
Prefeito José Laerte Cecílio Tetila 3411 7661 
Vice-Prefeito Albino Mendes 3411-7150 
Procuradoria -Geral do Municipio  3411-7761  
Secretaria Municipal de Agricultura Familiar   3424-0210
Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária  3411-7708
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo Ilton Ribeiro da Silva 3411-7100 
Secretaria Municipal de Educação     3411-7606
Secretaria Municipal de Finanças    3411-7131 
Secretaria Municipal de Gestão Pública 3411-7105
Secretaria Municipal de Governo   3411-7672 
Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Urbanos   3411-7149 
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura 3411-7788 
Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente  3411-7112 
Secretaria Municipal de Saúde 3411-7636 
Agência de Comunicação Popular José Henrique Marques 3411-7687 
Fundação Cultural e de Esporte de Dourados 3411-7701
Guarda Municipal 3424-5163
Hospital Universitário 3426-5000
Instituto de Meio Ambiente de Dourados 3411-7792 
Orçamento Participativo Natal Gabriel Ortega 3411-7104
Chefia de Gabinete 3411-7665
Assessoria Especial Wilson Valentin Biasotto 3411-7787

-

Jovina Nevoleti Correia
Huberto Noroeste dos Santos Paschoalik
Ledi Ferla

Antônio Leopoldo Van Suypene
Luiz Seiji Tada
Dirceu Aparecido Longhi
Ermínio Guedes dos Santos
Jorge Hamilton Marques Torraca
Jorge Luís De Lúcia
Mário Cezar Tompes da Silva
João Paulo Barcelos Esteves

Raul Lídio Pedroso Verão
Manoel Capilé Palhano
Dinaci Vieira Marques Ranzi
José Marques Luiz

Hernandes Vidal Oliveira

Poder ExecutivoPoder Executivo
ANO IX Nº  1.946 DOURADOS, MS SEXTA-FEIRA, 12 DE JANEIRO DE 2007 12 PÁGINAS

Órgão de Divulgação Oficial de Dourados
Diário OficialDiário Oficial

Fundado em 1999

Prefeitura Municipal de Dourados - Mato Grosso do Sul

Agência de Comunicação Popular
Rua Coronel Ponciano, 1.700 - Parque dos Jequitibás
Fone: (67) 3411-7666
E-mail: agcom@dourados.ms.gov.br   
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Tabela de preço do Diodourados
Exemplar do dia..........................................R$ 0,50
Exemplar Anterior........................................R$ 0,60

Visite o Diário Oficial na Internet:
http:www.dourados.ms.gov.br
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Editais
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E COBRANÇA Nº 01/07 I – Possuir somente um imóvel;

II – Ser assalariado, com salário não superior a três vezes o salário mínimo;
CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA III – apresentar requerimento, até a data do vencimento da primeira parcela, 

juntando o seguinte:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS, situada à Rua Coronel a) certidão negativa de débitos;

Ponciano, 1.700 – Parque dos Jequitibás, Dourados/MS., através do presente b) fotocópia da carteira profissional;
edital, faz saber, aos senhores titulares ou possuidores de imóveis a qualquer título c) se aposentado, comprovar essa condição.
localizados nas áreas beneficiadas, que concluiu as obras identificadas no Bairro 
Altos do Indaiá referente drenagem, pavimentação asfáltica e serviços 5- RELAÇÃO DOS VALORES A SEREM LANÇADOS
complementares, referentes à Rua Manoel Rasselen (trecho Eikishi Sakaguti e Av. 
Indaiá); que serão ressarcidos pelo tributo da espécie CONTRIBUIÇÃO DE A relação dos valores a serem lançados para os imóveis relacionados no item 
MELHORIAS com fundamento no Art. 145 da Constituição Federal, no Art. 115 1, encontra-se anexa ao presente edital.
da Lei Orgânica Municipal e no Art. 176 da Lei 071 de 29/12/2003 (Código 
Tributário Municipal), NOTIFICANDO os contribuintes do que se segue: 6- PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO 

1- RELAÇÃO DE IMÓVEIS BENEFICIADOS Os proprietários dos imóveis, situados nas zonas beneficiadas com as obras 
de que trata o presente edital, terão o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de 

Foram beneficiados com esta obra os imóveis situados nas seguintes ruas: publicação do presente edital, para as impugnações de qualquer dos elementos 
Rua Manoel Rasselen (trecho Eikishi Sakaguti e Av. Indaiá); neles constantes, cabendo aos impugnantes o ônus da prova. A impugnação 

deverá ser dirigida à administração municipal através de petição, que servirá para 
2- MEMORIAL DESCRITIVO o início do processo administrativo. 

Foram executadas as obras de: ANEXO DOS CONTRIBUINTES E DE VALORES
2-1 Pavimentação  Asfáltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a 

Quente), espessura de 3 cm, base de solo/brita, com execução de mistura na pista, 
espessura compactada de 15 cm, conforme especificações pela ABNT/DNR e 
demais normas adotadas pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Urbana.

2-2 Meios-fios com guias e sarjetas conforme padrão PMD, em concreto 
simples 13,5 mpa.

2-3 Rede de Galerias de Águas Pluviais compostos por tubos de concreto 
simples classe C1 para diâmetro igual ou inferior a 0,60 m e armado classe CA-1 
para os de diâmetro igual ou superior a 0,80 m, bocas de lobo, poços de visita e 
caixas de passagem em alvenaria de tijolo maciço de uma vez, revestido 
internamente com argamassa de cimento e areia.

3- CUSTO DAS OBRAS

O custo das obras identificadas no item 1 (hum) foi de R$ 23.076,63(Vinte e 
três mil, setenta e seis reais e sessenta e três centavos).

4- DETERMINAÇÃO DO VALOR A SER PAGO PELO CONTRIBUINTE
O pagamento da Contribuição de Melhoria poderá ser feito à vista ou 

parceladamente, e sua incidência ocorrerá, uma vez comprovada a valorização do 
imóvel em decorrência da obra realizada.

O pagamento poderá ser realizado em parcela única (à vista) ou em até 36 
(trinta e seis) parcelas mensais iguais e consecutivas, observando o valor mínimo, 
por parcela previsto na legislação tributária municipal. Prefeitura Municipal de Dourados, 10 de janeiro de 2007

Excepcionalmente, o prazo para o pagamento poderá ser dilatado para até 60 
(sessenta) meses ao contribuinte que satisfazer as seguintes condições e Luiz Seiji Tada
formalidades: Secretário Municipal de Finanças

INSCRIÇÃO  CONTRIBUINTE VALOR

00.01.08.42.210.000  EMPRREND.IMOBIL.DO INDAIA LTDA  R$    2.454,96 

00.01.08.42.220.000
 

EMPRREND.IMOBIL.DO INDAIA LTDA  R$    2.454,96 

00.01.08.42.230.000
 

EMPRREND.IMOBIL.DO INDAIA LTDA  R$    2.454,96 

00.01.08.41.210.000
 

DANIEL MEURER
 

 R$    2.454,96 

00.01.08.41.130.000
 

AGROPAVE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$    2.454,96 

00.01.08.41.060.000
 

IZAURO ALVES DO AMARAL
 

  R$    2.454,96 

00.01.08.42.260.000

 

IZAURA SOTOLANI VISCARDI MENDONCA   R$    2.454,96 

00.01.08.42.250.000

 

HERONILDES FERREIRA DE ALENCAR   R$    2.454,96 

00.01.08.42.020.000

 

EDILAINE DA SILVA FERREIRA SOUSA   R$    2.454,96 

00.01.08.42.010.000

 

EDILAINE DA SILVA FERREIRA SOUSA   R$       981,99   

TOTAL  R$  23.076,63 
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Editais

EDITAL EDITAL
A Empresa Origens BRA – Biotecnologias de Reprodução Animal LTDA, FABIANO PAIVA DOS SANTOS, torna Público que recebeu do Instituto 

torna Público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença 
IMAM de Dourados (MS), a Autorização Ambiental - AA, para atividade de Ambiental Simplificada - LAS, para atividade de Comércio varejista de 
Biotecnologias de Reprodução Animal, localizada na Rua Coronel Ponciano, gêneros alimentícios e produtos hortifrutigranjeiros, localizada na Avenida 
3090 – Jardim dos Estados, no município de Dourados (MS). Marcelino Pires, nº. 4.037 – Jd. Caramuru, no município de Dourados (MS). 

Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

EDITAL EDITAL
TIM CELULAR S/A, torna Público que recebeu do Instituto de Meio AG Artefatos de Cimento Ltda - ME, torna Público que recebeu do 

Ambiente – IMAM de Dourados (MS), a Licença de Operação - LO, para Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM,  Dourados (MS), a 
atividade de Torre para Telefonia Celular do Site Doss 04, com sede na Rua Licença Prévia - LP, para atividade Fabricação de Estrutura Pré-Moldadas de 
França, esquina com Alameda Dourados e Corredor Público – Jardim Concreto Armado, em Série ou Sob Encomenda, localizada na Rua Seis, S/N – 
Mônaco, no município de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Chácaras Califórnia,  no município de Dourados (MS). Não foi determinado 
Impacto Ambiental. Estudo de Impacto Ambiental.

EDITAL
EDITAL AG Artefatos de Cimento Ltda - ME, torna Público que requereu do 

FLAVIO DA SILVA DIAS & CIA LTDA, torna Público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM,  Dourados (MS), a 
Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença de Instalação - LI, para atividade Fabricação de Estrutura Pré-
Autorização Ambiental - AA, para atividade de ACADEMIA, localizada na Moldadas de Concreto Armado, em Série ou Sob Encomenda, localizada na 
Rua Pedro Rigotti, nº 413 – Vila Santo André, no município de Dourados Rua Seis, S/N – Chácaras Califórnia,  no município de Dourados (MS). Não 
(MS). foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

EDITAL EDITAL
CARRANCA COMERCIO DE PEDRAS E MATERIAIS DE Alma Gêmea Serviços de Hospedagem LTDA, torna Público que recebeu 

CONSTRUÇÃO LTDA- ME, torna Público que recebeu do Instituto de Meio do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a 
Ambiente de Dourados– IMAM (MS), a Licença Prévia - LP, para atividade de Licença Prévia - LP, para atividade de Hotelaria e Motel, localizada na Rua 
Comércio de materiais de construção e corte de   pedras e mármores  em geral, Vivaldo de Oliveira – 7.500,  Jardim Márcia,  no município de Dourados 
localizada na Av. Presidente Vargas, 1.220 – Jardim Central,  no município de (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.
Dourados (MS).

EDITAL
EDITAL Alma Gêmea Serviços de Hospedagem LTDA, torna Público que 

D.P.H.VICTOL-ME, torna Público que recebeu do Instituto de Meio requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados 
Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença Simplificada - (MS), a Licença de Instalação - LI, para atividade de Hotelaria e Motel, 
LS, para atividade de Comercio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo localizada na Rua Vivaldo de Oliveira – 7.500,  Jardim Márcia,  no município 
(GLP), localizada na Rua Antonio Emilio de Figueiredo, 374 – Jardim de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.
Climax,  no município de Dourados (MS).

EDITAL
EDITAL Teixeira & Machado LTDA, torna Público que recebeu do Instituto de 

José Francisco C. Zancheta, torna Público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Autorização 
Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Autorização Ambiental - AA, para atividade de Comércio varejista de produtos 
Ambiental - AA, para atividade de Comércio Varejista de Alimentos – farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, localizada na Rua Major 
Marmitas, Marmitex e Congelados, localizada na Rua Iguassú nº2360 -  Jd. Capilé, 2277 Jd São Paulo, no município de Dourados (MS). Não foi 
Santa Ana,  no município de Dourados (MS) determinado Estudo de Impacto Ambiental.

EDITAL EDITAL
O CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PADDOCK, torna Público que requereu do Bras Fruty Comércio de Produtos Hortifrutigranjeiros Ltda, torna Público 

Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM,  Dourados 
Licença de Instalação – LI, para atividade de Condomínio Pluri-familiar, (MS), a Licença de Instalação – LI, para atividade de Comércio Varejista de 
localizado na Rua João Rosa Góes, 753 – Jd. Central, no município de Produtos Hortifrutigranjeiros, localizada na Av. Weimar Gonçalves Torres, 
Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto  Ambiental. 3.740 – jardim Caramuru,  no município de Dourados (MS). Não foi 

determinado Estudo de Impacto Ambiental.

EDITAL
BICICLETARIA UNIVERSAL LTDA, torna Público que requereu ao EDITAL

Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a MEDIANEIRA DOURADOS TRANSPORTES LTDA, torna Público 
Licença de Operação – LO, para atividade de Comércio Varejista de Bicicletas que recebeu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de 
e Triciclos, suas Peças e Acessórios e Consertos de Bicicletas, localizada na Dourados (MS), a Licença de Instalação - LI, para atividade de Garagem de 
Avenida Marcelino Pires, nº. 2.335 – Centro,  no município de Dourados Ônibus para Transporte Coletivo Urbano, localizada na Chácara nº 67 - Parque 
(MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental. dos Jequitibás, no município de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo 

de Impacto Ambiental.

EDITAL
CRUZ RECAPAGEM LTDA, torna Público que recebeu do Instituto de EDITAL

Meio Ambiente de Dourados – IMAM, Dourados (MS), a Licença Prévia - LP, JOARES AUGUSTO POTRICH JUNIOR-ME, torna Público que requereu 
para atividade Recondicionamento de Pneumáticos, localizada na BR 163, do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a 
S/N, Km 02 – Jd. Alhambra,  no município de Dourados (MS). Não foi Licença Ambiental Simplificada - LS, para atividade de Comércio varejista de 
determinado Estudo de Impacto Ambiental. produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, localizada na Rua: Rio 

Brilhante, n°820, Jardim Água Boa, no município de Dourados (MS). 

EDITAL EDITAL
CRUZ RECAPAGEM LTDA, torna Público que requereu do Instituto de GRAZIELA DE OLIVEIRA CAMARGO GONÇALVES – ME, torna 

Meio Ambiente de Dourados – IMAM, Dourados (MS), a Licença de Público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de 
Instalação - LI, para atividade Recondicionamento de Pneumáticos, Dourados - MS, a Autorização Ambiental, para atividade de Mercearia, 
localizada na BR 163, S/N, Km 02 – Jd. Alhambra,  no município de Dourados localizada na Rua Fradique Correa Ferreira, n° 790, Parque do Lago, no 
(MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental. município de Dourados – MS.
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Editais
EDITAL N.º 001/2007 c) item 1.10 letra "b" – não terão a prova e o local preparados, seja qual for o 

motivo alegado.
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O QUADRO DA d) item 1.10 letra "c" – não poderão contar com o auxílio do ledor, seja qual for o 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ECONOMIA motivo alegado.

SOLIDÁRIA e) item 1.10 
letra "d" – não poderão contar com o auxílio do Intérprete de Libras, seja qual for 

José Laerte Cecílio Tetila, Prefeito Municipal de Dourados/MS, no uso de suas o motivo alegado.
atribuições, torna pública a abertura de inscrições para a realização de Concurso 
Público de Provas e Títulos para provimento de cargos da Secretaria Municipal de 1.12 – Antes da posse dos candidatos, a Prefeitura Municipal indicará Junta 
Assistência Social e Economia Solidária, de acordo com a Lei Municipal nº 2922, de Médica para analisar o efetivo enquadramento na legislação própria, daqueles que se 
27 de dezembro de 2006 e Lei nº 2900, de 14 de novembro de 2006, nas seguintes declararam portadores de necessidades especiais. Caso a decisão da Junta seja pelo 
condições: não enquadramento, o candidato será excluído como portador de necessidades 

especiais para efeitos dos benefícios da lei neste concurso e passará a constar da 
1 - DOS CARGOS relação geral dos candidatos, observada a ordem de classificação.

1.1 – Os cargos, objeto do Concurso, e respectivo número de vagas, escolaridade, 1.13 - A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas 
requisitos, jornada de trabalho, atribuições e conteúdos programáticos, para cada listas, contendo, a primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos 
cargo, constam dos Anexos I, II e III deste Edital. Portadores de Necessidades Especiais e, a segunda, somente a pontuação destes 

últimos, para efeito de conhecimento.
1.2 – O regime jurídico será pela CLT e legislação trabalhista correlata, naquilo 

que a lei não dispuser em contrário; 1.14 - O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição conforme 
as instruções constantes neste Edital não poderá impetrar recurso em favor de sua 

1.3 – São requisitos básicos para o provimento do cargo: situação.
a) ser brasileiro nato ou naturalizado;
b) estar em gozo dos direitos políticos e civis; 2. DAS INSCRIÇÕES
c) estar quite com as obrigações militares (sexo masculino) e eleitorais;
d) ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 2.1 – Para a efetivação da inscrição será exigida a apresentação de um dos 
e) comprovar a escolaridade e os requisitos específicos exigidos para o cargo; seguintes documentos oficiais de identidade: Registro Geral de Identidade, Carteira 
f) apresentar declaração de não acúmulo de cargos (ver item 8.7 deste Edital); de Identidade Militar, Carteira Nacional de Habilitação (com foto), Carteira de 
g) ser considerado apto em exame médico-pericial realizado por junta médica Identidade Profissional emitida pelo órgão competente.

designada pela Prefeitura Municipal de Dourados/MS.
h) Os inscritos para as vagas nos Distritos de Vila Vargas, Vila Formosa e Itahum 2.2 - Será ISENTO da taxa de inscrição o candidato que comprovar que doou 

terão que ter sua residência nos respectivos Distritos. sangue nos dois últimos anos e, no mínimo, uma vez a cada 06 (seis) meses, conforme 
o Art. 2º da Lei nº 2.635 de 08 de janeiro de 2004, alterado pela Lei nº 2.865, de 23 de 

1.4 - As vagas que porventura forem criadas ou abertas durante o prazo de maio de 2006.
validade do presente concurso poderão ser preenchidas por candidatos habilitados, 2.2.1 – Para solicitar isenção da taxa de inscrição o candidato doador deverá:
obedecida a ordem de classificação. 2.2.1.1 - acessar o endereço eletrônico www.fapec.org/concurso, CONCURSO 

PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
1.5 – Aos candidatos Portadores de Necessidades Especiais, será destinado o ECONOMIA SOLIDÁRIA, Leia Mais ( ), Isenção;

percentual de 10% (dez por cento) das vagas oferecidas para cada cargo, desde que as 2.2.1.2 - imprimir a Ficha de Isenção/Inscrição, preenchê-la e colar as fotocópias 
atribuições sejam compatíveis com o grau de deficiência apresentado, observados os do documento de identidade, frente e verso separados, no local apropriado;
dispositivos constantes nos artigos 3º, 4º, 5º, 37º, 41º do Decreto Federal nº 3.298/99, 2.2.1.3 - anexar os documentos abaixo com a Ficha de Isenção/Inscrição:
de 20 de dezembro de 1999. a) Cópia da carteira de doador, e;

1.5.1 – Quando o cálculo para o número de vagas mencionado no item 1.5 resultar b) Declaração de doações emitida pelo Hemocentro Regional de Dourados.
em número fracionário, será adotado o critério de arredondamento estipulado em lei. 2.2.2 - Os candidatos deverão postar, via AR (Aviso de recebimento), até o dia 19 

1.5.1.1 – Para os cargos que só há a previsão de uma vaga não haverá reserva de de janeiro de 2007, os documentos estabelecidos, conforme item 2.2.1, endereçando-
vagas para Portadores de Necessidades Especiais. os ao Presidente da Comissão de Concurso, na FAPEC, situada à Rua 9 de Julho, 1922, 

Vila Ipiranga, CEP 79.081-050, Campo Grande/MS, para análise e parecer da 
1.6 - Consideram-se pessoas Portadoras de Necessidades Especiais aquelas que Comissão.

se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 4º, do Decreto nº 3.298/99 e Lei 2.2.3 - O candidato que tiver seu pedido de isenção de taxa de inscrição 
Municipal nº 1.788, de 21 de maio de 1992. indeferido, publicado no Mural da Prefeitura Municipal, no Diário Oficial do 

Município de Dourados, no endereço eletrônico www.dourados.ms.gov.br , ou ainda 
1.7 - Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas a deficientes, no endereço eletrônico www.fapec.org., terá até o dia 02 de fevereiro de 2007, para 

estas serão preenchidas pelos demais concursados com estrita observância da ordem recolher o valor da taxa e efetivar sua inscrição, que deverá ser feita pela Internet ou 
classificatória. pelos Correios, conforme itens 2.3.1 ou 2.3.2.

2.2.4 - O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido e não cumprir as 
1.8 - A compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato normas estabelecidas no subitem 2.2.3 deste Edital, perderá os direitos decorrentes da 

será avaliada por equipe multiprofissional, indicada pela Prefeitura Municipal. inscrição no concurso. Responderá por infração o candidato que apresentar 
comprovante inidôneo ou firmar declaração falsa para se beneficiar da isenção da taxa 

1.9 - As pessoas Portadoras de Necessidades Especiais, resguardadas as de inscrição.
condições especiais previstas no Decreto nº 3.298/99, particularmente em seu artigo 
40, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos no 2.3 - As inscrições serão realizadas exclusivamente no período de 17 de janeiro a 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao 02 de fevereiro de 2007:
horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida. Os benefícios a) Os candidatos concorrentes a todos os cargos poderão inscrever-se pela 
previstos no referido artigo, parágrafos 1º e 2º, deverão ser requeridos, conforme itens Internet, no endereço eletrônico www.fapec.org/concurso onde estarão 
1.10, 1.11 e 1.12 deste Edital. disponibilizados, para preenchimento e impressão, o Formulário de Inscrição, o 

boleto bancário e o Edital do concurso, contendo toda a regulamentação e o conteúdo 
1.10 - O candidato inscrito como portador de necessidades especiais deverá programático das Provas Escritas;

comunicá-las, especificando-as na Ficha de Inscrição. Caso o candidato necessite de b) Nas Agências dos Correios: Agência Central, localizada na Rua João Cândido 
prova especial, com características especiais, deverá solicitar à FAPEC, através de Câmara, 629; na Agência da UNIGRAN, localizada na Rua Balbina de Matos, 2121 e 
correspondência remetida por SEDEX, ou com AR (aviso de recebimento), ao na ACCI - Ouro Verde, localizada na Rua Quintino Bocaiúva, 454, Jardim América, 
endereço Rua 9 de julho, nº 1922 Vila Ipiranga, CEP 79081-050, em Campo em Dourados/MS, observado o horário de funcionamento das agências;
Grande/MS, até o dia 02 de fevereiro de 2007, sem o que não serão preparadas as 2.3.1 – Os candidatos que realizarem as inscrições pela Internet deverão observar 
provas, seja qual for o motivo alegado: os seguintes itens:

a) Os candidatos que solicitarem a Prova em Braille deverão levar, para esse fim, a) efetuar o pagamento do boleto bancário até o término do expediente das 
no dia da aplicação da prova, reglete e punção, podendo, ainda, utilizar-se de soroban; agências bancárias da Caixa Econômica Federal ou das Casas Lotéricas;

b) Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com b) no último dia destinado à realização das inscrições o candidato deverá realizá-
tamanho de fonte máxima de 20 pontos; la até às 18 horas. Após este horário o sistema de captação das inscrições deixará 

c) Aos deficientes visuais que necessitarem do auxílio de ledor, no dia da automaticamente de recebê-las;
aplicação da prova, deverão solicitá-lo, por escrito, conforme item 1.10; c) a FAPEC não se responsabiliza por inscrições não recebidas por motivos de 

d) Os deficientes auditivos que necessitarem de Intérprete de Libras, deverão ordem técnica de computadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas 
solicitá-lo, por escrito, conforme item 1.10. de comunicação e de outros fatores que impossibilitem a transferência de dados;

d) a inscrição do candidato será efetivada, somente após a confirmação na FAPEC 
1.11 - Os candidatos que não atenderem aos dispositivos, dentro do prazo do do pagamento da taxa de inscrição pela Caixa Econômica Federal e o recebimento da 

período de inscrições, mencionados no (a): Ficha de Inscrição, assinada, junto com as fotocópias do documento de identidade, 
a) item 1.10 - serão considerados como não portadores de deficiências e não terão frente e verso separados, que deverão ser coladas no verso da Ficha de Inscrição, no 

a prova e o local preparados, seja qual for o motivo alegado. local apropriado e o comprovante de pagamento do boleto bancário;
b) item 1.10 letra "a" – não terão a prova e o local preparados, seja qual for o e) os documentos (Ficha de Inscrição, já com as fotocópias do documento de 

motivo alegado. identidade coladas no local apropriado e o Comprovante de Pagamento) deverão ser 



entregues pessoalmente na FAPEC, ou postados, por SEDEX, ou com AR (aviso de 4.1.4 - Cada questão da Prova Escrita será composta de 5 alternativas, sendo 
recebimento), em qualquer Agência dos Correios, até o dia 02 de fevereiro de 2.007, somente uma correta.
no horário de expediente normal, endereçada à FAPEC, situada na Rua 9 de Julho, 4.1.5 - A duração total das provas será de 4 (quatro) horas para todos os cargos.
1922, Vila Ipiranga, CEP 79.081-050, Campo Grande/MS; 4.1.6 - A nota de cada candidato na prova escrita será calculada pela soma das 

f) o candidato que não atender ao disposto nas alíneas acima terá sua inscrição notas obtidas em cada modalidade que compõe a prova.
cancelada. 4.1.7 - Serão considerados reprovados os candidatos que tirarem nota zero em 

2.3.2 - A inscrição do candidato pelas Agências dos Correios somente será qualquer modalidade.
efetivada mediante: 4.1.8 - Serão considerados reprovados os candidatos que tiverem rendimento na 

a) apresentação de um dos seguintes documentos oficiais de identidade: Registro Prova Escrita, inferior a 40% (quarenta por cento) do valor total da prova.
Geral de Identidade, Carteira de Identidade Militar, Carteira Nacional de Habilitação 
(com foto), Carteira de Identidade Profissional emitida pelo órgão competente; 4.2. DA APLICAÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS

b) o preenchimento e assinatura da Ficha de Inscrição, na qual declarará o 4.2.1 - As provas escritas serão realizadas no dia 25 de fevereiro de 2007, com 
conhecimento e aceitação das normas e condições de realização do Concurso; duração total de 4 (quatro) horas para todos os cargos.

c) a devolução da Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada, 4.2.2 – Os locais e horário(s) de provas constarão em Edital Específico, que será 
juntamente com os documentos exigidos, no local determinado para a inscrição; divulgado no Diário oficial do Município, Site da Prefeitura – 

d) a entrega das fotocópias do documento de identidade, frente e verso, www.dourados.ms.gov.br e Site da FAPEC – www.fapec.org, sendo atribuída aos 
separados, que deverão ser coladas no verso da Ficha de Inscrição, no local candidatos a responsabilidade pelo conhecimento dos respectivos locais e horário de 
apropriado; realização das provas.

e) pagamento da taxa de inscrição, no valor correspondente ao cargo que vai 4.2.3 - O candidato deverá comparecer ao local das provas com antecedência 
concorrer. mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado, munido do documento que consta do 

2.3.3 - A inscrição poderá ser feita pelo próprio candidato ou por representante item 2.1 e caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
legalmente habilitado para esse fim, mediante a entrega de procuração específica, 4.2.4 - Para entrar na sala de provas, o candidato deverá identificar-se, 
pública ou particular com firma reconhecida; apresentando ao fiscal o seu documento de identidade (2.1). O candidato será 

identificado rigorosamente durante a realização da Prova Escrita e, na ocasião, deverá 
2.4 - Não será aceita inscrição condicional, por fac símile; assinar a Lista de Presença.

4.2.5 - Não será admitido na sala de provas o candidato que se apresentar após o 
2.5 - Após a inscrição, não serão aceitos pedidos para quaisquer alterações; horário oficial de Mato Grosso do Sul, estabelecido para o fechamento dos portões.

4.2.6 - A ausência do candidato implicará em sua eliminação do concurso, não 
2.6 - Cada candidato prestará provas somente para um cargo. No caso de inscrição havendo, em hipótese alguma, outra oportunidade.

realizada pelo mesmo candidato para mais de um cargo e observados todos os 4.2.7 - O candidato deverá transcrever todas as respostas para o cartão-resposta, 
procedimentos, valerá somente a inscrição de data mais recente; que será o único documento considerado para a correção eletrônica.

4.2.8 - O candidato, ao terminar a prova, somente poderá entregar ao fiscal o cartão-
2.7 - A relação dos candidatos inscritos e homologados para o Concurso será resposta, decorridas duas horas do início da prova e poderá levar o caderno de questões. 

publicada no Mural da Prefeitura Municipal, no Diário Oficial do Município de 4.2.9 - Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala, sendo 
Dourados, no endereço eletrônico www.dourados.ms.gov.br , ou ainda no endereço liberados somente quando todos tiverem concluído as provas.
eletrônico www.fapec.org. 4.2.10 - Não serão computadas questões não assinaladas, que contenham mais de 

uma resposta, ou rasuras.
2.8 - O candidato poderá recorrer, nos 02 (dois) dias úteis subseqüentes à data de 4.2.11 - Será sumariamente eliminado do Concurso o candidato que se utilizar de 

publicação da relação referida no subitem anterior, face à omissão de seu nome ou para meios ilícitos para a execução das provas; perturbar, de qualquer modo, a ordem dos 
retificação de dados ocorridos por erro de digitação; trabalhos, incorrendo em comportamento indevido ou descortês para com qualquer 

dos aplicadores, seus auxiliares ou autoridades; afastar-se da sala de provas sem o 
2.9 - O recurso deverá ser entregue pessoalmente à Comissão Municipal para acompanhamento do fiscal, antes de ter concluído as mesmas; for surpreendido, 

Concurso Público – CCP, devidamente fundamentado, digitado ou em letra de forma, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato ou se 
devendo constar o nome do candidato e endereço completo para correspondência; utilizando de máquinas de calcular ou similar, livros, códigos, manuais, impressos ou 

2.9.1 - A CCP ficará instalada na Secretaria Municipal de Gestão Pública, anotações, ou após as provas, for constatado, por meio de perícia, ter-se utilizado de 
localizada na Rua Coronel Ponciano nº 1700 – Parque dos Jequitibás, em processos ilícitos na realização das mesmas.
Dourados/MS, com atendimento no horário das 7h30min às 13h30min, exceto 4.2.12 – Não será permitido, durante a realização das provas, o uso de quaisquer 
sábados, domingos e feriados. meios eletrônicos, inclusive aparelhos celulares, que deverão permanecer desligados 

durante o período de realização das provas.
2.10 - O candidato deverá recolher a taxa de inscrição: 4.2.13 - A CCP reserva-se o direito de, a qualquer momento, mandar colher a 
a) no valor de R$60,00 para concorrer à vaga de cargo que exige Nível Superior; impressão digital para análise por especialistas em identificação.
b) no valor de R$40,00 para concorrer à vaga de cargo que exige Nível Médio; 4.2.14 - Não haverá 2ª (segunda) chamada para as provas e nem realização das 

mesmas fora da data, horário e local estabelecidos para cada candidato.
2.11 - O valor da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma.

4.3 - PROVA DE TÍTULOS: de caráter classificatório, será realizada de acordo 
2.12 - O candidato que efetuar o pagamento da Taxa de Inscrição com cheque sem com os seguintes procedimentos:

a necessária provisão de fundos terá sua inscrição cancelada. a) o candidato aprovado na Prova Escrita e convocado para fazer a entrega dos 
Títulos, deverá entregar os documentos comprobatórios de titulação, através de 

3 - DAS FASES DO CONCURSO fotocópias autenticadas ou acompanhadas do original, para serem conferidos, em data 
e local a serem definidos através de Edital específico, que será divulgado no Diário 

3.1 - O concurso constará das seguintes fases: oficial do Município, Site da Prefeitura – www.dourados.ms.gov.br e Site da FAPEC – 
a) 1ª fase - Prova Escrita Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para www.fapec.org .

todos os candidatos; b) os títulos serão pontuados conforme valores abaixo e será considerada somente 
b) 2ª fase - Prova de Títulos, de caráter classificatório, para todos os candidatos a pontuação correspondente à maior titulação, no caso do item 01, dos quadros 4.3.2.A 

aprovados na fase anterior. e 4.3.2.B.
4.3.1 - Os títulos serão aferidos pela Comissão de Avaliação da Prova de Títulos, 

4. DAS PROVAS observados os critérios e o valor correspondente em pontos explicitados nos quadros 
abaixo:

4.1 – PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS
4.1.1 – O concurso constará de Provas Escritas Objetivas nas seguintes 

modalidades:
4.1.2 - Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos, de acordo com a 

especificidade e o nível de escolaridade que cada cargo exige, como segue:

CARGOS
Gestor de Ações Institucionais: Advogado, Assistente Social, 
Pedagogo, Professor de Educação Física e Psicólogo.

MODALIDADES NÚMERO DE QUESTÕES
VALOR DE CADA 

QUESTÃO
TOTAL

Língua Portuguesa
Conhecimentos Específicos

20
20

5
5

200

4.1.3 - Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos de Informática, de acordo com a especificidade e 
o nível de escolaridade que cada cargo exige, como segue:

 

CARGO
Assistente de Apoio Institucional : Assiste nte de Atividades 
Educacionais (Monitor), Assistente de Serviços Administrativos:

 

Técnico-Administrativo.

 

MODALIDADES NÚMERO DE QUESTÕES

 

VALOR DE CADA 
QUESTÃO

 

TOTAL

 

Língua Portuguesa
Matemática

Conhecimentos de Informática

15

 

15

 

10
 

5

 

5

 

5
 200

 

4.3.2 A - PARA O CARGO DE NÍVEL SUPERIOR: Gestor de Ações Institucionais.
Pontuação

Itens Títulos
Unitária Máxima

01 Formação Profissional:
Diploma, Certificado ou Declaração origin al de conclusão de Curso de 
Pós-graduação em nível de Especialização - lato sensu, com carga 
horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas.

3,0 3,0

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

4,0 4,0

Diploma, Certificado ou Declaração original de conclusão de Curso de 
Pós-graduação em nível de Doutorado. 5,0 5,0

Eventos de Capacitação:

Certificados de participação em eventos de capacitação na área de 
Assistência Social, realizados a partir de 2001, com a carga horária de 
80 horas acima.

 

1,5 3,0

Certificados de participação em eventos de capacitação na área de 
Assistência Social, realizados a partir de 2001, com a carga horária de 
60 a 79 horas.

 

1,25 5,0

Certificados de participa ção em eventos de capacitação na área de 
Assistência Social, realizados a partir de 2001, com a carga horária de 
40 a 59 horas.

 

1,0 5,0

Certificados de participação em eventos de capacitação na área de 
Assistência Social, realizados a partir de 2001, com  a carga horária de 
20 a 39 horas.

 

0,5 2,0

02

Certificados de participação em eventos de capacitação na área de 
Assistência Social, realizados a partir de 2001, com a carga horária de 
08 a 19 horas.

 0,25 1,0
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8.3 - A nomeação dos candidatos que se apresentarem e comprovarem os requisitos 
exigidos será efetivada por ato do Prefeito Municipal.

8.4 - Para efeitos de nomeação, o candidato aprovado, classificado e convocado fica 
sujeito à aprovação em exame médico-pericial a ser realizado por junta médica designada 
pela Prefeitura Municipal de Dourados/MS.

8.4.1 – O Edital de convocação solicitará exames de rotina, podendo ainda a Junta 
Médica exigir exames específicos, caso seja necessário.

8.5 – Depois de nomeado, o candidato será lotado de acordo com as necessidades da 
Prefeitura.

8.6 - A posse ocorrerá no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data da nomeação, 
podendo ser prorrogada a pedido do candidato ou por conveniência da Administração, 
por igual prazo.

8.7 – No ato da posse o candidato deverá apresentar declaração, sob as penas da lei, 
de que não detém cargo ou função pública ou privada que cause incompatibilidade com o 
cargo a que foi nomeado (Art. 37, incisos XVI e XVII da Constituição Federal de 1988).

4.3.3 - Não serão computados documentos que não consignem, de forma expressa e 
precisa, as informações necessárias à sua avaliação, assim como aqueles cujas cópias 8.8 - O ingresso no serviço público municipal, do candidato aprovado, far-se-á na 
estiverem ilegíveis, mesmo que parcialmente. classe inicial do respectivo cargo.

4.3.4. – São consideradas informações necessárias nos documentos: a) Carga 
Horária; b) Período do curso; c) Nome da Instituição; d) Assinatura do responsável. 8.9 - Será considerado desistente, perdendo a vaga respectiva, o candidato aprovado 

4.3.5 - Cada título será avaliado de acordo com a carga horária expressa, não sendo que:
permitida a soma de carga horária de mais de um título para o mesmo item, exceto para o a) não se apresentar no prazo fixado pelo Edital de convocação para posse;
caso do item 02 do quadro 4.3.2A e 4.3.2B. b) não comprovar os requisitos exigidos para provimento do cargo;

4.3.6 - Quando da apresentação dos títulos, o candidato receberá documento c) não apresentar a documentação comprobatória necessária para provimento do 
comprobatório do número de documentos entregues, com a assinatura do candidato e da cargo.
pessoa designada pela Presidência da Comissão.

4.3.7 - Os títulos, apresentados em cópias devidamente autenticadas, ou conferidas 8.10 – A classificação dos candidatos com necessidades especiais, será em separado 
com os originais, após sua entrega, não poderão ser substituídos ou devolvidos e não será e assegurada aos aprovados a nomeação alternada, uma para o deficiente e outra para os 
permitido acrescentar outros títulos aos já entregues. demais candidatos, até que sejam nomeados todos os candidatos classificados para as 

4.3.8 - O resultado do total dos pontos obtidos na Prova de Títulos dos candidatos vagas destinadas a essa modalidade de provimento, tal é o que dispõe a Lei 
aprovados nas Provas Escritas será publicado através de Edital. Complementar Municipal nº 056 de 23 de dezembro de 2002, no Art. 29 – Parágrafo 

4.3.9 - A nota da Prova de Títulos será a soma dos pontos obtidos com a titulação Único.
apresentada.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
5. DAS NOTAS FINAIS

9.1 – O Concurso Público objeto deste Edital será executado pela Fundação de Apoio 
5.1 - A Nota Final obtida pelo candidato após a realização das Provas Escritas e de Títulos à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura – FAPEC, sendo a ela delegadas as atribuições 

será calculada, vedado qualquer arredondamento, pela fórmula NF = NPe + PT, onde: referentes ao Concurso, pela CCP.

NF = Nota Final 9.2 - A inscrição implicará ao candidato conhecimento e tácita aceitação das 
NPe = Nota obtida nas provas escritas condições estabelecidas neste edital e demais instrumentos normativos do Concurso, dos 
PT = Total de pontos obtidos na prova de Títulos quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.

6. DOS RECURSOS 9.3 – O candidato será o único responsável pela tomada de conhecimento das datas, 
locais, horários e procedimentos pertinentes às várias etapas do Concurso Público.

6.1 – O candidato poderá recorrer, nos 02 (dois) dias úteis subseqüentes à data de 
publicação: 9.4 - O prazo de validade do Concurso será de 02 (dois) anos, a contar da data da 

6.1.1 - Face à omissão de seu nome ou para retificação de dados ocorridos por erro de homologação do seu resultado, podendo ser prorrogado por período igual ou menor, a 
digitação, na publicação da relação de candidatos inscritos; critério da Administração Municipal.

6.1.2 - Se não concordar com o Gabarito Oficial, poderá apresentar recurso, 
devidamente fundamentado. O recurso deverá ser encaminhado em folha individual por 9.5 - Na hipótese de abertura de novas vagas, por vacância ou necessidade da 
questão, assinado e com a bibliografia que o fundamente; Administração Municipal, para os cargos oferecidos no Concurso, durante a sua vigência, 

6.1.3 – Se não concordar com o resultado da Prova de Títulos. serão nomeados os candidatos aprovados, obedecida rigorosamente à ordem de 
classificação, até o quantitativo estabelecido em lei para o Quadro de Pessoal da 

6.2 - O recurso deverá ser entregue pessoalmente à Comissão de Concurso Público – Prefeitura Municipal de Dourados/MS.
CCP, na Secretaria Municipal de Gestão Pública, localizada na Rua Coronel Ponciano nº 
1700 – Parque dos Jequitibás, em Dourados/MS, com atendimento no horário das 9.6 - O candidato será responsável pelo preenchimento, exatidão e atualização, junto 
7h30min às 13h30min, exceto sábados, domingos e feriados, devidamente à FAPEC, dos dados constantes em sua Ficha de Inscrição, durante a realização do 
fundamentado, digitado ou em letras de forma, devendo constar o nome do candidato e Concurso, em especial do endereço residencial.
endereço completo para correspondência.

9.7 - Não será fornecido documento comprobatório de participação ou classificação 
7. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL no Concurso, valendo para esse fim a publicação no órgão oficial do Município.

7.1 - A classificação dos candidatos será realizada pela ordem decrescente da nota 9.8 - A verificação, em qualquer época, de declaração ou de apresentação de 
final atribuída a cada um deles. documentos falsos ou a prática de atos dolosos pelo candidato, importará na anulação de 

sua inscrição e de todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo de outros procedimentos 
7.2 – Na hipótese de igualdade de nota final, o desempate dar-se-á com observância legais.

dos seguintes critérios:
a) idade mais elevada, desde que o candidato tenha mais de 60 (sessenta) anos para 9.9 - Não será efetivada a posse de candidato aprovado que tenha sido condenado por 

aplicação do Estatuto do Idoso; sentença transitada em julgado ou demitido “a bem do serviço público” de qualquer órgão 
b) obtiver maior nota na modalidade de Conhecimento Específico; dos três níveis de governo e respectivos poderes.
c) obtiver maior nota na modalidade de Língua Portuguesa;
d) obtiver maior nota na modalidade de Matemática; 9.10 - A Administração Municipal propiciará às entidades representativas dos 
e) tiver mais idade (para o caso daqueles que não se enquadrarem no item “a”). servidores, legalmente reconhecidas, todos os meios necessários ao acompanhamento e à 

realização do Concurso.
7.3 - O resultado do Concurso será homologado pelo Prefeito Municipal de 

Dourados/MS e publicado no Diário oficial do Município, Site da Prefeitura – 9.11 - Os candidatos poderão dirimir dúvidas relativas ao concurso, através dos 
www.dourados.ms.gov.br e Site da FAPEC – www.fapec.org . telefones (67) 3346-3278, 3346-2679, 3346-8090 ou ainda pelo site www.fapec.org.

8. DA NOMEAÇÃO E POSSE 9.12 - As disposições deste Edital poderão ser alteradas ou complementadas, 
enquanto não efetivado o fato respectivo, através da publicação do Edital correspondente.

8.1 - Os candidatos aprovados no Concurso serão convocados, através de Edital 
publicado em órgãos oficiais do município, para entrega dos comprovantes dos requisitos 9.13 - Os casos omissos e as dúvidas que surgirem na interpretação deste Edital serão 
exigidos para provimento de cargo, obedecendo rigorosamente a ordem de classificação. apreciados pela CCP.

8.2 - A convocação dos candidatos aprovados dar-se-á de acordo com as Dourados/MS,  12 de janeiro de 2007.
necessidades da Administração Municipal, não havendo obrigatoriedade do 
preenchimento imediato de quaisquer das vagas oferecidas. José Laerte Cecílio Tetila

Prefeito Municipal

4.3.2 B - PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO: Assist ente de Apoio Institucional e Assistente de 
Serviços Administrativos

 Pontuação
Itens

 

Títulos

 

Unitária Máxima
01

 

Formação Profissional:

 

Curso de Pós Graduação – Especialização – lato sensu, com carga 
horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas.

3,0 4,0

 

Curso de Graduação – diploma ou certificado.

 

2,0 2,0
02

 

Eventos de Capacitação:

 

Certificados de participação em eventos de capacitação na área da 
Assistência Social e Economia Solidária, realizados a partir de 2001, 
com carga horária de 60 horas acima.

 

2,0 6,0

Certificados de participação em eventos de capacitação na área da 
Assistência Social e Economia Solidária, realizados a partir de 2001, 
com carga horária de 40 a 59 horas.

1,0 5,0

Certificados de participação em eventos de capacit ação na área da 
Assistência Social e Economia Solidária, realizados a partir de 2001, 
com carga horária de 20 a 39 horas. 

0,5 2,0

Certificados de participação em eventos de capacitação na área da 
Assistência Social e Economia Solidária, realizados a par tir de 2001, 
com carga horária de 08 a 19 horas.

0,25 1,0

Certificados de capacitação na área de Informática, realizados a partir 
de 2001, com carga horária acima de 40 horas

1,0 1,0
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ANEXO I  

CARGOS 
 

FUNÇÃO
 

NIVEL DE ESCOLARIDADE
 

QUANTIDADE 
DE VAGAS

 

CARGA 
HORÁRIA

VENCIMENTO 
(R$)

Advogado

 
1

 
20 1.327,07

Assistente Social

 

5

 

40 1.461,07

Pedagogo

 

1

 

40 1.461,07

Professor de Educação Física

 

1

 

40 1.461,07

GESTOR DE AÇÕES 
INSTITUCIONAIS

 
Psicólogo

 

Nível Superior, com Graduação 
na Habilitação Exigida para o 

Cargo.

 
Registro no Órgão Fiscalizador 
da Área da respectiva função.

 
5

 

40 1.461,07

ASSISTENTE DE APOIO 
INSTITUCIONAL

 

Assistente de Atividades 
Educacionais (Monitor)

 

Nível Médio e Conhecimentos 
de Informática.

 

DISTRITOS:

 

Vila Formosa – 01

 

Vila Vargas – 01

 

Itahum – 01

 

Dourados - 15

 

40 412,85

ASSISTENTE DE SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS

Técnico Administrativo
Nível Médio e Conhecimentos 
de Informática.

8 40 412,85

ANEXO II – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS FUNÇÃO: Psicólogo
Programar a ação básica de uma comunidade na área da assistência social, 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR analisando os recursos e as carências socioeconômicas, com vistas ao 
desenvolvimento comunitário e das potencialidades individuais; atuar no 

GESTOR DE AÇÕES INTITUCIONAIS gerenciamento, diagnóstico, planejamento, execução e avaliação de 
programas/projetos comunitários, numa perspectiva de trabalho interdisciplinar e 

FUNÇÃO: Advogado intersetorial; contribuir na formulação de políticas públicas através da participação 
Atendimento jurídico na área assistencial destinada a famílias e  indivíduos que em fóruns pertinentes e da pratica cotidiana; articular junto a comunidade, às 

se encontram em situação de risco pessoal e social e com seus direitos violados, por famílias, crianças e adolescentes e população em geral, a rede de serviços de 
ocorrência de abandono, maus tratos físicos e, ou psíquicos, abuso sexual, proteção e atenção, participando de fóruns pertinentes; proceder a estudos, 
cumprimento de medidas sócio-educativas, situação de rua, risco de trabalho buscando a participação de indivíduos e grupos, nas definições de alternativas para 
infantil. Utilizar procedimentos individuais e grupais, conforme for indicado. Atuar os problemas identificados; interpretar, de forma diagnóstica, a problemática 
numa perspectiva de trabalho interdisciplinar e intersetorial; Ter como alvo a psicopedagógica; diagnosticar e planejar programas no âmbito da educação e lazer, 
família em sua dinâmica interna e externa, para que possa ser interrompido o ciclo atuando na realização de pesquisa, diagnósticos e intervenção psicopedagógica em 
da violência; que as crianças, adolescentes e famílias necessitam de atenções grupo ou individual; realizar atendimento psicológico ou psicossocial a crianças, 
especificas de caráter jurídico; que, caso seja constatada a hipótese de maus tratos, adolescentes, adultos, grupos ou instituições; realizar visitas a domicílios, 
opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsável, como determina o art. instituições ou equipamentos sociais e participar de reuniões de equipe, com outros 
130 do ECA, deve-se obrigatoriamente dar ciência  a autoridade judiciária para serviços; analisar comportamentos, realizar entrevistas, orientar e acompanhar 
determinar, como medida cautelar (urgente e necessária) o afastamento do autor de individualmente ou em grupos e efetuar encaminhamentos; coordenar grupos, 
agressão sexual da maioria comum, atualizado e preservado de forma a garantir a preparar reuniões, promover cursos, desenvolver projetos, organizar e elaborar 
privacidade, o sigilo e a inviolabilidade dos registros. O serviço deve manter materiais educativos, promover discussões de caso e realizar pesquisas; articular, 
articulações com organizações que atuam na Defesa de Direitos das Crianças, dos junto às famílias atendidas, os recursos e serviços existentes na comunidade, dentro 
adolescentes e famílias em situação de violência e na responsabilização dos autores de uma perspectiva de trabalho em rede; realizar estudos, pesquisas, levantamentos 
de agressão sexual, como o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do e diagnósticos nas áreas de concursos, recrutamento, seleção, capacitação, 
Adolescente – CMDCA, com a Defensoria Publica, com os serviços de assistência avaliação de desempenho, cargos e salários, benefícios e rotinas trabalhistas; 
jurídica gratuita da OAB e das Universidades. Executar outras tarefas de mesma atender individualmente e em grupo, visando auxiliar à reflexão de sua própria 
natureza ou nível de complexidade, associadas ao seu cargo. história e a elaboração de novos projetos de vida objetivando a inclusão social, bem 

como desenvolver mecanismos facilitadores que incentivem o usuário à 
FUNÇÃO: Assistente Social participação popular, tomando-se como referência para compreensão e elaboração 
Atuação em assistência à criança e adolescente, idosos, deficientes, das metas o contexto psicossocial do usuário; coordenar grupos com a população 

mulheres, indígenas, negros e famílias em situação de risco e vulnerabilidade atendida, operativos e sócio–terapêuticos, elaborando pareceres e relatórios e 
socioeconômica, visando atender suas necessidades. Prestar serviços de acompanhando o desenvolvimento individual e grupal dos mesmos; executar outras 
âmbito social a indivíduos, famílias, grupos e comunidades, identificando e tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas ao seu cargo.
analisando problemas e necessidades, bem como potencialidades e 
habilidades, aplicando métodos e processos básicos do serviço social; 
elaboração e desenvolvimento de projetos; planejar e executar programas de CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
Serviço Social, realizando atividades de caráter educativo, recreativo, cultural 
e assistencial; atuar na comunidade aplicando conhecimentos de gestão e ASSISTENTE DE APOIO INSTITUCIONAL
dinâmicas participativas, dirigindo atividades, prestando assessoria e apoiando 
grupos e organizações sociais; atuar no processo de formulação, gestão e FUNÇÃO: Assistente de Atividades Educacionais (Monitor)
controle das políticas sociais de forma articulada e intersetorial; emitir Auxiliar nas tarefas diárias voltadas às ações sócioeducativas com crianças e 
pareceres na sua área de atuação; executar outras tarefas de mesma natureza ou adolescentes e famílias; auxiliar no acompanhamento e monitoramento do Programa 
nível de complexidade, associadas ao seu cargo. de Economia Solidária. Conhecimento básico em informática e digitação. 

FUNÇÃO: Pedagogo ASSISTENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Supervisiona a execução de planos, verificando o cumprimento de normas e 

diretrizes, para garantir a eficácia do processo educativo; controla e avalia os FUNÇÃO: Técnico-Administrativo
resultados das atividades pedagógicas, analisando relatórios, prontuários, demais Conhecimento em informática e digitação. Executar serviços gerais 
elementos ao seu alcance, para aferir a eficácia dos métodos empregados e administrativos, exercendo trabalhos de digitação e cálculos, efetuando controle de 
providenciar eventuais reformulações; coordenar a execução de atividades arquivos e fichários e outras tarefas que dependam de interpretar e aplicar leis, 
profissionais e no desenvolvimento de potencialidades. Orientações pedagógicas normas e regulamentos gerais e municipais; elaborar índices, separando e 
junto aos programas que atendem crianças e adolescentes ligados à Assistência classificando expedientes e documentos, controlando requisições e recebimento de 
Social. materiais, atendendo a chamadas telefônicas e ao público em geral, fornecendo 

informações relativas à sua unidade de trabalho; elaborar relatórios, pesquisas, 
FUNÇÃO: Professor de Educação Física estatísticas e levantamentos; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de 
Ministrar aulas, zelando pela aprendizagem dos alunos; executar a carga complexidade, associadas ao cargo.

horária estabelecida pelo órgão competente; participar da elaboração e da execução 
do projeto político pedagógico da assistência; elaborar e/ou selecionar materiais 
pedagógicos; desenvolver atividades de recuperação de aprendizagem para os ANEXO III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
alunos que dela necessitarem; participar de reuniões de grupos de estudos ou de 
outros eventos promovidos pela assistência social; participar de programas 1 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
educacionais que objetivem promover a formação profissional continuada; 
comprometer-se com o sucesso de sua ação educativa na comunidade, garantindo a ADVOGADO
todos o direito à aprendizagem; participar e /ou empreender atividades extra classe LEI ORGANICA DO MUNICÍPIO DE DOURADOS; Estatuto dos Servidores 
desenvolvidas nos programas sociais, participar do processo de integração da Públicos do Município de Dourados (Lei nº. 107, de 27/12/2006); PCCR - Lei 
comunidade. Complementar 56/2002, atualizados até a data da abertura do Edital. Estatuto da 
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Criança e do Adolescente – ECA; SUAS - Sistema Único da Assistência Social e PNAS – Política Nacional da Assistência Social.
PNAS – Política Nacional de Assistência Social; LOAS – Lei Orgânica da 
Assistência Social; Estatuto do Idoso. Constituição Federal - Título I- Dos PSICÓLOGO
princípios fundamentais; Título II- dos direitos e garantias fundamentais; Título III- Processo de desenvolvimento humano em seus aspectos: biológicos, 
Da Organização do estado: capítulo I- organização político administrativa; Capítulo cognitivos, afetivo, emocional, social e a devida interação dinâmica entre esses 
IV dos municípios; Capítulo VI da intervenção;  Capítulo VII: da administração aspectos. O desenvolvimento e o meio ambiente observando a construção de um 
pública (art. 37 a 41). Título VIII - Da Ordem Social; capítulo I: Disposição Geral; desenvolvimento saudável. Saúde e doença – individual e coletiva, em ação nas 
Capitulo II – Da Seguridade Social; Capitulo III – Da Educação, da cultura e do instituições. O processo de desenvolvimento patológico e suas implicações 
desporto; Capitulo VII – Da família, da criança, do adolescente e do idoso. Direito estruturais e dinâmicas, nos distúrbios de conduta e de personalidade: neuroses, 
Civil - 1- Lei de introdução ao Código Civil; 2- Parte geral-Relação jurídica. psicose, histerias, bordeline. Saúde mental: conceito de normalidade/ 
Conceito e elementos; As pessoas como sujeito da relação jurídica. Conceito e anormalidade, produção social da loucura, sintoma e doença. Psicodinâmica das 
classificação. Pessoa natural e pessoa jurídica. Os bens como objeto da relação relações interpessoais – Teoria do vinculo. Ações terapêuticas: psicoterapia breve. 
jurídica. Bens, patrimônio e esfera jurídica. Classificação. Fatos jurídicos. Conceito Psicoterapia de grupo. Grupos operativos. Orientação e terapia familiar. Ludo 
e classificação. Atos jurídicos “stricto sensu” e negócio jurídico. Conceito e terapia. Entrevista aberta/anamnese. Consulta terapêutica. Diagnóstico diferencial. 
distinção. Existência, validade e eficácia. Fatos ilícitos. Ilícito absoluto e relativo. Psicossomática. Ação do Psicólogo na comunidade. SUAS – Sistema Único da 
Exclusão da ilicitude. Prescrição e decadência. Distinção. A prescrição em relação à Assistência Social e PNAS – Política Nacional da Assistência Social.
Fazenda Pública.3- Parte especial: Livro I - Do direito das Obrigações: Das 
modalidades das obrigações; Da transmissão das obrigações; Do adimplemento e 2. PROGRAMA DE LÍNGUA PORTUGUESA - (para os cargos que exigem 
extinção das obrigações; dos contratos em geral; das várias espécies de contrato; Nível Superior e para os cargos que exigem Nível Médio)
responsabilidade civil; Livro III Direito das Coisas: Da posse; dos direitos reais; da 1 - Interpretação de Textos. 2 - Fonologia e Fonética: Noções gerais de Fonética 
propriedade. Livro IV – Direito de Família, Da proteção da pessoa dos filhos; da e Fonologia. a) Fonema e letra; b) Classificação dos fonemas; c) Encontros 
filiação; Do reconhecimento dos Filhos; Do Poder Familiar. Processo Civil –1- vocálicos, consonantais e dígrafos; d) Sílaba; e) Classificação das palavras quanto 
Livro I- Do processo de conhecimento: Da jurisdição da ação; Das partes e seus ao número de sílabas; f) Divisão silábica. Ortografia: a) Letra e alfabeto; b) 
procuradores; Dos atos processuais; Da formação e extinção do processo; Do Emprego das letras e dos dígrafos; c) Emprego das iniciais maiúsculas; d) Emprego 
processo e do procedimento; Do procedimento ordinário; Do processo nos do hífen. Acentuação gráfica: a) Regras de acentuação gráfica. 3 - Morfologia: a) 
tribunais; Do recurso; 2- Livro II – Do processo de execução: Da execução em geral; Estrutura das palavras; b) Formação de palavras; c) Classes de palavras. 4 - Sintaxe: 
Das diversas espécies de execução; Dos embargos do devedor; Da execução por a) Frase, oração e período; b) Período composto por coordenação; c) Período 
quantia certa contra devedor insolvente; da remição; Da suspensão e da extinção do composto por subordinação; d) Regência verbal e nominal.
processo de execução. 4- Livro III- Do processo cautelar: das medidas cautelares; 
capítulo I- das disposições gerais; Capitulo II – Dos procedimentos cautelares 3. PROGRAMA DE MATEMÁTICA (para os cargos/funções de Assistente de 
específicos: Do arresto; Do seqüestro; da caução; Da busca e apreensão; da Atividades Educacionais (Monitor) e Técnico-Administrativo)
exibição. Dos Alimentos Provisionais, Da justificação, De outras medidas Conjuntos Numéricos: Números Naturais, Inteiros, Racionais (fracionários e 
provisionais. 5- Livro IV – Dos procedimentos especiais: Título I – Dos decimais) e Reais - Operações e Propriedades. Números e Grandezas 
procedimentos especiais de jurisdição contenciosa. Titulo II – Dos procedimentos Proporcionais: Razões e Proporções; Divisão Proporcional; Regras de Três Simples 
especiais de jurisdição voluntária; Direito Administrativo- 1- Da administração e Composta. Sistemas de Medidas: Área, Volume, Massa, Capacidade, Tempo, 
pública; 2- poderes da administração pública; poder de policia; 3- restrições do Sistema Monetário Brasileiro. Funções Algébricas. Equações e Inequações: de 1º e 
estado sobre a propriedade privada; 4- atos administrativos; 5- servidores públicos; 2º graus, Problemas.
processo administrativo; 6- improbidade administrativa; 7- lei de responsabilidade 
fiscal; 8- lei de licitação – disposições gerais; da licitação (das modalidades limites e 4. PROGRAMA DE CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA (para os 
dispensa); do procedimento e julgamento; Dos contratos; Das sanções cargos/funções de Assistente de Atividades Educacionais(Monitor) e Técnico-
administrativas (dos crimes e das penas); Dos recursos administrativos; 9- Dos Administrativo) Conhecimentos básicos em informática: Word a partir de 2000), 
serviços públicos; 10- Do controle administrativo. Direito Penal- Aplicação da lei Windows (a partir de 2000), Excel (a partir de 2000), Power Point (a partir de 2000), 
Penal: princípios da legalidade. Eficácia no tempo e no espaço. Crime: conceitos, Internet.
ação e omissão, tipicidade, antijuridicidade, culpabilidade. Relação de causalidade. 
Punibilidade. Responsabilidade criminal. Co-autoria. Causas extintivas da 
punibilidade. Prescrição e decadência. Crimes contra a fé pública. Crimes contra a 
Administração Pública. Conceito e classificação. Extensão penal do conceito de 
Administração Pública, funcionário público e documento público. Crimes 
praticados por funcionário público contra a Administração em geral. Crimes de 
imprensa. 

ASSISTENTE SOCIAL
Fundamentos teóricos metodológicos do Serviço Social: a) influencia das 

correntes filosóficas na construção teórico-metodológica do Serviço social: 
funcionalismo, materialismo histórico, fenomenologia; b) Serviço social na 
contemporaneidade; dimensões históricas, teóricas e ético político; c) A 
sistematização da pratica profissional. Política social: As políticas sociais públicas; 
a Seguridade social: saúde, assistência social e previdência social. Planejamento em 
Serviço social: planejamento e administração de projetos sociais. Pesquisa em 
Serviço Social: as principais modalidades de investigação em Serviço Social. 
Projeto Ético Político Profissional: Lei nº. 8.662/93 – Regulamentação da Profissão 
do Assistente Social; O Código de Ética do Assistente Social. Legislação Orgânica 
da Assistência Social – LOAS – (Lei Federal nº. 8069, de 13 de julho de 1990). 
Norma Operacional Básica da Assistência Social (NOB). Política Nacional do 
Idoso (Lei Federal nº. 8.842, de 04 de janeiro de 1994 e Decreto Federal nº. 1948 de 
03 de julho de 1996); Sistema Único de assistência Social –SUAS -, e Política 
Nacional da Assistência Social – PNAS/2004.

PEDAGOGO
As reformas educacionais brasileiras: contextualização histórica. As reformas 

em curso nos sistemas públicos da educação brasileira. Relações entre escola e 
sociedade. Pressupostos filosófico-políticos para a pratica pedagógica. 
Planejamento escolar: dimensão técnico-política para a pratica pedagógica. Projeto 
político pedagógico da escola, pressupostos e construção. Educação Popular (Paulo 
freire –Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da Autonomia).

SUAS - Sistema Único da Assistência Social e PNAS – Política Nacional de 
Assistência Social.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Fundamentos e aperfeiçoamentos esportivos de: Futebol, basquetebol, 

voleibol, handebol, atletismo e natação. Anatomia. Psicomotricidade: 
(esquema corporal, tônus da postura, dissociação de movimentos, 
coordenações globais, motricidade fina, organização espacial e temporal, 
ritmo, lateralidade, equilíbrio e relaxamento). A função educacional do jogo. 
Metodologias. Atividades adaptadas aos portadores de necessidades especiais. 
Constituição Federal artigos: 21, 23, 24, 30, 194, 195,203 e 204. LOAS – Lei 
Orgânica da Assistência Social, SUAS – Sistema Único de Assistência Social e 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O QUADRO

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA 
SOLIDÁRIA

CRONOGRAMA - 2007

DATA EVENTO

Período de inscrição 17 de janeiro a 02 de fevereiro

Período de solicitação de isenção 
de inscrição

17 a 19 de janeiro

Publicação do deferimento e 
indeferimento das solicitações de 
isenção de taxa de inscrição

 

24 de janeiro

Período de inscrição de quem 
teve a solicitação de isenção da 
taxa de inscrição indeferida

 

24

 

de janeiro a 02 de fevereiro

Publicação do s candidatos que 
tiveram as inscrições deferidas e

 

ensalamento

 

12 de fevereiro

Prova Escrita

 

25 de fevereiro

Publicação do gabarito

 

27 de fevereiro

Período de recursos contra o 
gabarito

 

28 de fevereiro a 01 de março

Análise de recursos

 

02 a 09 de março

Publicação do resultado da Prova 
Escrita e convocação para a 
Prova de Títulos

 

13 de março

Prova de Títulos

 

19 a 27 de março

Publicação do resultado da Prova 
de Títulos

 
16 de abril

Período de recursos contra  a 
Prova de Títulos

 
19 e 20 de abril

Publicação do Resultado Final do 
Concurso

 30 de abril  
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Poder LegislativoPoder Legislativo
Portarias

PORTARIA Nº. 009/2007 DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS, RESOLVE:
VEREADOR CARLOS ROBERTO ASSIS BERNARDES, NO USO 
DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI: Art. 1º  -  Constituir a COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO da Câmara Municipal de Dourados, com fundamento no 
RESOLVE: Artigo 51 da Lei Federal n.º 8.666, de 21/06/93, com os seguintes 

membros:
Nomear AMILTON SALINA no cargo de Chefe da Divisão de 

Finanças, Símbolo CC1, do Quadro de Funcionários da Câmara . AMILTON SALINA
Municipal, em 02 de janeiro de 2007.

. NÁDIA SATER GEBARA

Registre-se e publique-se. . HEBE DE OLIVEIRA BARRIOS

Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Dourados, 02 de Art. 2º - À Comissão será delegada todos os poderes e atribuições 
janeiro de 2007. regulamentadas pela Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes e 

será presidida pelo servidor AMILTON SALINA.
CARLOS ROBERTO ASSIS BERNARDES

PRESIDENTE REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Dourados, em 10 de 
Janeiro 2007.

PORTARIA Nº 014/2007

O PRESIDENTEA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS, CARLOS ROBERTO ASSIS BERNARDES
VEREADOR CARLOS ROBERTO ASSIS BERNARDES, NO USO PRESIDENTE

Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO licitatório, ADJUDICO E HOMOLOGO O RESULTADO DO 

RESULTADO DE JULGAMENTO JULGAMENTO DO CONVITE N.º 001/2007 PROFERIDO PELA 
PROCESSO N.º 001/2007/CPL/CMD COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA 

CONVITE 001/2007 MUNICIPAL DE DOURADOS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS, através da Comissão Dourados(MS), 10 de janeiro de 2007.
Permanente de Licitação, torna público de acordo com a legislação 
vigente que a empresa DESTAK PRODUÇÕES ÁUDIO E VÍDEO CARLOS ROBERTO ASSIS BERNARDES
LTDA, CNPJ, 00.818.348/0001-90, foi declarada vencedora da Presidenta da Câmara Municipal de Dourados
licitação para VEICULAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO 
INSTITUCIONAL, de acordo com o teor do Edital. AMILTON SALINA

De acordo com a formalidade e a tramitação legal do processo Presidente da Comissão Permanente de. Licitação

Outros AtosOutros Atos
Edital

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES PARA acompanhadas de número do documento de identidade pessoal. 
DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL As inscrições das chapas, concorrentes tanto à Diretoria Executiva, 

- BIÊNIO JANEIRO 2007/2009 quanto ao Conselho Fiscal, deverão ser feitas mediante expediente dirigido à 
UDAM até , às 17:00h, do dia 11 de janeiro  último dia do prazo de inscrição. 

O  presidente da Diretoria Executiva da UDAM , em conjunto com o Neste momento haverá reunião conjunta entre os cabeça de chapa 
presidente da associação dos moradores do DISTRITO DE ITAHUM, e  no (presidente e vice-presidente) com a Comissão Eleitoral,  para determinação 
uso de suas atribuições estatutárias convoca os associados para participarem conjunta do Regimento da Eleição.
da eleição que definirá a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal da referida Podem compor as chapas de candidatos, tanto à Diretoria Executiva, 
associação para  Biênio DE JANEIRO de 2007 até JANEIRO de 2009. O quanto ao Conselho Fiscal, todos os comunitários que se enquadrem nas 
processo eleitoral ocorrerá no dia 21 de JANEIRO de 2007, na SEDE DA condições previstas no do Estatuto, desde que em pleno gozo de seus direitos 
ASSOCIAÇAO DE MORADORES na rua Jardim nº. 105 neste distrito,  estatutários e legais diante das legislações vigentes. Sendo que cada 
entre 08:00h e 17:00h. candidato somente poderá participar de uma única chapa.

A Comissão Eleitoral que coordenará todas as etapas do pleito é composta 
pelos diretores da UDAM e os fiscais indicado pelas chapas concorrentes Adilson Barros Mourão

Conforme dispõe o, Estatuto Social, a forma de eleição, tanto da Presidente da udam
Diretoria Executiva, quanto do Conselho Fiscal consistirá na apresentação 
de chapas separadas, as quais deverão conter os cargos, os nomes completos Altino Antunes do  Nacimento
dos candidatos correspondentes e suas respectivas autorizações individuais, Presidente da associação de moradores


