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EXPEDIENTE
 

Lei
Republica-se por incorreção forma da presente lei serão ressarcidos para o Erário Público Municipal pela Universidade 

LEI COMPLEMENTAR Nº 137, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008. Federal da Grande Dourados. 

“Altera dispositivos da Lei Complementar nº 128, de 26 de Junho de 2008 e dá outras Art. 3º- Fica prorrogado para 31 de dezembro de 2009 o prazo estabelecido pelo art. 5º da 
providências” Lei Complementar nº 128, de 26 de junho de 2008, que Normatiza a contratação por tempo 

determinado na Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados, 
O Prefeito de Dourados, José Laerte Cecílio Tetila, no uso das atribuições legais, faz saber estabelece a política temporária de recursos humanos e dá outras providências. 

que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 4º- O Anexo Único da Lei Complementar nº 128, de 26 de junho de 2008 passa a viger 

Art. 1°- Fica autorizada a Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de de acordo com o disposto no Anexo Único da presente lei. 
Dourados, considerando a supremacia do interesse público, a contratar servidores pelo prazo 
de até 12 (doze) meses para o funcionamento do Hospital Universitário de Dourados. Art.5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 

contrário.
Art. 2º -O Município através da Fundação Municipal de Saúde e Administração 

Hospitalar de Dourados fica autorizado a firmar termo de cooperação com a Universidade Dourados, 29 de dezembro de 2008.
Federal da Grande Dourados para cedência dos servidores contratados na forma prevista no art. 
1º da presente lei para o funcionamento do Hospital Universitário. JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA

Parágrafo Único: Os valores referentes a folha de pagamento dos servidores contratos na Prefeito 

ANEXO I
TABELA DE CARGOS – NÍVEL SUPERIOR

Função
 

Requisito
 

 
Atribuições

 
Estimativa de 

Vagas

Estimativa 
de Vagas 

PNE

C.H.

SEMANAL

SALÁRIO 

BASE

R$

Administrador

 

Graduação em Administração de 
Empresas, experiência comprovada 
na área hospitalar e Registro no 
CRA.

 

Exercer suas funções na administração hospitalar 
pública municipal através de atividades de 
coordenação, planejamento, organização, direção e 
controle de recursos humanos, financeiros, apoio e 
materiais; executar tarefas afins.

 

10

 

40 R$ 1.667,26

Analista de Tecnologia da 
Informação

 

Graduação em Ciência da 
Computação ou Sistemas de 
Informação e experiência 
comprovada em Sistema de Gestão 
Hospitalar.

 

Desenvolver e implantar sistemas informatizados, 
dimensionando requisitos e funcionalidades  do sistema, 
especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas 
de desenvolvimento, especificando programas e 
codificando aplicativos; administrar ambientes 
informatizados; prestar treinamento e suporte técnico ao 
usuário; elaborar documentação técnica;  estabelecer 
padrões; coordenar projetos e oferecer soluções para 
ambientes informatizados; pesquisar tecnologias em 
informática; assessorar nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão; executar outras atividades afins.

 

04

 

40 R$ 1.667,26

Contador

 

Graduação em Ciências Contábeis, 
experiência comprovada em 
Contabilidade Pública e Registro no 
CRC.

 

Realizar atividades de supervisão, coordenação ou 
execução especializada, em grau de maior 
complexidade, relativas à contabilidade e à 
administração financeira e  patrimonial, empreendendo 
balancetes, balanços, registros e demonstrações 
contábeis; executar outras atividades afins.

 

06

 

40 R$ 1.667,26

Bibliotecário

 

Graduação em Bibliotec onomia, 
experiência comprovada e Registro 
no Conselho de Classe.

 

Realizar ativid ades de supervisão, coordenação ou 
execução especializada, em grau de maior 
complexidade; executar outras atividades afins

 

01

 

40 R$ 1.667,26

Economista

Graduação em Ciências 
Econômicas, experiência 
comprovada e Registro no Conselho 
de Classe.

Planejar, a nalisar e executar atividades inerentes à 
função, objetivando uma eficiente administração 
pública; executar outras atividades afins.

01 40 R$ 1.667,26

Engenheiro Mecânico 

Graduação em Engenharia 
Mecânica, experiência comprovada 
na área hospitalar e Regi stro no 
CREA.

Coordenar e supervisionar rotinas de serviços e 
atribuições bem como rotinas de recuperação, 
manutenção e conserto de equipamentos hospitalares; 
especificar tecnicamente equipamentos de uso médico -
hospitalar; executar outras atividades afins.

02 40 R$ 3.360,00



Lei
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Advogado

 

Graduação em Direito, experiência 
comprovada na área pública e /ou

 

hospitalar (licitações, projetos e 
convênios) e Registro na OAB.

 

Emitir informações, pareceres e pronunciamentos no 
âmbito administrativo sobre questões de cunh o jurídico; 
proceder a estudos e pesquisas na legislação, na 
jurisprudência e na doutrina, com vistas à instrução de 
todo e qualquer expediente administrativo que verse 
sobre matéria jurídica; estudar e minutar contratos e 
outros documentos que envolvam co nhecimento e 
interpretação jurídica; atuar na prevenção de situações 
que potencialmente impliquem futuras demandas contra 
a Fundação; prestar informações para subsidiar a 
defesa dos interesses do Município, em juízo ou fora 
dele; executar tarefas afins.

 

02

 

40 R$ 3.600,00

Assistente Social

 

Graduação em Serviço Social, 
experiência comprovada em Saúde 
Pública e Registro CRESS.

 

Realizar agendamento de cirurgias e procedimentos; 
facilitar o acesso e a participação do usuário e seus 
familiares no processo de tr atamento, incentivando o 
auto-cuidado e as práticas de educação em saúde; 
participar do planejamento, coordenação e supervisão 
de atividades desenvolvidas na instituição por 
estagiários e voluntários; realizar o acompanhamento 
social individual de paciente s em tratamento na 
instituição buscando sua participação no processo de 
cura; executar outras atividades afins.

04

 

30 R$ 1.245,20

Farmacêutico Bioquímico

Graduação em Farmácia com 
Habilitação em Análises Clínicas, 
experiência comprovada e Registro 
no CRF.

Planejar, analisar e executar atividades inerentes à 
função, objetivando uma eficiente assistência à saúde 
pública; executar outras atividades afins.

07 42 R$ 1.667,26

Farmacêutico

Graduação em Farmácia, 
experiência comprovada em 
Farmácia Hospitalar e Registro no 
CRF.

Atuar em equipe multiprofissional assegurando a 
assistência terapêutica universalizada na promoção, 
proteção e recuperação da saúde dos usuários em seus 
aspectos individuais e coletivos; desenvolver atividades 
de planejamento; desenvolver estudos visando à 
padronização de medicamentos bem como orientar as 
unidades quanto ao uso, à diluição e à armazenagem 
de medicamentos; coordenar os serviços da farmácia 
hospitalar; executar outras atividades afins.

04 42 R$ 1.667,26

Fisioterapeuta

Graduação em Fisioterapia, 
Especialização em Fisioterapia 
Respiratória, experiência 
comprovada e Registro no 
CREFITO.

Desenvolver atividades de supervisão, programação e 
execução especializada, usando métodos e técnicas 
fisioterápicas para a reabilitação dos pa cientes; 
executar outras atividades afins.

08 30 R$ 1.245,20

 

Nutricionista

 

Graduação em Nutrição, experiência 
comprovada na área hospitalar e 
Registro no CRN.

 

Coordenar, planejar e orientar serviços ou programas 
de nutrição clínica -hospitalar; analisar c arências 
alimentares e o conveniente aproveitamento de 
recursos dietéticos; controlar a estocagem, preparação, 
conservação e distribuição dos alimentos, assegurando 
a melhoria protéica, racionalidade e economicidade dos 
regimes alimentares da população; de sempenhar 
atividades de vigilância sanitária na área de alimentos 
(cozinha hospitalar, lactário, alimentação enteral) e 
outros serviços de alimentação em geral; executar 
outras atividades afins.

03

 

30 R$ 1.245,20

Psicólogo

Graduação em Psicologia, 
experiência comprovada em Política 
Nacional de Humanização na área 
hospitalar.

Planejar, elaborar e acompanhar a execução de 
projetos e programas relativos ao campo da psicologia; 
realizar pesquisas e estudos de psicologia aplicada à 
área de saúde; executar outras atividades afins

03 30 R$ 1.245,20

Enfermeiro
Graduação em Enfermagem, 
experiência comprovada na área 
hospitalar e Registro no COREN.

Planejar, organizar, executar e avaliar os serviços e a 
assistência de enfermagem, empregando processos de 
rotina e/o u específicos, para promover a proteção e a 
recuperação da saúde individual e coletiva; executar 
tarefas relativas à observação, ao cuidado e à 
educação sanitária de toda a clientela assistida; 
executar prescrição de medicamentos estabelecidos, 
administração de medicamentos e tratamentos 
prescritos e/ou a aplicação de medidas para prevenção 
e controle sistemático das doenças e infecção 
hospitalar; executar outras atividades afins.

36 02 42 R$2.105,20

Biomédico

Graduação em Biomedicina com 
Habilitação em An álises Clínicas, 
experiência comprovada e Registro 
no Conselho de Classe.

Planejar, analisar e executar atividades inerentes à 
função, objetivando uma eficiente assistência à saúde 
pública; executar outras atividades afins.

02 42 R$ 1.667,26

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

Verificar exames e condições gerais dos pacientes no 
pré e pós operatório; responsabilizar -se pelo ato 
anestésico cirúrgico durante a intervenção cirúrgica e 
no pós operatório; mon itorar as condições gerais do 
paciente; executar outras atividades afins.

17 20 R$ 1.474,18

Médico Anestesista – SADT
Graduação em Medicina com 
especialização na área e Registro no 
CRM.

Responsabilizar-se pelo ato anestésico durante a 
intervenção de exam es; monitorar as condições gerais 
do paciente; executar outras atividades afins.

01 20 R$ 1.474,18

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

Realizar atendimento na área de cardiologia; 
desempenhar funções d e medicina preventiva e 
curativa; realizar atendimentos, exames, diagnósticos 
terapêuticos e de acompanhamento dos pacientes; 
planejar, executar e aplicar conhecimentos no campo 
da medicina; planejar e acompanhar a execução de 
projetos e programas de traba lho relacionados com a 
área de saúde desenvolvidos no Hospital; executar 
outras atividades afins.

04 20 R$ 1.474,18

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

Realizar atendimento na área de ortopedia; 
desempenhar funções de medicina preventiva e 
curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico 
terapêutico e de acompanhamento dos pacientes; 
planejar, executar e aplicar conhecimentos no campo 
da medicina; planejar e acompanhar a execução de 
projetos e program as de trabalho relacionados com a 
área de saúde desenvolvidos no Hospital; executar 
outras atividades afins.

01 20 R$ 1.474,18

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

Realizar atendimento na área; desempenhar funções de 
medicina curativa; realizar atendimentos, procedimentos 
cirúrgicos, terapêuticos e de acompanhamento dos 
pacientes; planejar, executar e aplicar conhecimentos 
no campo da medicina; planejar e acompanhar a 
execução de projetos e programas de trabalho 
relacionados com a área de saúde desenvolvidos no 
Hospital; executar outras atividades afins.

02 20 R$ 1.474,18
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Médico Ultrassonografista
Graduação em Medicina com 
especialização na área e Registro no 
CRM.

Planejar, executar e aplicar conhecimentos no campo da 
medicina; planejar e acompanhar a execução de 
projetos e programas de trabalho relacionados com a 
área de saúde desenvolvidos no Hospital; realizar 
exames específicos da área de atuação; executar outras 
atividades afins.

01 20 R$ 1.474,18

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

Realizar atendimento na área; desempenhar funções de 
medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, 
exames, diagnóstico terapêutico e de acompanhamento 
dos pacientes; planejar, executar e aplicar 
conhecimentos no campo da medicina; planejar e 
acompanhar a execução de projetos e programas de 
trabalho relacionados com a área de saúde 
desenvolvidos no Hospital; executar outras atividades.

03 20 R$ 1.474,18

Lei

 
 

 

 

Médico

Graduação em Medicina com 
especialização e experiência 
comprovada em gerenciamento 
técnico e Registro no CRM.

Planejar, execut ar e aplicar conhecimentos no campo 
da medicina bem como coordenar e gerenciar 
atividades burocráticas junto à direção da instituição; 
planejar e acompanhar a execução de projetos e 
programas de trabalho relacionados com a área de 
saúde desenvolvidos no Ho spital; executar outras 
atividades afins.

17 40 R$ 2.948,37

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

Realizar atendimento na área de oftalmologia; 
desempenhar funções de medicina preventiva e 
curativa; rea lizar atendimentos, pro cedimentos 
cirúrgicos, exames, diagnóstico terapêutico e de 
acompanhamento dos pacientes; planejar, executar e 
aplicar conhecimentos no campo da medicina; planejar 
e acompanhar a execução de projetos e programas de 
trabalho relaciona dos com a área de saúde 
desenvolvidos no Hospital; executar outras atividades 
afins.

03 20 R$ 1.474,18

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

Realizar atendimento na área de oncologia; 
desempenhar funções d e medicina preventiva e 
curativa; realizar atendimentos, procedimentos 
cirúrgicos, exames, diagnóstico terapêutico e de 
acompanhamento dos pacientes; planejar, executar e 
aplicar conhecimentos no campo da medicina; planejar 
e acompanhar a execução de proje tos e programas de 
trabalho relacionados com a área de saúde 
desenvolvidos no Hospital; executar outras atividades 
afins.

01 20 R$ 1.474,18

Médico Ecocardiografista

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

Planejar, executar e  aplicar conhecimentos no campo 
da medicina; planejar e acompanhar a execução de 
projetos e programas de trabalho relacionados com a 
área de saúde desenvolvidos no Hospital; realizar 
exames específicos da área de atuação; executar 
outras atividades afins.

01 20 R$ 1.474,18

Médico 
Otorrinolaringologista

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

Realizar atendimento na área; desempenhar funções de 
medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, 
exames, diagnóstico terapêutico e de acompanhamento 
dos pacientes; planejar, executar e aplicar 
conhecimentos no campo da medicina; planejar e 
acompanhar a execução de projetos e programas de 
trabalho relacionados com a área de saúde 
desenvolvidos no Hospital; executar outras atividade s 
afins.

02 20 R$ 1.474,18

 

 

 
 

 

 

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

Planejar, executar e aplicar conhecimentos no campo da 
medicina; planejar e acompanhar a execução de 
projetos e programas de trabalho relacionados com a 
área de saúde  desenvolvidos no Hospital; realizar 
exames específicos da área e coordenar as atividades 
da CCIH; executar outras atividades afins.

01 20 R$ 1.474,18

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

Planejar, ex ecutar e aplicar conhecimentos no campo 
da medicina; planejar e acompanhar a execução de 
projetos e programas de trabalho relacionados com a 
área de saúde desenvolvidos no Hospital; realizar 
exames e procedimentos cirúrgicos específicos da área 
de atuação; executar outras atividades afins.

04 20 R$ 1.474,18

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

Planejar, executar e aplicar conhecimentos no campo 
da medicina; planejar e acompanhar a execução de 
projetos e programas de trabalho relacionados com a 
área de saúde desenvolvidos no Hospital; realizar 
exames específicos da área de atuação; executar 
outras atividades afins.

01 20 R$ 1.474,18

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

Realizar atendimento na área de neurocirurgia; 
desempenhar funções de medicina preventiva e 
curativa, realizar atendimentos, procedimentos 
cirúrgicos, exames diagnóstico, terapêutico e de 
acompanhamento dos pacientes; planejar, exec utar e 
aplicar conhecimentos no campo da medicina; planejar 
e acompanhar a execução de projetos e programas de 
trabalho relacionados com a área de saúde 
desenvolvidos no Hospital; executar outras atividades 
afins

02 20 R$ 1.474,18

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

Planejar, executar e aplicar conhecimentos no campo 
da medicina; planejar e acompanhar a execução de 
projetos e programas de trabalho relacionados com a 
área de saúde desenvolvidos no Hospita l; realizar 
exames específicos da área de atuação; executar 
outras atividades afins.

01 20 R$ 1.474,18

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

Realizar atendimento na área de neuropediatria; 
desempenhar fu nções de medicina preventiva e 
curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico 
terapêutico e de acompanhamento dos pacientes; 
planejar, executar e aplicar conhecimentos no campo da 
medicina; planejar e acompanhar a execução de 
projetos e programas de trabalho relacionados com a 
área de saúde desenvolvidos no Hospital; executar 

01 20 R$ 1.474,18

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

Planejar, executar e aplicar conhecimentos no campo 
da medicina; planejar e acompanhar a execução de 
projetos e programas de trabalho relac ionados com a 
área de saúde desenvolvidos no Hospital; executar 
outras atividades afins.

02 20 R$ 1.474,18
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Médico Cirurgião de Cabeça 
e Pescoço

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

Realizar atendimento na área; desempenhar funções de 
medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, 
procedimentos cirúrgicos, exames, diagnóstico  
terapêutico e de acompanhamento dos pacientes; 
planejar, executar e aplicar conhecimentos no campo 
da medicina; planejar e acompanhar a execuçã o de 
projetos e programas de trabalho relacionados com a 
área de saúde desenvolvidos no Hospital; executar 
outras atividades afins.

02 20 R$ 1.474,18

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

Realizar atendimento na área; desempenhar funções de 
medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, 
exames, diagnóstico terapêutico e de acompanhamento 
dos pacientes; planejar, executar e aplicar 
conhecimentos no campo da medicina; planejar e 
acompanhar a exec ução de projetos e programas de 
trabalho relacionados com a área de saúde 
desenvolvidos no Hospital; executar outras atividades 
afins.

01 20 R$ 1.474,18

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

Planejar, ex ecutar e aplicar conhecimentos no campo 
da medicina; planejar e acompanhar a execução de 
projetos e programas de trabalho relacionados com a 
área de saúde desenvolvidos no Hospital; realizar 
exames e procedimentos cirúrgicos específicos da área 
de atuação; executar outras atividades afins.

01 20 R$ 1.474,18

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

Realizar consultas e atendimentos médicos a 
funcionários para exames admissionais, demissionais e 
de acompanhament o funcional; tratar pacientes; 
implementar ações para promoção da saúde; 
acompanhar funcionários que encontram -se afastados 
por motivos de saúde; participar da CIPA e outras 
atividades relacionadas a função; elaborar documentos 
e difundir conhecimentos da área  de medicina do 
trabalho; executar outras atividades afins.

01 20 R$ 1.474,18

NOTA: 1) PNE = Portador de Necessidades Especiais

Médico Plantonista
Clínica Médica

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

Planejar, executar e aplicar conhecimentos no campo 
da medicina; plan ejar e acompanhar a execução de 
projetos e programas de trabalho relacionados com a 
área de saúde desenvolvidos no Hospital, mediante 
plantão, conforme escala e setor específico; executar 
outras atividades afins.

12 20 R$ 1.474,18

Médico Plantonista
Clínica Pediátrica

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

Planejar, executar e aplicar conhecimentos no campo 
da medicina; planejar e acompanhar a execução de 
projetos e programas de trabalho relacionados com a 
área de saúde desenv olvidos no Hospital, mediante 
plantão, conforme escala e setor específico; executar 
outras atividades afins.

10 20 R$ 1.474,18

Médico Intensivista UTI 
Adulto

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

Planejar, executar e aplicar  conhecimentos no campo 
da medicina; planejar e acompanhar a execução de 
projetos e programas de trabalho relacionados com a 
área de saúde desenvolvidos no Hospital, mediante 
plantão, conforme escala e setor específico; executar 
outras atividades afins.

10 20 R$ 1.474,18

Médico Intensivista UTI 
Infantil

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

Planejar, executar e aplicar conhecimentos no campo 
da medicina; planejar e acompanhar a execução de 
projetos e programas de trabalho rel acionados com a 
área de saúde desenvolvidos no Hospital, mediante 
plantão, conforme escala e setor específico; executar 
outras atividades afins.

10 20 R$ 1.474,18

TABELA DE CARGOS  –  NÍVEL MÉDIO

Lei

Função Requisito Atribuições
Estimativa 
de Vagas

Estimativa 
de Vagas 

PNE

C.H.

SEMANAL

SALÁRIO BASE

R$

Técnico em Eletrotécnica
Nível Médio Completo, 
experiência comprovada e curso 
técnico em eletrotécnica.

Auxiliar nas atividades de manutenção corretiva, 
preventiva e preditiva; treinar, orientar e avaliar o 
desempenho de operadores; e xercer atividades 
técnicas e atribuições compatíveis com a natureza da 
função; executar outras atividades afins.

02 44 R$ 837,92

Técnico em Contabilidade

Nível Médio Completo e 
experiência comprovada em 
Contabilidade Pública e registro 
no CRC.

Executar e controlar planilhas e relatórios relacionados 
à contabilidade; classificar despesas, análise e 
conciliação de contas, registro de documentos, 
escritura, livros fiscais; auxiliar na e laboração de 
balancetes e demonstrativos; elaborar e providenciar 
relatórios do sistema contábil; executar outras 
atividades afins.

04 44 R$ 837,92

Técnico de Enfermagem
Nível Médio Completo, 
experiência comprovada e 
registro no COREN.

Exercer atividades  técnicas nas funções de 
enfermagem, orientando e assistindo aos pacientes; 
desenvolver programas curativos, educativos e 
preventivos, objetivando a melhoria da saúde da 
população; executar outras atribuições compatíveis com 
a natureza do cargo e atuar em conformidade com as 
práticas de biossegurança; executar outras atividades 
afins.

163 08 42 R$ 837,92

Técnico de Raio X
Nível Médio Completo e 
experiência comprovada.

Exercer atividades técnicas nas funções de radiologia 
desenvolvendo atividades compatívei s ao cargo 
objetivando a melhoria da saúde da população, 
envolvendo trabalhos de operação qualificada, sob 
supervisão, verificação e aferição e limpeza de 
equipamentos de radiodiagnóstico, compreendendo 
ainda controle de radio proteção e orientação de 
equipes auxiliares; executar outras atividades afins

10 24 R$ 837,92



Técnico de Laboratório
Nível Médio Completo e 
experiência comprovada em 
análises clínicas.

Exercer atividades técnicas nas funções de laboratório 
ou agência transfusional realizando procedi mentos 
compatíveis à área objetivando a melhoria da saúde da 
população, envolvendo orientação e execução 
qualificada, obedecendo a normas de biossegurança; 
executar outras atividades afins.

15 44 R$ 645,27

Técnico de Seg. no Trabalho

Nível Médio Completo , 
experiência comprovada na área 
hospitalar e capacitação 
específica para o exercício da 
função.

Exercer atividades técnicas desenvolvendo atividades e 
atribuições compatíveis com a natureza da função; 
orientar, fiscalizar e fazer cumprir as normas de 
segurança no trabalho; executar outras atividades afins.

02 44 R$ 837,92
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 Técnico em Tecnologia da 
Informação

Nível Médio Completo e 
experiência comprovada em 
Sistema de Gestão Hospitalar.

Auxiliar nas atividades de manutenção corretiva, 
preventiva e preditiv a; criar e implementar dispositivos 
de automação; treinar, orientar e avaliar o desempenh o 
de operadores; exercer atividades técnicas e atribuições 
compatíveis com a natureza da função; executar outras 
atividades afins.

05 44 R$ 837,92

Operador de Caldeira

Nível Médio Completo, 
Experiência comprovada em 
Caldeira a gás e BPF e 
capacitação específica para o 
exercício da função.

Operar caldeiras de vapor manejando válvulas, 
registros e outros dispositivos de controle, a fim de 
fornecer vapor para produção de  calor ou energia; 
executar outras atividades afins.

02 44 R$ 837,92

 

 
 

 
 

NOTA: 1) PNE = Portador de Necessidades Especiais

Auxiliar de Enfermagem
Nível Médio Completo, 
experiência comprovada e 
registro no COREN.

Exercer, sob orientação e supervisão, atividades 
auxiliares nas funções de Enfermagem, orientand o e 
assistindo aos pacientes, participando de sua 
assistência, objetivando a melhoria da saúde; executar 
outras atividades afins.

29 01 42 R$ 645,27

Assistente Administrativo
Nível Médio Completo, 
experiência comprovada e Curso 
de Informática.

Executar ta refas auxiliares de administração em geral; 
executar digitação de dados e informações; executar 
trabalhos que envolvam a interpretação e aplicação de 
leis e normas administrativas; executar tarefas 
compatíveis com as atribuições da função; executar 
outras atividades afins.

90 05 44 R$ 645,27

Auxiliar de Raios X
Nível Médio Completo e 
experiência comprovada 

Exercer atividades auxiliares nas funções de radiologia 
desenvolvendo atividades compatíveis ao cargo 
objetivando a melhoria da saúde da população, 
envolvendo trabalhos de operação qualificada, sob 
supervisão, verificação e aferição e limpeza de 
equipamentos de radiodiagnóstico, compreendendo 
ainda controle de radio proteção e orientação de 
equipes auxiliares; executar outras atividades afins

04 44 R$ 645,27

Auxiliar de Laboratório
Nível Médio Completo e 
experiência comprovada em 
análises clínicas.

Exercer, sob orientação e supervisão, atividades 
auxiliares nas funções de Análises Clínicas, 
participando da assistência indireta ao paciente, 
manuseando eq uipamentos específicos; preparar o 
ambiente para a realização de exames, conferência de 
material, limpeza e esterilização, observando normas e 
procedimentos de biossegurança; executar outras 
atividades afins.

10 44 R$ 530,00

Decretos
DECRETO N° 47, DE 15 DE JANEIRO DE 2009. DECRETO Nº 048, DE 16 DE JANEIRO DE 2009

“Nomeia membros para a Comissão Permanente de Cadastro de “Nomeia os servidores abaixo relacionados”

Fornecedores”. O Prefeito Municipal de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que atribuições que lhe confere o inciso II do art. 66 da Lei Orgânica do Município,

lhe confere o inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município, DECRETA:

D E C R E T A: Art. 1º - Ficam nomeados os servidores abaixo relacionados lotados na 

Art. 1° - Nomeia os membros abaixo relacionados para comporem a Secretaria Municipal de Administração, a partir de 1º de janeiro de 2009:

Comissão Permanente de Cadastro de Fornecedores, conforme segue: - Marlise Florêncio de Miranda, no cargo de Diretora Administrativa, 
I – Rosane Aparecida Fritzen d’ Sampaio Ferraz;
II – Dílson Candido Sá; símbolo DGA - 03
III – Kelly Vieira de Andrade. - Anderson Ortiz Gardim, no cargo de Gerente de Núcleo de Licitação, 

símbolo DGA – 05Parágrafo único: A Presidência da referida Comissão será exercida pela 

servidora Rosane Aparecida Fritzen d’ Sampaio Ferraz. Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos 

retroativos a 01 de janeiro de 2.009.Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

Dourados - MS, 16 de janeiro de 2009.Dourados, 15 de janeiro de 2009.

ARI VALDECIR ARTUZIAri Valdecir Artuzi
Prefeito MunicipalPrefeito Municipal

ALZIRO ARNAL MORENOAlziro Arnal Moreno
Procurador Geral do Município Procurador Geral do Município 

Lei
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Editais

EDTAL EDITAL

A EMPRESA GRAFICA ALPHA LTDA ME, TORNA PUBLICO QUE AGRIPAR AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA – CNPJ: 05.788.429/0001-09, 
torna Público que RECEBEU do Instituto de Meio Ambiente – IMAM de Dourados REQUEREU DO INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE DOURADOS – 
(MS), a Licença de Operação - LO, para atividade de SERVIÇOS DE IMAM DE DOURADOS – MS, A AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL  -  AA, 
PUVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLA, com sede no PARA A ATIVIDADE DE SERVIÇO DE EDIÇÃO E IMPRESSAO DE 
Aeroporto Municipal de Dourados,  no município de Dourados (MS). Não foi PRODUTOS GRAFICOS, LOCALIZADA NA RUA AQUIDAUANA Nº 280, 
determinado impacto ambiental.JD. CARAMURU, DOURADOS – MS. NÃO FOI DETERMINADO ESTUDO 

DE IMPACTO AMBIENTAL.

EDITAL

EDITAL
RAINHA DA COSTURA CONFECÇÕES LTDA - ME, torna público que 

RECEBEU do Instituto de Meio Ambiente – IMAM de Dourados (MS), a Licença CARLOS ALEXANDRE DE PAULA, torna Público que requereu do 
Simplificada - LS, para atividade de CONFECÇÕES, SOB MEDIDA, DE Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS),a 
ROUPAS PROFISSIONAIS, localizado a Rua Fernando Ferrari, 1005, Vila Renovação da Licença Ambiental Simplificada – LAS Nº 159/2007, para 
Industrial, no Município de Dourados (MS). Não foi determinado impacto atividade de Unidade de Produção de Alevinos, em área inundável de 9.720,00 m 
ambiental.², localizada na Parte da Fazenda Água Boa  , no município de Dourados (MS). 

EDITAL
EDITAL

ALMEIDA & STORANI LTDA ME (MARINA PLAZA HOTEL), CNPJ: 
STEFANELLO, STEFANELLO & STEFANELLO LTDA - EPP. Torna 07.401.627/0001-01, torna público que RECEBEU do Instituto de Meio Ambiente 

publico que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de – IMAM de Dourados (MS), a Licença Ambiental Prévia - LP,  para atividade de 
Dourados MS, a Licença Ambiental Simplificada, para a atividade de padaria e HOTEL, localizado na  Rua João Candido Câmara, 685,  Centro, no Município de 
confeitaria,localizada na Rua Iguassu, 2385 Jardim Santana, no município de Dourados (MS). Não foi determinado Impacto Ambiental.
Dourados – MS. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

EDITAL

EDITAL JR SISTEMAS HIDRÁULICOS LTDA, CNPJ 86.730.066/0001-52, torna 
Público que recebeu do Instituto de Meio Ambiente – IMAM de Dourados (MS), a 

JGW COMÉRCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Licença Prévia - LP, para atividade de SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E 
- EPP,  torna público que RECEBEU do Instituto de Meio Ambiente – IMAM de REPARAÇÃO DE BOMBAS E PEÇAS HIDRÁULICAS DE VEÍCULOS 
Dourados (MS), a Licença Simplificada - LS, para atividade de COMÉRCIO AUTOMOTORES, INCLUSIVE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, 
VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, localizada na Rua localizada na Rua Coronel Ponciano, 430 – Parque dos Jequitibás, no município de 
Hayel Bon Faker, 2059  no Município de Dourados (MS). Não foi determinado Dourados -MS. Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.
estudo de impacto ambiental.

EDITAL
EDITAL

Silva e Prates Ltda - ME( Mecânica Mato Grosso), torna Público que 
ANDREIA DIERINGS, CPF: 764.208.250 - 91,  torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados 

REQUEREU do Instituto de Meio Ambiente – IMAM de Dourados (MS), a AA  - (MS), a Licença ambiental Simplificada- LAS, para atividade de oficina 
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL,  para atividade de CONSULTORIO DE mecânica de automóveis em geral, situado a rua Mato Grosso, 1327, Jardim Santo 

André, no município de Dourados (MS). Não foi determinado estudo de impacto FISIOTERAPIA, localizado na Rua Firmino Vieira de Matos, 853,  Centro, no 
ambiental.Município de Dourados (MS). Não foi determinado Impacto Ambiental.    

Resoluções

Resolução nº. Cd/01/0058/09/SEMAD RESOLUÇÃO Nº. 002/GMD/2008  

Tatiane Cristina da Silva Moreno, Secretária Municipal de Administração, no uso O Comandante da Guarda Municipal de Dourados/MS, usando das atribuições 
de suas atribuições que lhe são conferidas pelos II e IV, do artigo 75, da Lei 

que lhe conferem o artigo 106, II, da LC n.º 121, de 31 de dezembro de 2007. Orgânica do Município de Dourados...

RESOLVE:R E S O L V E:
Ceder a Servidora Pública Municipal, SANDRA SONDA VIEIRA, matrícula 

DETERMINAR à CORREGEDORIA DA GUARDA MUNICIPAL DE funcional nº “45121-1” ocupante do cargo efetivo de Profissional de Serviços de 
Saúde, na função de Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal de Serviços 

DOURADOS, instituída pela LC 121/2007, a instauração de Processo 
Urbanos (SEMSUR), para prestar seus serviços profissionais junto a Assembléia 
Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, com ônus para a origem, em Administrativo Disciplinar para apurar os fatos arrolados na Sindicância 
Permuta com o servidor Gilberto Granja, em conformidade com os Ofícios nº 

Disciplinar 020/2008, instaurada pela Portaria 051/CORR/GMD/2008.004/PRES/DGRH/2009 e nº 009/2009/DRH/SEMAD, datado de 15 de janeiro de 
2009, a partir de 06 de janeiro de 2009.

Registre-se.Registre-se.
Publique-se.Publique-se.
Cumpra-se.Cumpra-se.

À Corregedoria da Guarda Municipal de Dourados, para as providências Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências necessárias aos 
assentamentos funcionais.

necessárias.Secretaria Municipal de Administração, aos 15 dias do mês de janeiro do ano dois 
Quartel da Guarda Municipal de Dourados/MS, 16 de janeiro de 2009.mil e nove (2009).

DIVALDO MACHADO DE MENEZESTatiane Cristina da Silva Moreno
Comandante da Guarda Municipal de DouradosSecretária Municipal de Administração


