008 – CMD, realizada em 09/09/2008, tendo a mesma sido aprovada sem ressalvas.  A Coronel Ponciano, 1985, o Conselho Municipal de Desenvolvimento – CMD, com a presença dos 
primeira carta consulta analisada foi a de nº 32.394/2008 - Raiz Quadrada Imóveis SPE – Ltda. seguintes conselheiros: Ilton Ribeiro da Silva/SEMDE, presidente do CMD, Edson 
Após a apresentação do projeto, o representante da empresa Sr. Igor Basem também prestou Talamini/UFGD, Jelly Makoto Nakagaki/UEMS, Alceu Richeti/EMBRAPA, Pedro Walter 
demais esclarecimentos ao.  O C.M.D. emitiu parecer favorável à isenção do IPTU por dois Aguero/CLUBE DE SERVIÇOS, Claudio Matos Leite/SEMFI, Luiz Carlos Rodrigues 
exercícios para cada etapa de implantação do projeto, mediante parecer da Procuradoria Geral do Morais/SEMAF, Mário Cezar Tompes da Silva/SEPLAN, Natal Ortega/ORÇAMENTO 
Município – PGM e da Administração Tributária - SEMFI.  A partir deste momento o Sr. Claudio PARTICIPATIVO.  Dando início à reunião, o presidente fez a leitura da Ata 005/2008 – CMD, 
Matos Leite – SEMFI se retirou da reunião. A segunda carta consulta analisada foi a de nº realizada em 04/12/08, tendo a mesma sido aprovada sem ressalvas.  A primeira Carta consulta 
26.650/2008 - Fábrica de Carroceria e Serralheria Formato Ltda – ME.  Feitas as explicações sobre analisada foi a de nº 26.763/2008 da empresa ALFA HOTEL. Feitas as explicações sobre o projeto 
o projeto, o C.M.D. emitiu parecer favorável a doação de área, mediante apresentação do projeto de pelo presidente, o CMD optou por emitir parecer favorável  à isenção do IPTU por (05) cinco 
implantação do empreendimento.  Quanto às isenções do IPTU e do ISSQN, fica vinculada a exercícios e isenção do ISSQN sobre a obra.  A segunda Carta consulta analisada foi a de nº 
apresentação do projeto de implantação citado anteriormente.  A terceira carta consulta analisada 33.488/2008 da empresa BIOCAR IND. E COMÉRCIO DE BIODIESEL.
foi a de nº 29.434/2008 - Miranda & Farias Ltda – ME. Feitas as explicações sobre o projeto. O 

Feitas as explicações sobre o projeto pelo presidente, o CMD optou por emitir parecer C.M.D. emitiu parecer favorável a doação de área, a ser definida posteriormente.  A quarta carta 
favorável à doação de área no Distrito Industrial de Dourados (D.I.D.), estabelecendo um prazo de consulta analisada foi a de nº 31.648/2008 - Maurício Palhano Maiolino.  Feitas as explicações 
seis meses para apresentação do projeto de ampliação da Unidade. Nada mais tendo a se tratar, a sobre o projeto, o C.M.D. optou emitiu parecer favorável à isenção do ISSQN sobre a obra. A quinta 
reunião foi encerrada  às 9:30 horas. carta consulta analisada foi a de nº 32.019/2008 - J.P. Depósito de Embalagens. Após as 

Atas

Comunicado
ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA

DIA: 13/02/2009
LOCAL: SEDE DO SINSEMD
HORÁRIO: 17h30m

PAUTA
NEGOCIAÇÃO SALARIAL.
OUTROS ASSUNTOS, COM LIVRE SUGESTÕES.

DOURADOS-MS, 10 DE FEVEREIRO DE 2009

Wayne César Ruiz
Presidente do SINSEMD


