
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
Maria de Fátima Metelaro

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

Hernandes Vidal Oliveira
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EXPEDIENTE

Editais
EDITAL N.º 001-A-/2006 1.5.7 - O candidato inscrito que tenha necessidades especiais deverá comunicá-

las, especificando-as na Ficha de Inscrição e remetendo por SEDEX, com AR (aviso 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS de recebimento), endereçado a FAPEC – Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à 

PARA O QUADRO MAGISTÉRIO Cultura, na Rua 9 de julho, nº 1922 Vila Ipiranga, CEP 79081-050, em Campo 
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO Grande/MS, até o dia 16 de agosto de 2006, e também, se necessitar, de prova especial, 

sem o que não serão preparadas as provas, seja qual for o motivo alegado.
José Laerte Cecílio Tetila, Prefeito Municipal de Dourados/MS, no uso de suas 

atribuições, torna pública a abertura de inscrições para a realização de Concurso 2. DAS INSCRIÇÕES
Público de Provas e Títulos para provimento de cargos pertencentes ao Quadro 2.1 - As inscrições serão realizadas exclusivamente no período de 18 de julho a 11 
Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Dourados / MS, de acordo com as de agosto de 2006:
normas e condições seguintes: a) Os candidatos concorrentes a todos os cargos poderão inscrever-se  pela 

Internet, no endereço eletrônico www.fapec.org onde estarão disponibilizados para 
1 - DOS CARGOS impressão o boleto bancário e o Edital do concurso, contendo toda a regulamentação e 
1.1 – Os cargos, objeto do Concurso e respectivo número de vagas, escolaridade, o conteúdo programático das Provas Escritas;

requisitos, atribuições, constam dos Anexos I, II e III deste Edital. b) Nas Agências dos Correios Central, localizada na Rua João Cândido Câmara, 
1.2 – O regime jurídico é de natureza estatutária, a jornada de trabalho e salários é 629 e na Agência da UNIGRAN, localizada na Rua Balbina de Matos, 2121, em 

a definida no Anexo IV, para cada cargo. Dourados/MS, observado o horário de funcionamento das agências;
1.3 – São requisitos básicos para o provimento do cargo: 2.1.1 – Os candidatos que realizarem as inscrições pela Internet deverão observar 
a) ser brasileiro nato ou naturalizado; os seguintes itens:
b) estar em gozo dos direitos políticos e civis; a) efetuar o pagamento do boleto bancário até o término do expediente das 
c) estar quite com as obrigações militares (sexo masculino) e eleitorais; agências bancárias da Caixa Econômica Federal ou das Casas Lotéricas;
d) ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; b) no último dia destinado à realização das inscrições o candidato deverá realizá-
e) comprovar a escolaridade e os requisitos específicos exigidos para o cargo; la até às 18 horas.  Após este horário o sistema de captação das inscrições deixará 
f) apresentar declaração de não acúmulo de cargos (ver item 7.10 deste Edital) automaticamente de recebê-las;
g) ser considerado apto em exame médico-pericial realizado por junta médica da c) a FAPEC não se responsabiliza por inscrições não recebidas por motivos de 

Prefeitura Municipal de Dourados/MS. ordem técnica de computadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas 
1.4 - As vagas que porventura forem criadas ou abertas durante o prazo de de comunicação e de outros fatores que impossibilitem a transferência de dados;

validade do presente concurso poderão ser preenchidas por candidatos habilitados, d) a inscrição do candidato será efetivada, somente após a confirmação na FAPEC 
obedecida a ordem de classificação. do pagamento da taxa de inscrição pela Caixa Econômica Federal;

1.5 - Aos candidatos com necessidades especiais serão destinadas 5% (cinco por e) o candidato deverá imprimir a Ficha de Inscrição, assiná-la, juntar as 
cento) das vagas oferecidas para cada cargo, desde que as atribuições sejam fotocópias do documento de identidade, frente e verso separados, que deverão ser 
compatíveis com o grau de deficiência apresentado, observados os dispositivos coladas no verso da Ficha de Inscrição, no local apropriado, juntar o comprovante de 
constantes nos artigos 3º, 4º, 5º, 37, 41 do Decreto Federal nº. 3.298, de 20 de pagamento do boleto bancário e postá-la por SEDEX, com AR (aviso de 
dezembro de 1.999, que regulamenta a Lei Federal nº 7.853 de 24 de dezembro de recebimento), nas Agências do Correio, relacionadas no item 2.1 (b), até o dia 11 de 
1999 e Lei Municipal nº 1.788 de 21 de maio de 1992. agosto de 2.006, no horário de expediente normal, endereçada à FAPEC, situada na 

1.5.1 - Quando o cálculo para o número de vagas mencionado no item 1.5 resultar Rua 9 de Julho, 1922, Vila Ipiranga, CEP 79.081-050, Campo Grande/MS;
em número fracionário, será adotado o critério de arredondamento previsto em lei. f) o candidato que não atender ao disposto nas alíneas acima terá sua inscrição 

1.5.2 - As vagas oferecidas aos candidatos com necessidades especiais e não cancelada.
preenchidas serão destinadas aos que não tenham necessidades especiais, obedecendo 2.2 - A inscrição do candidato pela Agência dos Correios somente será efetivada 
à ordem de classificação. mediante:

1.5.3 - Quando da admissão, a junta médica oficial terá decisão terminativa sobre a) apresentação de um dos seguintes documentos oficiais de identidade: Registro 
o grau de deficiência e as condições capacitantes ou não para o exercício do cargo. Geral de Identidade, Carteira de Identidade Militar, Carteira Nacional de Habilitação 

1.5.4 - Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medicina (com foto), Carteira de Identidade Profissional emitida pelo órgão competente ou 
especializada, de acordo com os padrões mundialmente estabelecidos e que Carteira de Trabalho;
constituam inferioridade que implique grau acentuado de dificuldade para integração b) o preenchimento e assinatura da Ficha de Inscrição, na qual declarará o 
social, conforme o artigo 4º do Decreto Federal nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1.999. conhecimento e aceitação das normas e condições de realização do Concurso;

1.5.5 - Não serão considerados, como deficiência visual, os distúrbios de c) a devolução da Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada, 
acuidade visual, passíveis de correção. juntamente com os documentos exigidos, no local determinado para a inscrição;

1.5.6 - Os candidatos com necessidades especiais que forem aprovados d) a entrega das fotocópias do documento de identidade, frente e verso, 
participarão da relação geral de candidatos, para publicação dos resultados e separados, que deverão ser coladas no verso da Ficha de Inscrição, no local 
respectiva classificação, além de figurarem, tão somente para efeito de conhecimento, apropriado;
em relação à parte com sua classificação. e) pagamento da taxa de inscrição, no valor correspondente ao cargo que vai 
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concorrer. trabalhos, incorrendo em comportamento indevido ou descortês para com qualquer 
2.2.1 - A inscrição poderá ser feita pelo próprio candidato ou por representante dos aplicadores, seus auxiliares ou autoridades; afastar-se da sala de provas sem o 

legalmente habilitado para esse fim, mediante a entrega de procuração específica, acompanhamento do fiscal, antes de ter concluído as mesmas; for surpreendido, 
pública ou particular com firma reconhecida; durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato ou se 

2.3 - Não será aceita inscrição condicional, por fax símile ou por utilizando de máquinas de calcular ou similar, livros, códigos, manuais, impressos ou 
correspondência; anotações, ou após as provas, for constatado, por meio de perícia, ter-se utilizado de 

2.4 - Após a inscrição, não serão aceitos pedidos para quaisquer alterações; processos ilícitos na realização das mesmas.
2.5 - Cada candidato prestará provas somente para um cargo. No caso de inscrição 3.2.13 – Não será permitido, durante a realização das provas, o uso de quaisquer 

realizada pelo mesmo candidato para mais de um cargo e observados todos os meios eletrônicos, inclusive aparelhos celulares, que deverão permanecer desligados 
procedimentos, valerá somente a inscrição de data mais recente; durante o período de realização das provas.

2.6 - A relação dos candidatos inscritos e homologados para o Concurso será 3.2.14 - A CCP reserva-se o direito de, a qualquer momento, mandar colher a 
publicada no Mural da Prefeitura Municipal, no Diário Oficial do Município de impressão digital para análise por especialistas em identificação.
Dourados no endereço eletrônico www.dourados.ms.gov.br , ou ainda no endereço 3.2.15 - Não haverá 2ª (segunda) chamada para as provas e nem realização de 
eletrônico www.fapec.org. provas fora da data, horário e local estabelecidos para cada candidato.

2.7 - O candidato poderá recorrer, nos 03 (três) dias úteis subseqüentes à data de 
publicação da relação referida no subitem anterior, face à omissão de seu nome ou para 3.3 - PROVA DE TÍTULOS: de caráter classificatório, será realizada de acordo 
retificação de dados ocorridos por erro de digitação; com os seguintes procedimentos:

2.8 - O recurso deverá ser entregue pessoalmente à Comissão Municipal para a) o candidato aprovado na Prova Escrita e convocado para fazer a entrega dos 
Concurso Público – CCP, devidamente fundamentado, à máquina ou em letra de Títulos, deverá entregar os documentos comprobatórios de titulação, através de 
forma, devendo constar o nome do candidato e endereço completo para fotocópias autenticadas ou acompanhadas do original, em data e local a serem 
correspondência; definidos através de Edital específico, que será  divulgado no Diário oficial do 

2.8.1 - A CCP ficará instalada, na Secretaria Municipal de Educação (SEMED), Município, Site da Prefeitura – www.dourados.ms.gov.br e Site da FAPEC – 
sito à Rua Mato Grosso nº 1.859 - Centro, em Dourados/MS, com atendimento no www.fapec.org .
horário das 8h às 11h e das 13h às 17h, exceto sábados, domingos e feriados. b) os títulos serão pontuados conforme valores abaixo e será considerada somente 

2.9 - O candidato deverá recolher a taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 a pontuação correspondente à maior titulação, quando for o caso.
(cinqüenta reais), nos locais relacionadas no item 2.1.1 (a). 3.3.1 - Os títulos serão aferidos pela Comissão de Avaliação da Prova de Títulos, 

2.10 - O valor da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma. observados os critérios e o valor correspondente em pontos explicitados nos quadros 
2.11 - O candidato que efetuar o pagamento da Taxa de Inscrição com cheque sem abaixo:

a necessária provisão de fundos terá sua inscrição cancelada.

3. DAS PROVAS
3.1 – PROVAS ESCRITAS
3.1.1 – O concurso constará de Provas Escritas nas seguintes modalidades:
3.1.2 - Língua Portuguesa, Conhecimentos Específicos e Conhecimentos 

Pedagógicos de acordo com a especificidade e o nível de escolaridade que cada cargo 
exige, como segue:

3.1.3 - Cada questão da Prova Escrita será composta de 5 alternativas, sendo 
somente uma correta.

3.1.4 - A duração total das provas será de 4 (quatro) horas para todos os cargos.
3.1.5 - A nota de cada candidato na prova escrita será calculada pela soma das 

notas obtidas em cada modalidade que compõe a prova.
3.1.6 - Serão considerados reprovados os candidatos que tirarem nota zero em 

qualquer modalidade.
3.1.7 - Serão considerados reprovados os candidatos que tiverem rendimento na 

Prova Escrita, inferior a 50% (cinqüenta por cento) do valor total da prova.

3.2. DA APLICAÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS
3.2.1 - As provas escritas serão realizadas no dia 17 de setembro de 2006, com 

duração total de 4 (quatro) horas para todos os cargos.
3.2.2 – Os locais e horário(s) de provas constarão em Edital Específico, que será  

divulgado no Diário oficial do Município, Site da Prefeitura – 
www.dourados.ms.gov.br e Site da FAPEC – www.fapec.org  , sendo atribuída aos 
candidatos a responsabilidade pelo conhecimento dos respectivos locais e horário de 
realização das provas.

3.2.3 - O candidato deverá comparecer ao local das provas com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado, munido do documento que consta do 
item 2.2 (a) e caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.

3.2.4 - Para entrar na sala de provas, o candidato deverá identificar-se, 
apresentando ao fiscal o seu documento de identidade (2.2.a). O candidato será 
identificado rigorosamente durante a realização da Prova Escrita e, na ocasião, deverá 3.3.2 - Não serão computados documentos que não consignem, de forma expressa 
assinar a Lista de Presença. e precisa, as informações necessárias à sua avaliação, assim como aqueles cujas 

3.2.5 - Não será admitido na sala de provas o candidato que se apresentar após o cópias estiverem ilegíveis, mesmo que parcialmente.
horário oficial de Mato Grosso do Sul, estabelecido para o fechamento dos portões. 3.3.2.1 – São consideradas informações necessárias nos documentos: a) Carga 

3.2.6 - A ausência do candidato implicará em sua eliminação do concurso, não Horária; b) Período do curso; c) Nome da Instituição; d) Assinatura do responsável e; 
havendo, em hipótese alguma, outra oportunidade. e) Freqüência no curso.

3.2.7 - O candidato deverá transcrever todas as respostas para o cartão-resposta, 3.3.3 - Cada título será avaliado de acordo com a carga horária expressa, não 
que será o único documento considerado para a correção eletrônica. sendo permitida a soma de carga horária de mais de um título para o mesmo item, 

3.2.8 - O candidato ao terminar as provas, somente poderá entregar ao fiscal o exceto para o caso do item 02 do quadro 3.3.1A e 3.3.1B, sendo que nos documentos 
cartão-resposta, decorridos duas horas do início das provas. apresentados deverão constar, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de 

3.2.9 – O candidato que quiser levar o caderno de perguntas, somente poderá freqüência de carga horária efetiva.
fazê-lo, faltando 30 minutos para o término das provas. 3.3.4 - Quando da apresentação dos títulos, o candidato receberá documento 

3.2.10 - Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala, sendo comprobatório do número de documentos entregues, com a assinatura do candidato e 
liberados somente quando todos tiverem concluído as provas. da pessoa designada pela Presidência da Comissão.

3.2.11 - Não serão computadas questões não assinaladas, que contenham mais de 3.3.5 - Os títulos, apresentados em cópias devidamente autenticadas, ou 
uma resposta, emendas ou rasuras. conferidas com os originais, após sua entrega, não poderão ser substituídos ou 

3.2.12 - Será sumariamente eliminado do Concurso o candidato que se utilizar de devolvidos e não será permitido acrescentar outros títulos aos já entregues.
meios ilícitos para a execução das provas; perturbar, de qualquer modo, a ordem dos 3.3.6 - O resultado do total dos pontos obtidos na Prova de Títulos dos candidatos 
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aprovados nas Provas Escritas será publicado através de Edital. b) não comprovar os requisitos exigidos para provimento do cargo;
3.3.7 - A nota da Prova de Títulos será a soma dos pontos obtidos com a titulação c) não apresentar a documentação comprobatória necessária para provimento do 

apresentada. cargo.
7.13 – Os candidatos aprovados e convocados poderão requerer, na data prevista 

4. DAS NOTAS FINAIS para apresentação de documentos e exame médico-pericial, seu deslocamento para o 
4.1 - A Nota Final obtida pelo candidato após a realização das Provas Escritas e de final da classificação.

Títulos será calculada, vedado qualquer arredondamento, pela fórmula NF = NPe + 7.14 – Os candidatos nomeados só adquirirão a estabilidade após a avaliação 
PT, onde: especial de desempenho ao final do período do Estágio Probatório de acordo com a 

legislação vigente.
NF = Nota Final
NPe = Nota obtida nas provas escritas 8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
PT = Total de pontos obtidos na prova de Títulos 8.1 – O Concurso Público objeto deste Edital será executado pela Fundação de 

Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura – FAPEC, sendo a ela delegadas as atribuições 
5. DOS RECURSOS referentes ao Concurso, pela CCP.
5.1 – Será dado conhecimento do Gabarito Oficial do Concurso a todos os 8.2 - A inscrição implicará ao candidato conhecimento e tácita aceitação das 

candidatos 3 (três) dias após a realização das Provas Escritas, através de edital.  O condições estabelecidas neste edital e demais instrumentos normativos do Concurso, 
candidato que não concordar com o mesmo, poderá apresentar recurso, devidamente dos quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.
fundamentado, nos 3 (três) dias úteis subseqüentes ao da data de sua publicação. O 8.3 – O candidato será o único responsável pela tomada de conhecimento das 
recurso deverá ser encaminhado à FAPEC, em folha individual por questão, com a datas, locais, horários e procedimentos pertinentes às várias etapas do Concurso 
bibliografia que o fundamente. Público.

8.4 - O prazo de validade do Concurso será de 02 (dois) anos, a contar da data da 
6. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL homologação do seu resultado, podendo ser prorrogado por período igual ou menor, a 
6.1 - A classificação dos candidatos será realizada pela ordem decrescente da nota critério da Administração Municipal.

final atribuída a cada um deles. 8.5 - Na hipótese de abertura de novas vagas, por vacância ou necessidade da 
6.2 - Ocorrendo igualdade na nota final, para os cargos de Professor e Inspetor Administração Municipal, para os cargos oferecidos no Concurso, durante a sua 

Escolar, o desempate beneficiará, sucessivamente, o candidato que: vigência, serão nomeados os candidatos aprovados, obedecida rigorosamente à ordem 
a) obtiver maior nota na modalidade de Conhecimento Específico; de classificação, até o quantitativo estabelecido em lei para o Quadro de Pessoal da 
b) obtiver maior nota na modalidade de Conhecimento Pedagógico; Prefeitura Municipal de Dourados/MS.
c) obtiver maior nota na modalidade de Língua Portuguesa; 8.6 - O candidato será responsável pelo preenchimento, exatidão e atualização, 
d) tiver mais idade; junto à FAPEC, dos dados constantes em sua Ficha de Inscrição, durante a realização 

do Concurso, em especial do endereço residencial.
6.3 – Ocorrendo igualdade na nota final, para o cargo de Nutricionista, o 8.7 - Não será fornecido documento comprobatório de participação ou 

desempate beneficiará, sucessivamente, o candidato que: classificação no Concurso, valendo para esse fim a publicação no órgão oficial do 
a) obtiver maior nota na modalidade de Conhecimento Específico; Município.
b) obtiver maior nota na modalidade de Língua Portuguesa; 8.8 - A verificação, em qualquer época, de declaração ou de apresentação de 
c) tiver mais idade; 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 
O resultado do Concurso será homologado pelo Prefeito Municipal de procedimentos legais.

Dourados/MS e publicado no Diário oficial do Município, Site da Prefeitura – 8.9 - Não será efetivada a posse de candidato aprovado que tenha sido condenado 
www.dourados.ms.gov.br e Site da FAPEC – www.fapec.org . por sentença transitada em julgado ou demitido “a bem do serviço público” de 

qualquer órgão dos três níveis de governo e respectivos poderes.
7. DA NOMEAÇÃO E POSSE 8.10 - A Administração Municipal propiciará às entidades representativas dos 
7.1 - Os candidatos aprovados no Concurso serão convocados, através de Edital servidores, legalmente reconhecidas, todos os meios necessários ao acompanhamento 

publicado em órgãos oficiais do município, para entrega dos comprovantes dos e à realização do Concurso.
requisitos exigidos para provimento de cargo, obedecendo rigorosamente à ordem de 8.11 - Os candidatos poderão dirimir dúvidas relativas ao concurso, através dos 
classificação. telefones (67) 3346-3278, 3346-2679, 3346-8090 ou ainda pelo site www.fapec.org.

7.2 – Para os candidatos habilitados no Concurso para provimento do cargo de 8.12 - As disposições deste Edital poderão ser alteradas ou complementadas, 
Profissional do Magistério Municipal, que colaram grau em 2004 – 2006, serão enquanto não efetivado o fato respectivo, através da publicação do Edital 
aceitos para a posse, em caráter provisório, os seguintes documentos: correspondente.

a) Declaração ou Certidão da Instituição de Ensino Superior, constando o nº da 8.13 - Os casos omissos e as dúvidas que surgirem na interpretação deste Edital 
autorização e do reconhecimento do curso que habilitou o candidato para o serão apreciados pela CCP.
magistério, bem com a data de colação se grau e a informação, que o diploma 
encontra-se em fase de registro; Dourados/MS, 29 de junho de 2006.

b) Histórico Escolar do referido curso;
c) Os documentos de escolaridade deverão ser entregues, em duas vias; José Laerte Cecílio Tetila
7.3 – As fotocópias do Diploma com o respectivo registro, autenticadas ou Prefeito Municipal

conferidas com o original, deverão ser entregues a Comissão de Valorização dos 
Professores do Magistério (CVP) da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), no 
prazo de 01 (um) ano, a partir da data da posse, sob pena de ser cancelada a sua 
nomeação, bem como anulados todos os atos dela decorrentes.

7.4 – A classificação dos candidatos com necessidades especiais, será em 
separado e assegurada aos aprovados a nomeação alternada, uma para o deficiente e 
outra para os demais candidatos, até que sejam nomeados todos os candidatos 
classificados para as vagas destinadas a essa modalidade de provimento, tal é o que 
dispõe a Lei Complementar Municipal nº 056 de 23 de dezembro de 2002, no Art. 29 – 
Parágrafo Único.

7.5 - A convocação dos candidatos aprovados dar-se-á de acordo com as 
necessidades da Administração Municipal, não havendo obrigatoriedade do 
preenchimento imediato de quaisquer das vagas oferecidas.

7.6 - A nomeação dos candidatos que se apresentarem e comprovarem os 
requisitos exigidos serão efetivados por ato do Prefeito Municipal.

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

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

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

7.9 - 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.

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

7.11 - O ingresso no serviço público municipal, do candidato aprovado, far-se-á 
na classe inicial do respectivo cargo.

7.12 - Será eliminado, perdendo a vaga respectiva, o candidato aprovado que:
a) não se apresentar no prazo fixado pelo Edital de convocação para posse;
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escolar. O Ambiente. Ser humano e Saúde. Os Recursos Tecnológicos. História Local e 
do Cotidiano. Semelhanças e Diferenças no modo de viver dos indivíduos e grupos 
sociais. História Regional (Mato Grosso do Sul). Globalização. Sociedade e Natureza 
presentes na vida cotidiana do homem. Paisagens Urbanas e Rurais, suas características 
e relações com os modos de vida do homem. As influências da tecnologia na 
configuração de paisagens urbanas e rurais. Arte na Educação: linguagens; corporal, 
visual, sonora, e cênica. 

PROFESSOR DE  LÍNGUA PORTUGUESA
Concepções de Linguagem e o ensino de língua. A Linguagem Oral e a Linguagem 

Escrita: texto/discurso, contexto, intertexto. Diversidade textual gêneros discursivos. 
Ensino e aprendizagem da língua: as Práticas de Leitura, de Produção de Textos, de 
análise lingüística e suas inter-relações. O uso da norma padrão e a adequação da 
linguagem às diferentes situações de comunicação. Interpretação e compreensão de 
textos. Ortografia. Acentuação gráfica. Funções da linguagem. Classes de Palavras: 
estrutura, formação e flexão. Emprego das Classes de Palavras. A Oração e seus termos. ANEXO II DO EDITAL Nº001-A-/2006
A composição do Período: Coordenação e Subordinação. Emprego dos tempos e modos 
verbais. Emprego das formas nominais dos verbos. Vozes verbais. Concordância verbal CONTEÚDOS CURRICULARES
e nominal. Regência nominal e verbal. Crase. Figuras de linguagem. Funções da 
Literatura. Aspectos do ensino da Literatura. O Romantismo no Brasil: a poesia: autores 1 - CONHECIMENTOS GERAIS
e tendência das três gerações românticas. O surgimento do romance. Origens e 
características do Realismo. Pré-Modernismo: contexto histórico. Modernismo: a LINGUA PORTUGUESA - para todos os cargos: Interpretação e Compreensão de 
Semana de Arte Moderna; características e autores da primeira fase (1922 – 1930); textos. O uso da norma padrão e a adequação da linguagem às diferentes situações de 
características da poesia da segunda fase (1930 – 1945) e o romance regionalista. comunicação. Ortografia. Acentuação gráfica. Funções da Linguagem. Emprego das 
Tendências contemporâneas: a prosa; principais autores e obras da poesia. A produção diversas Classes de Palavras. A oração e seus termos. Emprego dos tempos e modos 
contemporânea da Literatura Sul-mato-grossense; características e principais autores e verbais: Emprego das formas nominais dos verbos. Concordância Verbal e Nominal. 
a poesia de Manoel de Barros.Regência nominal e verbal. Crase. Figuras de Linguagem. Morfologia. Colocação 

pronominal.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
A arte e a cultura. A arte na educação. Práticas de leitura de imagem e produção CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS – para os cargos do magistério: A 

artística. Estética e história da arte, regional, brasileira e universal, nos diferentes Pedagogia como teoria e prática da educação. Tendências Pedagógicas. Relação Escola-
períodos históricos. Linguagens artísticas (pintura, desenho, escultura, assemblagem, Sociedade. A organização da Educação Nacional. A Educação Básica, organização e 
instalação, objeto, publicidade e propaganda, história em quadrinhos). Elementos finalidades. Modalidades de Ensino. O Currículo: a Base Nacional Comum, a Parte 
visuais (cor, forma, linha, ponto, textura, volume, profundidade) e suas relações Diversificada. Planejamento, Estratégias Pedagógicas, Avaliação das Práticas 
compositivas. Técnicas e materiais artísticos.Pedagógicas. As Inovações Tecnológicas e sua utilização no processo de ensino-

aprendizagem. Gestão Democrática da educação pública. Projeto Pedagógico. 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICAAvaliação Institucional. A Lei 9394/96 e suas alterações. A educação básica no Plano 
Fundamentos históricos e filosóficos da Educação Física. Educação Física e Nacional de Educação – Lei N. º 10.172, de 9 de janeiro de 2001, e Plano Estadual de 

corporeidade. Cultura corporal do movimento. Princípios do Esporte Educacional. Educação – Lei N.º 2.791, de 30 de dezembro de 2003.Resolução CNE N. º 2, de 11 de 
Principais Tendências da Educação Física Escolar (Desenvolvimentista, Construtivista, setembro de 2001.Resolução CNE Nº 03 de 26 de junho de 1998. Deliberação CEE/MS 
Crítico-superadora, Crítico-emancipatória, Psicomotora). Avaliação mediadora.nº7828/2005. Lei 10793, de 1º de dezembro/2003. Lei 10639, de 09 de janeiro de 2003. 

Lei Complementar municipal nº 34 e suas alterações - nº 44 de 10/01/2002, nº 49 de 
PROFESSOR DE MATEMÁTICA31/05/2002 e nº 097 de 06 de junho de 2006.
História da Matemática – Conjuntos: noções e operações. Lógica matemática. 

Números Naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais; Operações e Propriedades: 2 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
radiciação, potenciação, fatoração, MDC, MMC, razões e proporções, divisão 
proporcional, regra de três simples e composta, porcentagem, juros simples e 

NUTRICIONISTA
compostos. Números Complexos: operações e propriedade. Geometria: plana, espacial 

Aleitamento materno; Dieta; Crescimento e Desenvolvimento Infantil; Hábitos 
e analítica. Trigonometria. Equações Algébricas de 1º e 2º graus. Polinômios. Matrizes e 

alimentares das crianças em idade pré-escolar e escolar: riscos para a saúde e estratégias 
Determinantes. Sistemas de Equação Lineares. Seqüências e Progressões: PA e PG. 

para intervenção; Distúrbios Nutricionais na Infância e na Adolescência. Programas de Análise Combinatória: arranjo, permutação e combinações, probabilidade. Funções de 
Nutrição e Alimentação Materno-Infantil. Princípios de nutrição: nutrientes, definição, 1º e 2º graus, modulares, exponenciais, logarítmicas, trigonométricas e suas inversas: 
propriedades, funções, digestão, absorção, metabolismo e fontes alimentares. conceito e interpretação gráfica e algébrica. Tratamento da informação: organização, 
Alimentação da criança no primeiro ano de vida. Alimentos: conceito, classificação e interpretação e resolução de situações problemas envolvendo dados estatísticos, 
composição química. Caracteres organolépticos: seleção, conservação e custo. Pré- Matemática Financeira, Unidades de Grandezas e Medidas.
preparo e preparo dos alimentos: operações preliminares de divisão, operações para 
união, perdas e fator de correção, métodos e técnicas de cocção. Planejamento de PROFESSOR DE CIÊNCIAS
cardápios e requisição de gêneros alimentícios. Administração de serviços de nutrição: História da Biologia no mundo antigo (Grécia e Roma), na Europa medieval, na 
estrutura administrativa de serviços, características, objetivos, planejamento, transição da era da modernidade para a contemporânea. Conhecimento Empírico. 
organização, comando, controle e avaliação. Unidades do serviço de nutrição: Método Científico. Matéria e Energia. Solo. Ar. Ecologia. Conhecendo o Corpo. Teorias 
funcionamento e controle. Material e equipamento. Administração de pessoal. da Origem dos Seres Vivos. Características Gerais de: vírus, bactérias, protozoários e 
Orçamento e custos. Nutrição e saúde pública: diagnóstico do estado nutricional de fungos, taxionomia animal e vegetal. História evolutiva do homem ao longo dos tempos. 
populações. Nutrição e infecções. Citologia, Anatomia e Fisiologia do Corpo Humano. Introdução ao Estudo da Física: 

Vetores; Força, Leis de Newton. Introdução à Cinemática. Introdução à Mecânica. 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL Introdução a Eletricidade. Introdução à Óptica. Estudo da Química: Átomo, Modelos 
Conhecimento dos teóricos: Paulo Freire, Vygosky, Wallon e Piaget.  Organização e Atômico. Estados Físicos da Matéria e suas transformações. Misturas Homogêneas e 

Planejamento da Educação Infantil, Aspectos Teóricos e Metodológicos da Prática Heterogêneas. Teorias Evolutivas. Base Genética da Hereditariedade. Bases 
Educativa. Fundamentos Teóricos: Piaget, Vygosky e Walloon. Práticas docentes na Macromoleculares da Constituição Celular. Transformação e Armazenamento de 
Educação Infantil: objetivo, metodologia e avaliação. Características da criança de 0 a 6 Energia. Ciclo Celular. Processos de Síntese na Célula. Anatomia e Fisiologia Humana. 
anos. Tendências pedagógicas: Tradicional; Renovadora/Progressista; Renovadora não Nomenclatura da Botânica e Zoológica – regras, características gerais dos principais 
Diretiva; Progressista libertadora/Tema gerador; Progressista Crítico Social dos grupos dos Reinos Animal e Vegetal. Molécula da Água e propriedades nos animais e 
Conteúdos/Histórico crítica.  Constituição Federal/1988 (arts. 205 a 217); Estatuto da vegetais. Conceitos Gerais em Ecologia. Ecossistemas Brasileiros. Origem da Vida,
Criança e do Adolescente E.C.A./1990 (Direito a Educação); Lei de Diretrizes e Bases 
Nacional Para a Educação Infantil/1988 (Cuidar, Brincar e Educar); Saberes e Prática da PROFESSOR DE HISTÓRIA
Inclusão/Introdução/2004; Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito das História Geral – Pré-História, o Mundo antigo, o Mundo Feudal, o Mundo 
crianças de zero a seis anos à Educação/2005. Moderno, o Mundo Contemporâneo. História do Brasil – Pré-história brasileira, 

Colônia, Império e República. História Regional: Dourados, Mato Grosso do Sul. 
História Indígena e Afros-descendentes.PROFESSOR SÉRIES INICIAIS

A função da Escola na sociedade e a relação com a prática docente. A formação do 
PROFESSOR DE GEOGRAFIAeducador e seu compromisso político face à realidade educacional. Concepções 
Evolução do pensamento geográfico. Organização da sociedade. Relações sócio-Teóricas da Psicologia e suas contribuições ao campo educacional. Desenvolvimento e 

espaciais. Territorialidade. Os modos de produção: Asiático, escravista, servil, Aprendizagem da criança e suas abordagens teóricas: Piaget, Wallon, Vygotsky. 
Avaliação da Aprendizagem. Educação e Diversidade: a pluralidade cultural no âmbito capitalista e socialista. Geopolítica. Problemas ambientais, religiosos e étnicos. 
da escola. Educação Especial: aspectos históricos; A Política Nacional de Educação Contextualidades geográficas de MS. Biomas. Tipos de poluição. Dinâmica 

populacional. Urbanização.Especial. Pedagogia do Movimento na escola de primeira e segunda infância. A cultura 
corporal e do movimento no desenvolvimento psicológico e na aprendizagem da 

INSPETOR ESCOLARcriança. A Literatura Infantil nos anos iniciais do Ensino Fundamental. O caráter social e 
Administração/Gestão da Educação Escolar: Perfil da educação básica no Brasil e histórico da comunicação e da escrita. Lingüística e Alfabetização. Processos cognitivos 

prioridades da política educacional atual.  Descentralização e autonomia da Escola.  envolvidos na Alfabetização. Processos de Avaliação na Alfabetização. A Construção e 
Planejamento educacional e planejamento na escola. Flexibilização como princípio de Desenvolvimento da Leitura e Escrita. A Formação do Pensamento Lógico da criança. 
organização e gestão escolar.  Organização do trabalho e relações de poder na escola.  Números e Operações. Formas Geométricas presentes em elementos naturais e nos 
Avaliação do rendimento escolar e da instituição escolar.objetos criados pelo homem. Grandezas e Medidas. Ciências Naturais na educação 
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EDITAL N.º 001-B-/2006
2. DAS INSCRIÇÕES

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS 2.1 - As inscrições serão realizadas exclusivamente no período de 18 de julho a 11 
PARA O QUADRO MAGISTÉRIO de agosto de 2006:
E ADMINISTRATIVO INDÍGENA a) Os candidatos concorrentes para todos os cargos poderão inscrever-se  pela 

Internet, no endereço eletrônico www.fapec.org onde estarão disponibilizados para 
José Laerte Cecílio Tetila, Prefeito Municipal de Dourados/MS, no uso de suas impressão o boleto bancário e o Edital do concurso, contendo toda a regulamentação e 

atribuições, torna pública a abertura de inscrições para a realização de Concurso o conteúdo programático das Provas Escritas;
Público de Provas e Títulos para provimento de cargos pertencentes ao Quadro b) Nas Agências dos Correios Central, localizada na Rua João Cândido Câmara, 
Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Dourados / MS, de acordo com as 629 e na Agência da UNIGRAN, localizada na Rua Balbina de Matos, 2121, em 
normas e condições seguintes: Dourados/MS, observado o horário de funcionamento das agências;

2.1.1 – Os candidatos que realizarem as inscrições pela Internet deverão observar 
1 - DOS CARGOS os seguintes itens:
1.1 – Os cargos, objeto deste Edital de Concurso e respectivo número de vagas, a) efetuar o pagamento do boleto bancário até o término do expediente das 

escolaridade, requisitos, atribuições, vencimentos e carga horária constam do Anexo agências bancárias da Caixa Econômica Federal ou das Casas Lotéricas;
I, II e III deste Edital. b) no último dia destinado à realização das inscrições o candidato deverá realizá-

1.2 - São requisitos básicos para o provimento do cargo: la até às 18 horas.  Após este horário o sistema de captação das inscrições deixará 
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado; automaticamente de recebê-las;
b) Ter no mínimo dezoito anos completos; c) a FAPEC não se responsabiliza por inscrições não recebidas por motivos de 
c) Possuir a escolaridade e os requisitos básicos exigidos para o exercício do ordem técnica de computadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas 

cargo; de comunicação e de outros fatores que impossibilitem a transferência de dados;
d) Estar quite com as obrigações militares e eleitorais; d) a inscrição do candidato será efetivada, somente após a confirmação na FAPEC 
e) Ter boa conduta pessoal e funcional e condições morais para o exercício do do pagamento da taxa de inscrição pela Caixa Econômica Federal;

cargo; e) o candidato deverá imprimir a Ficha de Inscrição, assiná-la, juntar as 
f) Ter boa saúde e aptidão física e mental para o exercício do cargo; fotocópias do documento de identidade, frente e verso separados, que deverão ser 
g) Não exercer cargo ou função pública e não acumular proventos de coladas no verso da Ficha de Inscrição, no local apropriado, juntar o comprovante de 

aposentadoria na administração pública federal, estadual ou municipal. (Constituição pagamento do boleto bancário e postá-la por SEDEX, com AR (aviso de 
Federal de 1988, Artº 37, incisos XVI e XVII). recebimento), nas Agências do Correio, relacionadas no item 2.1 (b), até o dia 11 de 

h) Ter, comprovadamente, etnia Kaiowá, Guarani ou Terena. agosto de 2.006, no horário de expediente normal, endereçada à FAPEC, situada na 
1.3 - Os candidatos indígena deverão informar no formulário de inscrição a etnia a Rua 9 de Julho, 1922, Vila Ipiranga, CEP 79.081-050, Campo Grande/MS;

que pertence, se Kaiowá, Guarani ou Terena, nos termos do artigo 8° da Resolução f) o candidato que não atender ao disposto nas alíneas acima terá sua inscrição 
CEB n° 03 de 10/11/1999. cancelada.

1.4 - Os candidatos concorrentes às vagas destinadas às escolas das comunidades 2.2 - A inscrição do candidato pela Agência dos Correios somente será efetivada 
indígenas do município serão classificados segundo a proporcionalidade de mediante:
candidatos aprovados de cada etnia, de acorde com o anexo III. a) apresentação de um dos seguintes documentos oficiais de identidade: Registro 

1.5 - As vagas que porventura forem criadas ou abertas durante o prazo de Geral de Identidade, Carteira de Identidade Militar, Carteira Nacional de Habilitação 
validade do presente concurso poderão ser preenchidas por candidatos habilitados, (com foto), Carteira de Identidade Profissional emitida pelo órgão competente ou 
obedecida à ordem de classificação, segundo a proporção acima. Carteira de Trabalho;

1.6 - Aos candidatos com necessidades especiais serão destinadas 5% (cinco por b) o preenchimento e assinatura da Ficha de Inscrição, na qual declarará o 
cento) das vagas oferecidas para cada cargo, desde que as atribuições sejam conhecimento e aceitação das normas e condições de realização do Concurso;
compatíveis com o grau de deficiência apresentado, observados os dispositivos c) a devolução da Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada, 
constantes nos artigos 3º, 4º, 5º, 37, 41 do Decreto Federal nº. 3.298, de 20 de juntamente com os documentos exigidos, no local determinado para a inscrição;
dezembro de 1.999, que regulamenta a Lei Federal nº 7.853 de 24 de dezembro de d) a entrega das fotocópias do documento de identidade, frente e verso, 
1999 e Lei Municipal nº 1.788 de 21 de maio de 1992. separados, que deverão ser coladas no verso da Ficha de Inscrição, no local 

1.6.1 - Quando o cálculo para o número de vagas mencionado no item 1.6 resultar apropriado;
em número fracionário, será adotado o critério de arredondamento previsto em lei. e) pagamento da taxa de inscrição, no valor correspondente ao cargo que vai 

1.6.2 - As vagas oferecidas aos candidatos com necessidades especiais e não concorrer.
preenchidas serão destinadas aos candidatos sem necessidades especiais, obedecendo 2.2.1 - A inscrição poderá ser feita pelo próprio candidato ou por representante 
à ordem de classificação, e às proporções étnicas do item 1.4. legalmente habilitado para esse fim, mediante a entrega de procuração específica, 

1.6.3 - Quando da admissão, a junta médica oficial terá decisão terminativa sobre pública ou particular com firma reconhecida;
o grau de deficiência e as condições capacitantes ou não para o exercício do cargo. 2.3 - Não será aceita inscrição condicional, por fax símile ou por 

1.6.4 - Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medicina correspondência;
especializada, de acordo com os padrões mundialmente estabelecidos e que 2.4 - Após a inscrição, não serão aceitos pedidos para quaisquer alterações;
constituam inferioridade que implique grau acentuado de dificuldade para integração 2.5 - Cada candidato prestará provas somente para um cargo. No caso de inscrição 
social, conforme o artigo 4º do Decreto Federal nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1.999. realizada pelo mesmo candidato para mais de um cargo e observados todos os 

1.6.5 - Não serão considerados, como deficiência visual, os distúrbios de procedimentos, valerá somente a inscrição de data mais recente;
acuidade visual, passíveis de correção. 2.6 - A relação dos candidatos inscritos e homologados para o Concurso será 

1.6.6 - Os candidatos com necessidades especiais que forem aprovados publicada no Mural da Prefeitura Municipal, no Diário Oficial do Município de 
participarão da relação geral de candidatos, para publicação dos resultados e Dourados no endereço eletrônico www.dourados.ms.gov.br , ou ainda no endereço 
respectiva classificação, além de figurarem, tão somente para efeito de conhecimento, eletrônico www.fapec.org.
em relação à parte com sua classificação. 2.7 - O candidato poderá recorrer, nos 03 (três) dias úteis subseqüentes à data de 

1.6.7 - O candidato inscrito que tenha necessidades especiais deverá comunicá- publicação da relação referida no subitem anterior, face à omissão de seu nome ou para 
las, especificando-as na Ficha de Inscrição e remetendo por SEDEX, com AR (aviso retificação de dados ocorridos por erro de digitação;
de recebimento), endereçado à FAPEC – Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à 2.8 - O recurso deverá ser entregue pessoalmente à Comissão Municipal para 
Cultura, na Rua 9 de julho, nº 1922 Vila Ipiranga, CEP 79081-050, em Campo Concurso Público – CCP, devidamente fundamentado, à máquina ou em letra de 
Grande/MS, até o dia 16 de agosto de 2006, e também, se necessitar, de prova especial, forma, devendo constar o nome do candidato e endereço completo para 
sem o que não serão preparadas as provas, seja qual for o motivo alegado. correspondência;
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2.8.1 - A CCP ficará instalada, na Secretaria Municipal de Educação (SEMED), 3.2.12 - Será sumariamente eliminado do Concurso o candidato que se utilizar 
sito à Rua Mato Grosso nº 1.859 - Centro, em Dourados/MS, com atendimento no meios ilícitos para a execução das provas; perturbar, de qualquer modo, a ordem dos 
horário das 8h às 11h e das 13h às 17h, exceto sábados, domingos e feriados. trabalhos, incorrendo em comportamento indevido ou descortês para com qualquer 

2.9 - O candidato deverá recolher a taxa de inscrição nas localidades relacionadas dos aplicadores, seus auxiliares ou autoridades; afastar-se da sala de provas sem o 
no item 2.1.1 (a): acompanhamento do fiscal, antes de ter concluído as mesmas; for surpreendido, 

a) o valor de R$50,00 para concorrer à vaga de cargo de professor. durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato ou se 
b) o valor de R$30,00 para concorrer à vaga de cargo que exige Nível Médio. utilizando máquinas de calcular ou similar, livros, códigos, manuais, impressos ou 
c) o valor de R$20,00 para concorrer à vaga dos demais cargos. anotações, ou após as provas, for constatado, por meio de perícia, ter-se utilizado de 
2.10 - O valor da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma. processos ilícitos na realização das mesmas.
2.11 - O candidato que efetuar o pagamento da Taxa de Inscrição com cheque sem 3.2.13 – Não será permitido, durante a realização das provas, o uso de quaisquer 

a necessária provisão de fundos terá sua inscrição cancelada. meios eletrônicos, inclusive aparelhos celulares, que deverão permanecer desligados 
durante o período de realização das provas.

3. DAS PROVAS 3.2.14 - A CCP reserva-se o direito de, a qualquer momento, mandar colher a 
3.1 – PROVAS ESCRITAS impressão digital para análise por especialistas em identificação.
3.1.1 – O concurso constará de Provas Escritas nas seguintes modalidades: 3.2.15 - Não haverá 2ª (segunda) chamada para as provas e nem realização de 
3.1.2 - Língua Portuguesa, Conhecimentos Específicos e Conhecimentos provas fora da data, horário e local estabelecidos para cada candidato.

Pedagógicos de acordo com a especificidade e o nível de escolaridade que cada cargo 
exige, como segue: 3.3 - PROVA DE TÍTULOS: de caráter classificatório, será realizada de acordo 

3.1.3 – Será exigido a redação na língua materna para a etnia Guarani – Kaiowá e com os seguintes procedimentos:
Ñandeva; a) o candidato aprovado na Prova Escrita e convocado para fazer a entrega dos 

3.2 - As provas escritas a que serão submetidos os candidatos ao provimento dos Títulos, deverá entregar os documentos comprobatórios de titulação, através de 
cargos relacionados no Anexo I, serão elaboradas de acordo com a escolaridade fotocópias autenticadas ou acompanhadas do original, em data e local a serem 
exigida e constarão de: definidos através de Edital específico, que será  divulgado no Diário oficial do 

Município, Site da Prefeitura – www.dourados.ms.gov.br e Site da FAPEC – 
www.fapec.org .

b) os títulos serão pontuados conforme valores abaixo e será considerada somente 
a pontuação correspondente a maior titulação, quando for o caso.

3.3.1 - Os títulos serão aferidos pela Comissão de Avaliação da Prova de Títulos, 
observados os critérios e o valor correspondente em pontos explicitados nos quadros 
abaixo:

3.1.5 - Cada questão da Prova Escrita será composta de 5 alternativas, sendo 
somente uma correta.

3.1.6 - A duração total das provas será de 4 (quatro) horas para todos os cargos.
3.1.7 - A nota de cada candidato na prova escrita será calculada pela soma das 

notas obtidas em cada modalidade que compõe a prova.
3.1.8 - Serão considerados reprovados os candidatos que tirarem nota zero em 

qualquer modalidade.
3.1.9 - Serão considerados reprovados os candidatos concorrentes ao cargo de 

Professor Indígena que obtiverem rendimento inferior a 25 (vinte e cinco) pontos na 
redação.

3.1.10 - Serão considerados reprovados os candidatos que tiverem rendimento na 
Prova Escrita, inferior a 50% (cinqüenta por cento) do valor total da prova.

3.2. DA APLICAÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS
3.2.1 - As provas escritas serão realizadas no dia 17 de setembro de 2006, com 

duração total de 4 (quatro) horas para todos os cargos.
3.2.2 – Os locais e horário(s) de provas constarão em Edital Específico, que será  

divulgado no Diário oficial do Município, Site da Prefeitura – 
www.dourados.ms.gov.br e Site da FAPEC – www.fapec.org  , sendo atribuída aos 
candidatos a responsabilidade pelo conhecimento dos respectivos locais e horário de 
realização das provas.

3.2.3 - O candidato deverá comparecer ao local das provas com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado, munido do documento que consta do 
item 2.2 (a) e caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.

3.2.4 - Para entrar na sala de provas, o candidato deverá identificar-se, 
apresentando ao fiscal o seu documento de identidade (2.2.A). O candidato será 
identificado rigorosamente durante a realização da Prova Escrita e, na ocasião, deverá 
assinar a Lista de Presença.

3.2.5 - Não será admitido na sala de provas o candidato que se apresentar após o 
horário oficial de Mato Grosso do Sul, estabelecido para o fechamento dos portões.

3.2.6 - A ausência do candidato implicará em sua eliminação do concurso, não 
havendo, em hipótese alguma, outra oportunidade.

3.2.7 - O candidato deverá transcrever todas as respostas para o cartão-resposta, 
que será o único documento considerado para a correção eletrônica.

3.2.8 - O candidato, ao terminar as provas, somente poderá entregar o cartão-
resposta ao fiscal, decorridos duas horas do início das provas.

3.2.9 – O candidato que quiser levar o caderno de perguntas, somente poderá 
fazê-lo, faltando 30 minutos para o término das provas.

3.2.10 - Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala, sendo 
liberados somente quando todos tiverem concluído as provas.

3.2.11 - Não serão computadas questões não assinaladas, que contenham mais de 
uma resposta, emendas ou rasuras.



3.2 - Não serão computados documentos que não consignem, de forma expressa no prazo de 01 (um) ano, a partir da data da posse, sob pena de ser cancelada a sua 
e precisa, as informações necessárias à sua avaliação, assim como aqueles cujas nomeação, bem como anulados todos os atos dela decorrentes.
cópias estiverem ilegíveis, mesmo que parcialmente. 7.5 – A classificação dos candidatos com necessidades especiais, será em 

3.3.2.1 – São consideradas informações necessárias nos documentos: a) Carga separado e assegurada aos aprovados a nomeação alternada, uma para o deficiente e 
Horária; b) Período do curso; c) Nome da Instituição; d) Assinatura do responsável; outra para os demais candidatos, até que sejam nomeados todos os candidatos 
e) Freqüência no curso. classificados para as vagas destinadas a essa modalidade de provimento, tal é o que 

3.3.3 - Cada título será avaliado de acordo com a carga horária expressa, não dispõe a Lei Complementar municipal nº 056 de 23 de dezembro de 2002, no Art. 29 
sendo permitida a soma de carga horária de mais de um título para o mesmo item, – Parágrafo Único.
exceto para o caso do item 02 do quadro 3.3.1A, 3.3.1B e 3.3.1C, sendo que nos 7.6 - A convocação dos candidatos aprovados dar-se-á de acordo com as 
documentos apresentados deverão constar, no mínimo, 75% (setenta e cinco por necessidades da Administração Municipal, não havendo obrigatoriedade do 
cento) de freqüência de carga horária efetiva. preenchimento imediato de quaisquer das vagas oferecidas.

3.3.4 - Quando da apresentação dos títulos, o candidato receberá documento 7.7 - A nomeação dos candidatos que se apresentarem e comprovarem os 
comprobatório do número de documentos entregues, com a assinatura do candidato requisitos exigidos serão efeti-vados por ato do Prefeito Municipal.
e da pessoa designada pela Presidência da Comissão. 7.8 - Para efeitos de nomeação, o candidato aprovado, classificado e convocado 

3.3.5 - Os títulos, apresentados em cópias devidamente autenticadas, ou fica sujeito à aprovação em exame médico-pericial a ser realizado por junta médica 
conferidas com os originais, após sua entrega, não poderão ser substituídos ou da Prefeitura Municipal de Dourados/MS.
devolvidos e não será permitido acrescentar outros títulos aos já entregues. 7.9 – Depois de nomeado, o candidato será lotado de acordo com as 

3.3.6 - O resultado do total dos pontos obtidos na Prova de Títulos dos necessidades da Prefeitura.
candidatos aprovados nas Provas Escritas será publicado através de Edital. 7.10 - A posse ocorrerá no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data da 

3.3.7 - A nota da Prova de Títulos será a soma dos pontos obtidos com a titulação nomeação, podendo ser prorro-gada a pedido do candidato ou por conveniência da 
apresentada. Administração, por igual prazo.

7.11 – No ato da posse o candidato deverá apresentar declaração, sob as penas 
4. DAS NOTAS FINAIS da lei, de que não detém cargo ou função pública, que cause incompatibilidade com 
4.1 - A Nota Final obtida pelo candidato após a realização das Provas Escritas e o cargo a que foi nomeado (Art. 37, incisos XVI e XVII da Constituição Federal de 

de Títulos será calculada, vedado qualquer arredondamento, pela fórmula NF = NPe 1988).
+ PT, onde: 7.12 - O ingresso no serviço público municipal, do candidato aprovado, far-se-á 

na classe inicial do respecti-vo cargo. 
NF = Nota Final 7.13 - Será eliminado, perdendo a vaga respectiva, o candidato aprovado que:
NPe = Nota obtida nas provas escritas a) não se apresentar no prazo fixado pelo Edital de convocação para posse;
PT = Total de pontos obtidos na prova de Títulos b) não comprovar os requisitos exigidos para provimento do cargo;

c) não apresentar a documentação comprobatória necessária para provimento 
5. DOS RECURSOS do cargo.
5.1 – Será dado conhecimento do Gabarito Oficial do Concurso a todos os 7.14 – Os candidatos aprovados e convocados poderão requerer, na data 

candidatos 3 (três) dias após a realização das Provas Escritas, através de publicação prevista para apresentação de documentos e exame médico-pericial, seu 
nos murais e endereço eletrônico da Prefeitura Muni-cipal de Dourados/MS ou no deslocamento para o final da classificação.
endereço eletrônico da FAPEC.  O candidato que não concordar com o mes-mo, 7.15 – Os candidatos nomeados só adquirirão a estabilidade após a avaliação 
poderá apresentar recurso, devidamente fundamentado, nos 3 (três) dias úteis especial de desempenho ao final do período do Estágio Probatório de acordo com a 
subseqüentes ao da data de sua publicação. O recurso deverá ser encaminhado à legislação vigente.
FAPEC, em folha individual por questão, com a bibliografia que o fundamente.

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
6.1 - A classificação dos candidatos será realizada pela ordem decrescente da 8.1 – O Concurso Público objeto deste Edital será executado pela Fundação de 

nota final atribuída a cada um deles. Apoio à Pesquisa, ao Ensi-no e à Cultura – FAPEC, sendo a ela delegadas as 
6.2 - Ocorrendo igualdade na nota final, para os cargos de Professor, o atribuições referentes ao Concurso, pela CCP.

desempate beneficiará, sucessiva-mente, o candidato que: 8.2 - A inscrição implicará ao candidato conhecimento e tácita aceitação das 
a) obtiver maior nota na modalidade de Conhecimento Específico; condições estabelecidas neste edital e demais instrumentos normativos do 
b) obtiver maior nota na modalidade de Língua Portuguesa e Redação; Concurso, dos quais o candidato não poderá alegar desconhe-cimento.
c) obtiver maior nota na modalidade de Conhecimento Pedagógico; 8.3 – O candidato será o único responsável pela tomada de conhecimento das 
d) tiver mais idade; datas, locais, horários e pro-cedimentos pertinentes às várias etapas do Concurso 

Público.
6.3 – Ocorrendo igualdade na nota final, para os cargos de Administrativo de 8.4 - O prazo de validade do Concurso será de 02 (dois) anos, a contar da data da 

Nível Médio, o desempate beneficiará, sucessivamente, o candidato que: homologação do seu resultado, podendo ser prorrogado por período igual ou menor, 
a) obtiver maior nota na modalidade de Conhecimento Específico, quando for o a critério do Prefeito Municipal.

caso; 8.5 - Na hipótese de abertura de novas vagas, por vacância ou necessidade da 
b) obtiver maior nota na modalidade de Língua Portuguesa e Redação; Administração Municipal, para os cargos oferecidos no Concurso, durante a sua 
c) obtiver maior nota na modalidade de Conhecimentos Gerais; vigência, serão nomeados os candidatos aprovados, obedecida rigorosamente à 
d) tiver mais idade; ordem de classificação, até o quantitativo estabelecido em lei para o Quadro de 

Pessoal da Prefeitura Municipal de Dourados/MS.
6.4 – Ocorrendo igualdade na nota final, para os cargos Administrativo de Nível 8.6 - O candidato será responsável pelo preenchimento, exatidão e atualização, 

Fundamental, o desempate beneficiará, sucessivamente, o candidato que: junto à FAPEC, dos dados constantes em sua Ficha de Inscrição, durante a 
a) obtiver maior nota na modalidade de Conhecimentos Gerais; realização do Concurso, em especial do endereço residen-cial.
b) obtiver maior nota na modalidade de Conhecimentos Específicos Indígena; 8.7 - Não será fornecido documento comprobatório de participação ou 
d) tiver mais idade; classificação no Concurso, valendo para esse fim a publicação no órgão oficial do 
6.5 – O resultado do Concurso será homologado pelo Prefeito Municipal de Município.

Dourados/MS e publicado no Diário oficial do Município, Site da Prefeitura – 8.8 - A verificação, em qualquer época, de declaração ou de apresentação de 
www.dourados.ms.gov.br e Site da FAPEC – www.fapec.org . documentos falsos ou a práti-ca de atos dolosos pelo candidato, importará na 

anulação de sua inscrição e de todos os atos dela decor-rentes, sem prejuízo de 
7. DA NOMEAÇÃO E POSSE outros procedimentos legais.
7.1 - Os candidatos aprovados no Concurso serão convocados, através de Edital 8.9 - Não será efetivada a posse de candidato aprovado que tenha sido 

publicado em órgãos ofici-ais do município, para entrega dos comprovantes dos condenado por sentença transitada em julgado ou exonerado a bem do serviço 
requisitos exigidos para provimento de cargo, obede-cendo rigorosamente à ordem público de qualquer órgão dos três níveis de governo e respecti-vos poderes.
de classificação, no anexo III, respeitados as proporções de cada etnia, tal consta no 8.10 - A Administração Municipal propiciará às entidades representativas dos 
item 1.5. servidores, legalmente reco-nhecidas, todos os meios necessários ao 

7.2 – Será concedido prazo de um ano para os formandos que ainda não acompanhamento e à realização do Concurso.
puderam obter o Certificado de Curso devidamente registrado. 8.11 - Os candidatos poderão dirimir dúvidas relativas ao concurso, através dos 

7.3 – Para os candidatos habilitados no Concurso para provimento do cargo de telefones (67) 3346-3278, 3346-2679, 3346-8090 ou ainda pelo site 
Profissional do Magistério Municipal, que colaram grau em 2004 – 2006, serão www.fapec.org.
aceitos para a posse, em caráter provisório, os se-guintes documentos: 8.12 - As disposições deste Edital poderão ser alteradas ou complementadas, 

a) Declaração ou Certidão da Instituição de Ensino Superior, constando o nº da enquanto não efetivado o fato respectivo, através da publicação do Edital 
autorização e do reconhe-cimento do curso que habilitou o candidato para o correspondente.
magistério, bem com a data de colação se grau e a infor-mação, que o diploma 8.13 - Os casos omissos e as dúvidas que surgirem na interpretação deste Edital 
encontra-se em fase de registro; serão apreciados pela CCP.

b) Histórico Escolar do referido curso;
c) Os documentos de escolaridade deverão ser entregues, em duas vias; Dourados/MS, 29 de junho de 2006.
7.4 – As fotocópias do Diploma com o respectivo registro, autenticadas ou 

conferidas com o original, deve-rão ser entregues a Comissão de Valorização dos José Laerte Cecílio Tetila
Professores do Magistério (CVP) da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), Prefeito Municipal
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Emprego dos tempos e modos verbais: Emprego das formas nominais dos verbos. 
Concordância Verbal e Nominal. Crase. Figuras de Linguagem. Morfologia.

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO EM LÍNGUA GUARANI -.Aos candidatos 
Guarani – Kaiowá e Ñandeva:

Interpretação e Compreensão de textos em Língua Guarani das etnias Kaiowá e 
Ñandeva.

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO EM LÍNGUA PORTUGUESA -. Aos 
candidatos Terena:

Interpretação e Compreensão de textos em Língua Portuguesa da etnia Terena.

c) Administrativo Indígena: Nível Fundamental (Completo e incompleto)

LÍNGUA PORTUGUESA - Interpretação e Compreensão de textos. O uso da 
norma padrão e a adequação da linguagem às diferentes situações de comunicação. 
Ortografia. Acentuação gráfica. Funções da Linguagem. Emprego das diversas 
Classes de Palavras. A oração e seus termos. Emprego dos tempos e modos verbais: 
Emprego das formas nominais dos verbos. Concordância Verbal e Nominal. Crase. 
Figuras de Linguagem. Morfologia.

2 - CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS

Profissional do Magistério Municipal: Professor Indígena
A Pedagogia como teoria e prática da educação. Tendências Pedagógicas. 

Relação Escola-Sociedade. A organização da escola nacional. A Educação Básica, 
organização e finalidades. Modalidades de Ensino. O Currículo, a Base Nacional 
Comum, a Parte Diversificada. Planejamento, Estratégias Pedagógicas, Avaliação das 
Práticas Pedagógicas. As inovações tecnológicas e sua utilização no processo ensino-
aprendizagem. Gestão Democrática da educação pública. Projeto Político 
Pedagógico. 

Constituição da República Federativa do Brasil – art. 205, 213, 214, 215, 216, 231 
e 232.  Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas.  Estatuto da 
Criança e do Adolescente - Lei n° 8.068/90.  Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional - n° 9394/96- art. 1° ao 38; 58 ao 67.  Decreto Federal n° 26/91.  Parecer 
14/99 do Conselho Nacional de Educação.  Resolução 03/99 do Conselho Nacional de 
Educação.  Lei n° 10.172/01- Plano Nacional de Educação - Temática Educação 
Indígena.  Decreto Municipal n° 2442 de 16/10/2004.  Decreto Municipal n° 2444 de 
16/01/2004.  Decreto Municipal n° 3193 de 1°/10/2004.  Decreto Municipal n° 3395 
de 22/12/2004.  Diretrizes Nacionais para o Funcionamento das Escolas Indígenas.  
Emenda Constitucional n° 14 de 12-09-96 à Constituição Federal.  Parecer 
Orientativo do COMED n° 019/2003.  

3 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

a) Profissional do Magistério Municipal: Professor Indígena

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conhecimento dos teóricos: Paulo Freire, Vygosky, Wallon e Piaget.  

Organização e Planejamento da Educação Infantil, Aspectos Teóricos e 
Metodológicos da Prática Educativa. Fundamentos Teóricos: Piaget, Vygosky e 
Walloon. Práticas docentes na Educação Infantil: objetivo, metodologia e avaliação. 
Características da criança de 0 a 6 anos. Tendências pedagógicas: Tradicional; 
Renovadora/Progressista; Renovadora não Diretiva; Progressista libertadora/Tema 
gerador; Progressista Crítico Social dos Conteúdos/Histórico crítica.  Constituição 
Federal/1988 (art. 205); Estatuto da Criança e do Adolescente E.C.A./1990 (Direito a 
Educação); Lei de Diretrizes e Bases Nacional Para a Educação Infantil/1988 (Cuidar, 
Brincar e Educar); Saberes e Prática da Inclusão/Introdução/2004; Política Nacional 
de Educação Infantil: pelo direito das crianças de zero a seis anos à Educação/2005.

Cultura Indígena: Aspectos históricos dos habitantes indígenas do município de 
Dourados. História da criação das áreas indígenas do município de Dourados; 
características culturais, sócio-econômicas e históricas das etnias que vivem nas áreas 
indígenas do município de Dourados; organização das relações de poder das áreas 

ANEXO II EDITAL Nº001-B-/2006
indígenas do município de Dourados; problemas sociais, políticos e econômicos 
enfrentados pela população indígena de Dourados.

– CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

PROFESSOR SÉRIES INICIAIS
PROGRAMA DA PROVA ESCRITA DE MÚLTIPLA ESCOLHA E 

A função da Escola na sociedade e a relação com a prática docente. A formação do 
DESCRITIVA PARA O CARGO DE PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO 

educador e seu compromisso político face à realidade educacional. Concepções 
MUNICIPAL: PROFESSOR INDÍGENA

Teóricas da Psicologia e suas contribuições ao campo educacional. Desenvolvimento 
e Aprendizagem da criança e suas abordagens teóricas: Piaget, Wallon, Vygotsky. 

1 - CONHECIMENTOS GERAIS
Avaliação da Aprendizagem. Educação e Diversidade: a pluralidade cultural no 
âmbito da escola. Educação Especial: aspectos históricos; A Política Nacional de 

a) Profissional do Magistério Municipal: Professor Indígena
Educação Especial. Pedagogia do Movimento na escola de primeira e segunda 
infância. A cultura corporal e do movimento no desenvolvimento psicológico e na 

LÍNGUA PORTUGUESA E REDAÇÃO - Interpretação e Compreensão de 
aprendizagem da criança. A Literatura Infantil nos anos iniciais do Ensino 

textos. O uso da norma padrão e a adequação da linguagem às diferentes situações de 
Fundamental. O caráter social e histórico da comunicação e da escrita. Lingüística e 

comunicação. Ortografia. Acentuação gráfica. Funções da Linguagem. Emprego das 
Alfabetização. Processos cognitivos envolvidos na Alfabetização. Processos de 

diversas Classes de Palavras. A oração e seus termos. Emprego dos tempos e modos 
Avaliação na Alfabetização. A Construção e Desenvolvimento da Leitura e Escrita. A 

verbais: Emprego das formas nominais dos verbos. Concordância Verbal e Nominal. 
Formação do Pensamento Lógico da criança. Números e Operações. Formas 

Regência verbal e nominal. Crase. Figuras de Linguagem. Morfologia. Colocação 
Geométricas presentes em elementos naturais e nos objetos criados pelo homem. 

pronomial.
Grandezas e Medidas. Ciências Naturais na educação escolar. O Ambiente. Ser 

A REDAÇÃO SERÁ NA LÍNGUA DA ETNIA: Redação em Guarani para a 
humano e Saúde. Os Recursos Tecnológicos. História Local e do Cotidiano. 

Etnia Guarani-Kaiowá e Guarani-Ñandeva e Redação em Língua Portuguesa para a 
Semelhanças e Diferenças no modo de viver dos indivíduos e grupos sociais. História 

Etnia Terena. 
Regional (Mato Grosso do Sul). Globalização. Sociedade e Natureza presentes na 
vida cotidiana do homem. Paisagens Urbanas e Rurais, suas características e relações 

b) Administrativo Indígena: Nível Médio
com os modos de vida do homem. As influências da tecnologia na configuração de 
paisagens urbanas e rurais. Arte na Educação: linguagens; corporal, visual, sonora, e 

LÍNGUA PORTUGUESA - O uso da norma padrão e a adequação da linguagem 
cênica. 

às diferentes situações de comunicação. Ortografia. Acentuação gráfica. Funções da 
Cultura Indígena: Aspectos históricos dos habitantes indígenas do município de 

Linguagem. Emprego das diversas Classes de Palavras. A oração e seus termos. 
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Dourados. História da criação das áreas indígenas do município de Dourados; do homem ao longo dos tempos. Citologia, Anatomia e Fisiologia do Corpo 
características culturais, sócio-econômicas e históricas das etnias que vivem nas Humano. Introdução ao Estudo da Física: Vetores; Força, Leis de Newton. 
áreas indígenas do município de Dourados; organização das relações de poder das Introdução à Cinemática. Introdução à Mecânica. Introdução a Eletricidade. 
áreas indígenas do município de Dourados; problemas sociais, políticos e Introdução à Óptica. Estudo da Química: Átomo, Modelos Atômico. Estados 
econômicos enfrentados pela população indígena de Dourados. Físicos da Matéria e suas transformações. Misturas Homogêneas e Heterogêneas. 

Teorias Evolutivas. Base Genética da Hereditariedade. Bases Macromoleculares da 
PROFESSOR DE  LÍNGUA PORTUGUESA Constituição Celular. Transformação e Armazenamento de Energia. Ciclo Celular. 
Concepções de Linguagem e o ensino de língua. A Linguagem Oral e a Processos de Síntese na Célula. Anatomia e Fisiologia Humana. Nomenclatura da 

Linguagem Escrita: texto/discurso, contexto, intertexto. Diversidade textual Botânica e Zoológica – regras, características gerais dos principais grupos dos 
gêneros discursivos. Ensino e aprendizagem da língua: as Práticas de Leitura, de Reinos Animal e Vegetal. Molécula da Água e propriedades nos animais e vegetais. 
Produção de Textos, de análise lingüística e suas inter-relações. O uso da norma Conceitos Gerais em Ecologia. Ecossistemas Brasileiros. Origem da Vida,
padrão e a adequação da linguagem às diferentes situações de comunicação. Cultura Indígena: Aspectos históricos dos habitantes indígenas do município 
Interpretação e compreensão de textos. Ortografia. Acentuação gráfica. Funções da de Dourados. História da criação das áreas indígenas do município de Dourados; 
linguagem. Classes de Palavras: estrutura, formação e flexão. Emprego das Classes características culturais, sócio-econômicas e históricas das etnias que vivem nas 
de Palavras. A Oração e seus termos. A composição do Período: Coordenação e áreas indígenas do município de Dourados; organização das relações de poder das 
Subordinação. Emprego dos tempos e modos verbais. Emprego das formas áreas indígenas do município de Dourados; problemas sociais, políticos e 
nominais dos verbos. Vozes verbais. Concordância verbal e nominal. Regência econômicos enfrentados pela população indígena de Dourados.
nominal e verbal. Crase. Figuras de linguagem. Funções da Literatura. Aspectos do 
ensino da Literatura. O Romantismo no Brasil: a poesia: autores e tendência das três PROFESSOR DE HISTÓRIA
gerações românticas. O surgimento do romance. Origens e características do História Geral – Pré-História, o Mundo antigo, o Mundo Feudal, o Mundo 
Realismo. Pré-Modernismo: contexto histórico. Modernismo: a Semana de Arte Moderno, o Mundo Contemporâneo. História do Brasil – Pré-história brasileira, 
Moderna; características e autores da primeira fase (1922 – 1930); características Colônia, Império e República. História Regional: Dourados, Mato Grosso do Sul. 
da poesia da segunda fase (1930 – 1945) e o romance regionalista. Tendências História Indígena e Afros-descendentes.
contemporâneas: a prosa; principais autores e obras da poesia. A produção Cultura Indígena: Aspectos históricos dos habitantes indígenas do município 
contemporânea da Literatura Sul-mato-grossense; características e principais de Dourados. História da criação das áreas indígenas do município de Dourados; 
autores e a poesia de Manoel de Barros. características culturais, sócio-econômicas e históricas das etnias que vivem nas 

Cultura Indígena: Aspectos históricos dos habitantes indígenas do município áreas indígenas do município de Dourados; organização das relações de poder das 
de Dourados. História da criação das áreas indígenas do município de Dourados; áreas indígenas do município de Dourados; problemas sociais, políticos e 
características culturais, sócio-econômicas e históricas das etnias que vivem nas econômicos enfrentados pela população indígena de Dourados.
áreas indígenas do município de Dourados; organização das relações de poder das 
áreas indígenas do município de Dourados; problemas sociais, políticos e PROFESSOR DE GEOGRAFIA
econômicos enfrentados pela população indígena de Dourados. Evolução do pensamento geográfico. Organização da sociedade. Relações 

sócio-espaciais. Territorialidade. Os modos de produção: Asiático, escravista, 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA servil, capitalista e socialista. Geopolítica. Problemas ambientais, religiosos e 
A arte e a cultura. A arte na educação. Práticas de leitura de imagem e produção étnicos. Contextualidades geográficas de MS. Biomas. Tipos de poluição. 

artística. Estética e história da arte, regional, brasileira e universal, nos diferentes Dinâmica populacional. Urbanização.
períodos históricos. Linguagens artísticas (pintura, desenho, escultura, Cultura Indígena: Aspectos históricos dos habitantes indígenas do município 
assemblagem, instalação, objeto, publicidade e propaganda, história em de Dourados. História da criação das áreas indígenas do município de Dourados; 
quadrinhos). Elementos visuais (cor, forma, linha, ponto, textura, volume, características culturais, sócio-econômicas e históricas das etnias que vivem nas 
profundidade) e suas relações compositivas. Técnicas e materiais artísticos. áreas indígenas do município de Dourados; organização das relações de poder das 

Cultura Indígena: Aspectos históricos dos habitantes indígenas do município áreas indígenas do município de Dourados; problemas sociais, políticos e 
de Dourados. História da criação das áreas indígenas do município de Dourados; econômicos enfrentados pela população indígena de Dourados.
características culturais, sócio-econômicas e históricas das etnias que vivem nas 
áreas indígenas do município de Dourados; organização das relações de poder das PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS PARA SÉRIES 
áreas indígenas do município de Dourados; problemas sociais, políticos e FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
econômicos enfrentados pela população indígena de Dourados. Leitura e interpretação de textos de diferentes gêneros. Conhecimento em itens 

de vocabulário de uso comum e em estruturas gramaticais básicas e intermediárias. 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA Aspecto nacional da língua, estruturas que indicam comparação, exemplificação, 
Fundamentos históricos e filosóficos da Educação Física. Educação Física e conclusão.

corporeidade. Cultura corporal do movimento. Princípios do Esporte Educacional. Cultura Indígena: Aspectos históricos dos habitantes indígenas do município 
Principais Tendências da Educação Física Escolar (Desenvolvimentista, de Dourados. História da criação das áreas indígenas do município de Dourados; 
Construtivista, Crítico-superadora, Crítico-emancipatória, Psicomotora). características culturais, sócio-econômicas e históricas das etnias que vivem nas 
Avaliação mediadora. áreas indígenas do município de Dourados; organização das relações de poder das 

Cultura Indígena: Aspectos históricos dos habitantes indígenas do município áreas indígenas do município de Dourados; problemas sociais, políticos e 
de Dourados. História da criação das áreas indígenas do município de Dourados; econômicos enfrentados pela população indígena de Dourados.
características culturais, sócio-econômicas e históricas das etnias que vivem nas 
áreas indígenas do município de Dourados; organização das relações de poder das PROFESSOR DE LÍNGUA INDÍGENA – GUARANI
áreas indígenas do município de Dourados; problemas sociais, políticos e Os conteúdos dos programas serão os estudados no Curso Normal em Nível 
econômicos enfrentados pela população indígena de Dourados. Médio - Formação de Professores guarani/kaiowá com a respectiva bibliografia 

utilizada nas áreas de Português, Matemática, Ciências Naturais, Ciências Sociais 
PROFESSOR DE MATEMÁTICA (História e Geografia), História dos povos indígenas locais, Fundamentos da 
História da Matemática – Conjuntos: noções e operações. Lógica matemática. Educação, Arte Indígena, Educação Física, Didática, Produções e Pesquisas 

Números Naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais; Operações e realizadas durante o Curso, prova escrita de redação na língua guarani.
Propriedades: radiciação, potenciação, fatoração, MDC, MMC, razões e Cultura Indígena: Aspectos históricos dos habitantes indígenas do município 
proporções, divisão proporcional, regra de três simples e composta, porcentagem, de Dourados. História da criação das áreas indígenas do município de Dourados; 
juros simples e compostos. Números Complexos: operações e propriedade. características culturais, sócio-econômicas e históricas das etnias que vivem nas 
Geometria: plana, espacial e analítica. Trigonometria. Equações Algébricas de 1º e áreas indígenas do município de Dourados; organização das relações de poder das 
2º graus. Polinômios. Matrizes e Determinantes. Sistemas de Equação Lineares. áreas indígenas do município de Dourados; problemas sociais, políticos e 
Seqüências e Progressões: PA e PG. Análise Combinatória: arranjo, permutação e econômicos enfrentados pela população indígena de Dourados.
combinações, probabilidade. Funções de 1º e 2º graus, modulares, exponenciais, 
logarítmicas, trigonométricas e suas inversas: conceito e interpretação gráfica e b) Administrativo Indígena: Nível Médio
algébrica. Tratamento da informação: organização, interpretação e resolução de 
situações problemas envolvendo dados estatísticos, Matemática Financeira, Cultura Indígena: Aspectos históricos dos habitantes indígenas do município 
Unidades de Grandezas e Medidas. de Dourados. História da criação das áreas indígenas do município de Dourados; 

Cultura Indígena: Aspectos históricos dos habitantes indígenas do município características culturais, sócio-econômicas e históricas das etnias que vivem nas 
de Dourados. História da criação das áreas indígenas do município de Dourados; áreas indígenas do município de Dourados; organização das relações de poder das 
características culturais, sócio-econômicas e históricas das etnias que vivem nas áreas indígenas do município de Dourados; problemas sociais, políticos e 
áreas indígenas do município de Dourados; organização das relações de poder das econômicos enfrentados pela população indígena de Dourados.
áreas indígenas do município de Dourados; problemas sociais, políticos e 
econômicos enfrentados pela população indígena de Dourados. c) Administrativo Indígena: Nível Fundamental

PROFESSOR DE CIÊNCIAS Cultura Indígena: Aspectos históricos dos habitantes indígenas do município 
História da Biologia no mundo antigo (Grécia e Roma), na Europa medieval, de Dourados. História da criação das áreas indígenas do município de Dourados; 

na transição da era da modernidade para a contemporânea. Conhecimento características culturais, sócio-econômicas e históricas das etnias que vivem nas 
Empírico. Método Científico. Matéria e Energia. Solo. Ar. Ecologia. Conhecendo o áreas indígenas do município de Dourados; organização das relações de poder das 
Corpo. Teorias da Origem dos Seres Vivos. Características Gerais de: vírus, áreas indígenas do município de Dourados; problemas sociais, políticos e 
bactérias, protozoários e fungos, taxionomia animal e vegetal. História evolutiva econômicos enfrentados pela população indígena de Dourados.
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Resoluções
RESOLUÇÃO/LC Nº, RESOLUÇÃO /AN/Nº.06/982/06/SEMGEP

DE 29 DE JUNHO DE 2006
Dirceu Aparecido Longhi, Secretário Municipal de Gestão Pública no uso 

“Dispensa de Licitação” das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75,da Lei 
Orgânica do Município de Dourados...

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das atribuições legais 
que lhe confere o artigo 57, inciso II da Lei Municipal nº 2.726 de 28 de R E S O L V E:
Dezembro de 2004, CANCELAR, em toda a sua plenitude administrativa a Resolução de nº 

F/12/9291/05/SEMGEP, publicada no Diário Oficial nº.1693, página 06 de 26 de 
E CONSIDERANDO o que dispõe o inciso XIII, do artigo 24 da Lei Federal dezembro de 2005, que concedia férias ao Servidor Público Municipal ERNO 

nº 8.666/93 e alterações, OSCAR KOLLER, matrícula funcional nº.“5601”, ocupante do cargo de 
Profissional do Magistério Municipal, lotado na Secretaria Municipal de 

R E S O L V E: Educação (SEMED), “30”  (trinta) dias de Férias Regulamentares, referente ao 
período aquisitivo de “07.06.2005/2006”, a partir de 02 de Janeiro de 2006, por 

Art. 1º - Fica dispensada de licitação a contratação da Fundação Oswaldo motivo do  mesmo estar de Licença Medica no referido período.
Cruz para a realização de Curso de Especialização em Saúde do Trabalhador e Registre-se.
Economia Humana à Distância, com duração de 12 meses, visando capacitar 20 Publique-se.
(vinte) servidores da Prefeitura Municipal de Dourados lotados na Secretaria Cumpra-se.
Municipal de Saúde. À Superintendência de Recursos Humanos, para as providências necessárias 

aos assentamentos funcionais.
Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor a partir de 30 de junho de 2006. Secretaria Municipal de Gestão Pública, aos 29 dias do mês de junho do ano 

dois mil e seis (2006).
Dourados-MS, em 29 de junho de 2005.

Dirceu Aparecido Longhi
MARIA DE FÁTIMA METELARO Secretário Municipal de Gestão Pública

Secretária Municipal de Saúde
Obs: Abono de 1/3 não será descontado

RESOLUÇÃO /RET/F/Nº06/879/06/SEMGEP RESOLUÇÃO /AN/Nº.06/983/06/SEMGEP

Dirceu Aparecido Longhi, Secretário Municipal de Gestão Pública no uso Dirceu Aparecido Longhi, Secretário Municipal de Gestão Pública no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75,da Lei 
Orgânica do Município de Dourados... Orgânica do Município de Dourados...

R E S O L V E: R E S O L V E:
CANCELAR, em toda a sua plenitude administrativa a Resolução de nº 

RETIFICAR, em toda a sua plenitude administrativa a Resolução de nº F/08/4472/05/SEMGEP, publicada no Diário Oficial nº.1601, página 05 de 05 de 
F/12/10156/05/SEMGEP, publicada no Diário Oficial nº. 1693, página 11 do dia agosto de 2005, que concedia férias ao Servidor Público Municipal 
26 de dezembro de 2005, que concedia férias, ao (a) Servidor (a) Público (a) VALDOMIRO DE OLIVEIRA SOUZA, matrícula funcional nº.“114760299”, 
Municipal, ROSILENE MARQUES DA SILVA, matrícula funcional nº. ocupante do cargo de Técnico de Saúde Pública I, na função de Técnico de 
“501078”, ocupante do cargo de Agente de Sev. De Saúde I, lotado (a) na Radiologia, lotado na Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), “20”  (vinte) dias 
Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), para que onde consta o período de Férias Regulamentares, referente ao período aquisitivo de “02.08.2004 á 
aquisitivo 01.01.05/06, passe a constar 01.01.04/05. 01.02.2005”, a partir de 11 de Julho de 2005.

Registre-se.
Registre-se. Publique-se.
Publique-se. Cumpra-se.
Cumpra-se. À Superintendência de Gestão em Recursos Humanos, para as providências 

necessárias aos assentamentos funcionais.
À Superintendência de Gestão de Recursos Humanos, para as providências Secretaria Municipal de Gestão Pública, aos 28 dias do mês de julho do ano 

necessárias aos assentamentos funcionais. dois mil e seis (2006).

Secretaria Municipal de Gestão Pública, aos 29 de junho de 2006. Dirceu Aparecido Longhi
Secretário Municipal de Gestão Pública

Dirceu Aparecido Longhi
Secretário Municipal de Gestão Pública Obs: Abono será descontado na folha de junho/06
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Licitações

RESULTADO DE JULGAMENTO FINAL RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA N.º 005/2006

CONVITE N.º 068/2006
O MUNICÍPIO DE DOURADOS, através da Comissão Permanente de 

Licitação, torna público de acordo com a legislação em vigor, o resultado final do O MUNICÍPIO DE DOURADOS, através da Comissão Permanente de 
processo supra citado, cujo objeto é a cujo objeto é a cujo objeto é a CONCESSÃO a Licitação, torna público de acordo com a legislação em vigor, o resultado final do 
título oneroso, de uso de áreas públicas para implantação, operação e controle técnico processo acima citado, cujo objeto é a contratação de empresa para construção do 
dos serviços de Estacionamento Rotativo para veículos automotores e similares em Centro de Referência da Assistência Social-CRAS – local: Terra Indígena – 
até 2.000 (duas mil) vagas, através de parquímetros eletrônicos multivagas, aceitando Aldeia Bororó – Município de Dourados/MS. Destaca-se como vencedora e assim 
como meio de pagamento moedas circulantes e/ou cartão inteligente, no centro do 

declarada pela Comissão Permanente de Licitação pela unanimidade de seus 
Município de Dourados/MS., mediante o pagamento de retribuição ao Poder Público. 

membros, a proponente DOURASER PRESTADORA DE SERVIÇOS E 
Destaca-se como vencedora e assim declarada pela Comissão Permanente de 

COMÉRCIO LTDA. Desta forma, a partir da publicação deste Aviso, começa a Licitação pela unanimidade de seus membros, a proponente CAIUÁ – ASSESSORIA 
fluir o prazo recursal de acordo com o disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”, § CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. Desta forma, a partir da publicação 
6º, da Lei Federal n.º 8.666/93. Desta forma, a partir da publicação deste Aviso, deste Aviso, começa a fluir o prazo recursal de acordo com o disposto no art. 109, 
começa a fluir o prazo recursal de acordo com o disposto no art. 109, inciso I, inciso I, alínea “b” da Lei Federal n.º 8.666/93. Desta forma, a partir da publicação 
alínea “b”, § 6º, da Lei Federal n.º 8.666/93. Processo n.º 611/2006/SCC/PMD.deste Aviso, começa a fluir o prazo recursal de acordo com o disposto no art. 109, 

inciso I, alínea “b” da Lei Federal n.º 8.666/93. Processo n.º 452/2006/SCC/PMD.
Dourados/MS., 06 de junho de 2006.Dourados/MS., 28 de junho de 2006.

JOSÉ CIRO TEIXEIRA CEZÁRIO DE FIGUEIREDO NETO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Extratos de Contratos

EXTRATO DE CONTRATO Nº 140/2006/CLC/PMD Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores.
PARTES: DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
Município de Dourados 13.00 – Secretaria Municipal de Educação
Construtora Mediterrâneo Ltda. 13.01 – Secretaria Municipal de Educação
PROCESSO: Tomada de Preços n° 028/2006 4.009 – Programa de Alimentação Escolar
OBJETO: Construção de barracão para implantação de Usina de 12.306.104 – Programa de Valorização do Ensino em Dourados
Reciclagem.  3.3.90.30.04 – Gêneros de Alimentação
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: VIGÊNCIA:100 (cem) dias letivos.
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores. VALOR: R$ 33.805,00 (trinta e três mil, oitocentos e cinco reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: DATA DE ASSINATURA: 01 de abril de 2006.
14.00 – Secretaria Municipal de Habitação e Habitação e Serviços Urbanos Secretaria Municipal de Finanças 
14.01 – Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Urbanos
15.452.113 – Programa de Desenvolvimento da Infra Estrutura
1.055 – Expansão e Melhoramento dos Serviços Públicos EXTRATO DE CONTRATO Nº 027/2006/CLC/PMD
4.4.9.51 – Obras e Instalações PARTES:
4.4.90.51.02 – Edificações Município de Dourados
VIGÊNCIA:05 (cinco) meses. Nutrir Alimentos Ltda.
VALOR: R$ 92.949,27 (noventa e dois mil, novecentos e quarenta e PROCESSO: Tomada de Preços n° 003/2006
nove reais e vinte e sete centavos). OBJETO: Aquisição de Gêneros de Alimentação (mercearia) para 
DATA DE ASSINATURA: 13 de junho de 2006. consumo nos Centros de Educação Infantil Municipais.
Secretaria Municipal de Finanças FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

EXTRATO DE CONTRATO Nº 026/2006/CLC/PMD 13.00 – Secretaria Municipal de Educação
PARTES: 13.01 – Secretaria Municipal de Educação
Município de Dourados 4.009 – Programa de Alimentação Escolar
Caíres & Cia Ltda. 12.306.104 – Programa de Valorização do Ensino em Dourados
PROCESSO: Tomada de Preços n° 003/2006 3.3.90.30.04 – Gêneros de Alimentação
OBJETO: Aquisição de Gêneros de Alimentação (mercearia) para VIGÊNCIA:100 (cem) dias letivos.
consumo nos Centros de Educação Infantil Municipais. VALOR: R$ 3.150,00 (três mil , cento e cinqüenta reais). 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DATA DE ASSINATURA: 01 de abril de 2006.
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores. Secretaria Municipal de Finanças 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
13.00 – Secretaria Municipal de Educação EXTRATO DE CONTRATO Nº 025/2006/CLC/PMD
13.01 – Secretaria Municipal de Educação PARTES:
4.009 – Programa de Alimentação Escolar Município de Dourados
12.306.104 – Programa de Valorização do Ensino em Dourados IA Campagna Junior & Cia Ltda.
3.3.90.30.04 – Gêneros de Alimentação PROCESSO: Tomada de Preços n° 003/2006
VIGÊNCIA:100 (cem) dias letivos. OBJETO: Aquisição de Gêneros de Alimentação (mercearia) para 
VALOR: R$ 7.344,00 (sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais). consumo nos Centros de Educação Infantil Municipais.
DATA DE ASSINATURA: 01 de abril de 2006. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Secretaria Municipal de Finanças Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
13.00 – Secretaria Municipal de Educação

EXTRATO DE CONTRATO Nº 028/2006/CLC/PMD 13.01 – Secretaria Municipal de Educação
PARTES: 4.009 – Programa de Alimentação Escolar
Município de Dourados 12.306.104 – Programa de Valorização do Ensino em Dourados
Central Frutas Ltda -ME. 3.3.90.30.04 – Gêneros de Alimentação
PROCESSO: Tomada de Preços n° 003/2006 VIGÊNCIA:100 (cem) dias letivos.
OBJETO: Aquisição de Gêneros de Alimentação (mercearia) para VALOR: R$ 8.764,00 (oito mil, setecentos e sessenta e quatro reais).
consumo nos Centros de Educação Infantil Municipais. DATA DE ASSINATURA: 01 de abril de 2006.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Secretaria Municipal de Finanças 
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 024/2006/CLC/PMD EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO
PARTES: AO CONTRATO Nº 160/05/CLC/PMD
Município de Dourados
Cláudio Barbosa -EPP. PARTES:
PROCESSO: Tomada de Preços n° 003/2006 Município de Dourados
OBJETO: Aquisição de Gêneros de Alimentação (mercearia) para Rolim & Rolim Ltda -ME.
consumo nos Centros de Educação Infantil Municipais. PROCESSO:Carta Convite nº 048/2005
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: OBJETO:A Alteração do valor em R$ 10.680,00 (dez mil, seiscentos e 
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores. oitenta reais), 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: perfazendo um total de R$ 53.400,00 (cinqüenta e três mil e 
13.00 – Secretaria Municipal de Educação quatrocentos reais).
13.01 – Secretaria Municipal de Educação FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
4.009 – Programa de Alimentação Escolar Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores.
12.306.104 – Programa de Valorização do Ensino em Dourados DATA DE ASSINATURA: 24 de Março de 2006.
3.3.90.30.04 – Gêneros de Alimentação Secretaria Municipal de Finanças
VIGÊNCIA:100 (cem) dias letivos.
VALOR: R$ 77.303,00 (setenta e sete mil, trezentos e três reais). 
DATA DE ASSINATURA: 01 de abril de 2006.
Secretaria Municipal de Finanças EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO

AO CONTRATO Nº 598/05/CLC/PMD
EXTRATO DE CONTRATO Nº 023/2006/CLC/PMD

PARTES: PARTES:
Município de Dourados Município de Dourados
Comercial T&C Ltda. Planacon Construtora Ltda.
PROCESSO: Tomada de Preços n° 003/2006 PROCESSO:Tomada de Preços nº 090/2005
OBJETO: Aquisição de Gêneros de Alimentação (mercearia) para OBJETO:A Alteração da planilha orçamentária .
consumo nos Centros de Educação Infantil Municipais. DOTAÇAO ORÇAMENTARIA:
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 11.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia 
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores. Solidária
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 11.02 – Fundo Municipal de Assistência Social
13.00 – Secretaria Municipal de Educação 08.244.103 – Programa de Acompanhamento das Ações Sociais
13.01 – Secretaria Municipal de Educação 1.029 – Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Assistência 
4.009 – Programa de Alimentação Escolar Social
12.306.104 – Programa de Valorização do Ensino em Dourados 44.90.51.04 – Reformas, Ampliações, Melhorias e Adaptações
3.3.90.30.04 – Gêneros de Alimentação FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
VIGÊNCIA:100 (cem) dias letivos. Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores.
VALOR: R$ 8.768,00 (oito mil, setecentos e sessenta e oito reais). DATA DE ASSINATURA: 21 de fevereiro de 2006.
DATA DE ASSINATURA: 01 de abril de 2006.
Secretaria Municipal de Finanças Secretaria Municipal de Finanças

EXTRATO DO CONVÊNIO N° 103/2006 DOURADOS/2006.
VALOR: R$ 12.191,00(Doze mil cento e noventa e um reais)

CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE DOURADOS COM A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A 13.00 – Secretaria Municipal de Educação
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA AQUACENTER. 13.01 – Secretaria Municipal de Educação

12.361.104 - Programa de Valorização do Ensino em Dourados
CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE DOURADOS 4.013 – Manutenção e Encargo do Ensino Fundamental
CNPJ: 03.155.926/0001-44 33.50.41.01 – Convênios
INTERVENIENTE:  SECRETARIA MUNICIPAL DE 0 – Fonte

EDUCAÇÃO 370 - Ficha
CPF: 312.614.001-78 – Antônio Leopoldo Van Suypene VIGÊNCIA: 01 de junho de 2006 a 31 de dezembro de 2006.
CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA AQUACENTER Dourados-MS, 29 de junho de 2006.
CNPJ: 05.980.001/0001- 63
CPF: 582.123.451- 49 – Eduardo Luiz Limberger - Presidente Antonio Leopoldo Van Suypene. – Interveniente
OBJETO: Repasse de recursos para viabilizar o PROJETO NADAR Secretário Municipal de Educação

Extrato de Convênio

Extratos de Atos Administrativos

ONDE CONSTA FÉRIAS RETROATIVO Á ABRIL PASSE A CONSTAR FÉRIAS PARA JUNHO/06

17301 RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS -   01/08/2004/2005 -SEMGEP-  806

81571 MARIANNE SILVA     19/05/2005/2006 SEMED 801

20411 ROSA HELENA CATELAN     07/06/2005/2006 SEMFI 803

26371 JOSE DE LIMA SEMHSUR 727

81241 SEMGEP 804FRANCISCO VALENTE SOARES-        19/05/2004/2005

RETIFICA-SE, POR INCORREÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO Nº 1814 DO DIA 28/06/2006.

EXTRATOS DE ATOS ADMINISTRATIVOS 

CONCESSÃO DE  30 (TRINTA) DIAS DE FÉRIAS  RETROATIVO A JUNHO/2006

MATRICULA - NOME DO SERVIDOR             -PERIODO AQUISITIVO-   SECRET. Nº RES/F

    06/06/2005/2006
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Poder ExecutivoPoder Executivo
Portaria

PORTARIA Nº. 115/2006 MARIONICE DA CRUZ PRATES SILVA, referente ao período aquisitivo 
de 01/04/2005 a 01/04/2006, a partir de 03 de julho de 2006.

A PRESIDENTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS, 
VEREADORA MARGARIDA MARIA FONTANELLA GAIGHER, NO Registre-se e Publique-se.
USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI: Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Dourados, 27 de junho 

de 2006.
RESOLVE:

MARGARIDA MARIA FONTANELLA GAIGHER
Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares à servidora PRESIDENTA


