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LEI COMPLEMENTAR Nº 411 DE 10 DE AGOSTO DE 2021.

“Altera dispositivos no Art. 119, § 6º da Lei Complementar 205, de 19 de outubro 
de 2012, que dispõe sobre o Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo e o Sistema 
Viário no Município de Dourados e dá outras providências.” 

O Prefeito Municipal de Dourados, no uso das atribuições legais, faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. O § 6º do Art. 119 na Lei Complementar nº 205, de 19 de Dezembro 
de 2012, que dispõe sobre o Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo e o Sistema 
Viário no Município de Dourados e dá outras providências, passa a vigorar a com 
a seguinte redação:

Art. 119 (…)

§ 6º. Para o uso residencial, em todas as vias, de todas as Áreas Urbanas, será 
permitido o uso de garagem de veículos no recuo frontal, em até 50 % da dimensão 
da testada do lote, atendidas as dimensões mínimas de 2,40m X 5,00m, podendo 
ser paralela ou a 90 graus do alinhamento predial, mediante pagamento de outorga 
onerosa, dispensada a outorga para lotes de até 250m².

Art. 2º. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação.

Dourados, 10 de agosto de 2021.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal

Paulo Cesar Nunes da Silva
Procurador Geral do Município
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 DECRETOS
DECRETO N° 559, DE 03 DE AGOSTO DE 2021.

“Dispõe sobre a designação e complementação de carga horária de servidores 
municipais em exercício na coordenação de Centro de Educação Infantil e dá 
outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe 
confere o Inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto n. 840, de 28 de fevereiro de 2018;

D E C R E T A:

Art. 1°. Ficam designados para exercer a função de Coordenador Administrativo 
Pedagógico de Centro de Educação Infantil, os servidores municipais efetivos 
mencionadas no Anexo Único, bem como com a devida complementação de carga 

horária que fazem jus.

Art. 2°. Os servidores mencionados no Anexo Único deverão cumprir a jornada 
semanal de 40 horas.

Art. 3°. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a partir de 01/08/2021 até 31/12/21.

Dourados (MS), 03 de agosto de 2021.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal de Dourados

Paulo César Nunes da Silva
Procurador Geral do Município
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DECRETO Nº 570, DE 09 DE AGOSTO DE 2021

Designa profissionais de saúde para atuação na Central de Perícias do Município.

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

D E C R E T A:

Art. 1º. Ficam designados os profissionais para atuarem na Central de Perícia 
do Município para compor a Junta Médica de Afastamento por Incapacidade 
Laborativa e Junta Especializada por Incapacidade Permanente, realizar os exames 
admissionais, demissionais e outros fins, conforme segue:

I - Adriano Antônio de Figueiredo;
II - Adriano de Souza Santos;
III - Alessandro de Matos Santos;
IV - Danilo Galvão Duarte.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, em especial o Decreto nº 906 de 03 de abril de 2018 e o 
Decreto 1979 de 23 de julho de 2019. 

Dourados/MS, 09 de agosto de 2021.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal

Paulo César Nunes da Silva
Procurador Geral do Município

DECRETO Nº 571, DE 09 DE AGOSTO DE 2021.

“Regulamenta a destinação final e aproveitamento de resíduos depositados nos 
Ecopontos Municipais.”

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

Considerando que a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos é responsável pelos 
Ecopontos do Município de Dourados e operacionalização do Picador de galhos;

Considerando que os Ecopontos são locais para descarte de resíduos dos mais 
diversos, recicláveis ou não;

Considerando o grande volume de galhos e troncos gerado por podas, levados 
ao picador municipal e, posteriormente, destinados ao aterro sanitário, bem como 
entregues nas aldeias indígenas para servir de composto orgânico nas plantações;

Considerando a Coleta Seletiva de Lixo seco reciclável, realizada por empresa 
terceirizada;

Considerando que os resíduos podem ter valor econômico com reaproveitamento 

e reciclagem, por cooperativas, associações sem fins lucrativos, ONG’s, empresas 
privadas, entre outros;

Considerando as vantagens com a diminuição de resíduos enviado diretamente aos 
aterros, aumentando a vida útil destes, desonerando o erário público e facilitando a 
recuperação do meio ambiente; 

D E C R E T A:

Art. 1°. Os ECOPONTOS administrados pelo Município de Dourados, tem 
por finalidade receber como descarte garrafas pet, recipientes plásticos, latas, 
entulho, restos da construção cível, pneus, lixo tóxico como pilhas, baterias e 
lâmpadas, material reciclável como vidro, plástico, alumínio, papelão, material 
eletroeletrônico, material orgânico bruto como folhas, galhos oriundos do picador 
municipal, bem como de podadores devidamente identificados/autorizados que 
podem fazer o depósito de até 2m³ (dois metros cúbicos) equipamentos e suprimento 
de informática, mobiliário e colchoaria, dentre outros com tais características, todos 
depositados em recipientes (contêineres) previamente identificados.

1º. O picador receberá galhos, troncos provenientes das podas e supressões de 
árvores, produzindo maravalha.

2º. Depois de separados, os resíduos deverão ser acondicionados por classes de 
forma a proporcionar possível reutilização ou reciclagem.

Art. 2º. Os materiais e resíduos depositados nos Ecopontos e produzidos no Picador 
Municipal podem ter destinação final por qualquer interessado, gratuitamente, 
atendidos, os seguintes requisitos: 

 
I. Dirigir-se à Central do Cidadão e fazer o requerimento a fim de ser devidamente 

cadastramento, para fins de autorização de retirada de materiais;
II. Para o cadastro deverá apresentar documentos de identificação, se pessoa 

física, ou de poderes de representação quando se tratar de pessoa jurídica, ONG, 
cooperativas ou associações; 

III. Apresentar pedido especificando quais materiais ou resíduos tem interesse em 
retirar dos Ecopontos ou Picador Municipal, bem como esclarecendo a destinação 
final pretendida e o meio de acondicionamento e transporte a ser utilizado.

Parágrafo único: A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, por seu 
Departamento de Serviços Urbanos/Núcleo de Limpeza Urbana emitirá termo de 
autorização de retirada dos materiais solicitados.

Art. 3º. O interessado deverá respeitar e atender a legislação ambiental vigente 
para o uso, disposição, aproveitamento final dos materiais retirados.

Art. 4º. Havendo demanda de diversos interessados por determinado tipo de 
material, o critério de distribuição será por ordem de inscrição, e quantidade 
disponível em depósito, podendo a SEMSUR estabelecer periodicidade de retiradas 
pelos interessados.

Art. 5º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Dourados (MS), 09 de agosto de 2021.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal

Paulo César Nunes da Silva
Procurador Geral do Município

DECRETO Nº 572 DE 10 DE AGOSTO DE 2021.

“Nomeia, em substituição, membros para compor a Comissão Municipal 
Intersetorial de Atendimento Socioeducativo.”

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

D E C R E T A:

Art. 1º. Ficam nomeados, em substituição, os membros abaixo relacionados para 
compor a Comissão Municipal Intersetorial de Atendimento Socioeducativo, biênio 
2020 – 2022, juntamente com os membros nomeados pelo Decreto nº 2.617, de 26 
de maio de 2020.

I - Representantes do CREAS:
Suplente: Juliana Caetano Rodrigues, em substituição a Érico da Cruz Lira.

II - Representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico - 
SEMDES:

Titular: Wilson Vieira de Lima, em substituição à Elainne Maria Peres Echague 
Pereira.

Suplente: Fabio Roberto Cordeiro da Silva, em substituição a Sandra Aparecida 
da Silva Godoy.

Art. 2º. Este decreto entrará em vigor na data de publicação. 

Dourados (MS), 10 de agosto de 2021.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal de Dourados

Paulo César Nunes da Silva
Procurador Geral do Município

 DECRETOS

ANEXO ÚNICO

Nome do Servidor Matricula
Unidade de Carga

exercício/CEIM horária de 
complementação

Angela Beatriz Pereira Bordin
90408-2 Maria Madalena de Aguiar – Raio 

de Sol -
90408-4

Angelita Aparecida da Silva Barros 501503-4 Prof. Guilherme Silveira Gomes 20H
Brenda Maria Alves Cordeiro 114771367-1 Prof.ª Maria de Lourdes Silva 20H

Cindy Romualdo Souza Gomes
114766098-1

Helena Efigenia -
114766098-3

Claudemir Dantes da Silva 501488-4 Vitorio Fedrizzi 20H

Cleuza Carreiro Pereira de Oliveira
114762021-2

Decio Rosa Bastos -
114762021-4

Damaris Cristina Vital Nogueira Gueiros 114769285-2 Jose Marques da Silva 20H
Darlene Duarte Chaves 502038-2 Geny Ferreira Milan 20H

Debora Claudia Diniz 114760803-2 Prof.ª Isilda Aparecida dos Santos 
Souza 20H

Elaine Cristina da Silva Iapequino 502069-2 Wilson Benedito Carneiro 20H
Fernanda Lehn Becker 114771451-1 Ivo Benedito Carneiro 20H
Karina Ferreira de Souza França Oliveira 114765659-3 Claudete Pereira Lima 20H

Lourdes Bezerra da Silva Barroso
83051-2

Sarah Penzo -
83051-4

Marcia Viegas Batista 114765879-4 Prof.ª Irany Batista de Matos 20H

Mariutschka Ariadne Sonego Guimaraes 
Lupinetti 114765057-4 Paulo Gabiatti 20H

Mayara Carlesso de Souza Uhde 114765167-2 Ramão Vital Viana 7H
Mirela da Silva Dias 114770210-2 Pedro da Silva Mota 20H
Paloma Espindola da Silva Souza 114763649-3 Dalva Vera Martines 20H
Roberta Martins de Araújo 114768305-2 Prof.ª Clarinda Mattos e Souza 20H
Rosilda Moura de Carvalho 90228-6 São Francisco 20H

Rosimeire Brito Mourão Rodrigues
114760894-3

Celso de Almeida -
114760894-8

Siumara Maldonado Soares Martimiano 114764806-3 Beatriz de Barros Bunlai 20H
Tania Cristina Escaione de Oliveira Capoano 502087-4 Katia Marques Barbosa -
Tania Margarete Gavilan Bispo 501249-4 Helio Lucas 20H
Tatiane dos Santos Ferreira 114763054-2 Sebastiana Vieira Soares 20H
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DECRETO N° 573 DE 10 DE AGOSTO DE 2021

“Nomeia os membros para compor o Comitê Municipal de Enfrentamento da 
Violência Sexual de Crianças e Adolescentes- COMCEX.”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe 
confere o Inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município; 

D E C R E T A:

Art. 1°. Ficam nomeados, em substituição, os membros abaixo para o Comitê 
Municipal de Enfrentamento da Violência Sexual de Crianças e Adolescentes- 
COMCEX, biênio 2020-2022, juntamente com nomeados pelo Decreto n° 2.997 de 
13 de novembro de 2020:

I – Representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes 
–CMDCA:

Titular: Regina Helena Vargas Valente de Alencar, em substituição a Edgar 
Moreno;

Suplente: Patrícia de Oliveira Brito, em substituição a Kátia Pereira Petelin.

II – Secretaria Municipal de Educação –SEMED.  
Titular: Terezinha Aparecida Piva Espósito, em substituição à Anita Tetslaff 

Torquato Melo;
Suplente: Rose Cristiani Franco Seco Liston, em substituição à Róselia Vera 

Barros.

Art. 2°. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a partir de 12 de julho de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Dourados, 10 de agosto de 2021.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal de Dourados

Paulo César Nunes da Silva
Procurador Geral do Município

 DECRETOS

Resolução/SEMED Nº 75, de 20 de julho de 2021.

Dispõe sobre a Implantação do Programa de Recuperação do Aprendizado – PRA 
nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.

A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais conferidas 
na Lei Orgânica do Município e Lei Complementar nº 118, de 31 de dezembro de 
2007, considerando a situação de emergência causada pela pandemia do Covid-19 
e suas consequências no âmbito escolar, com o objetivo de amenizar a perda dos 
alunos na aprendizagem, principalmente na alfabetização,

R E S O L V E:

Art. 1º. Implantar o Programa de Recuperação do Aprendizado - PRA nas Escolas 
da Rede Municipal de Ensino, com o objetivo de sanar os déficits de aprendizagem 
na fase de alfabetização.

Art. 2º. O Programa de Recuperação do Aprendizado - PRA será destinado aos 
alunos com baixo desempenho, dos 2º e 3º anos do Ensino Fundamental e em casos 
de distorção idade/série ou casos extremos de déficit de alfabetização de alunos de 
outros anos, após avaliação diagnóstica da equipe da Unidade Escolar.

Parágrafo único. O Programa de Recuperação do Aprendizado - PRA será ofertado, 
no contraturno do aluno, nas Escolas Urbanas, do Campo e Indígenas.

Art. 3º. A atribuição de aulas para as turmas do Programa de Recuperação do 
Aprendizado - PRA será realizada na Unidade Escolar.

Art. 4º. O professor designado para atuar no Programa de Recuperação do 
Aprendizado - PRA deverá ser efetivo, preferencialmente pedagogo e com 
experiência mínima de dois anos em alfabetização;

Art. 5º. O profissional efetivo escolhido poderá atuar no Programa de Recuperação 
do Aprendizado - PRA com carga horária de 20h ou 40h.

Parágrafo único. Após análise dos profissionais da própria Unidade Escolar, 
caso apresente resultado insatisfatório ou nenhum candidato escolhido, poderá ser 
designado profissional de outra unidade da Rede Municipal de Ensino, desde que 
efetivo.

Art. 6º. A hora-atividade do Professor designado para atuar no Programa será na 
segunda-feira.   

Art. 7º. O Conselho Didático Pedagógico da Unidade Escolar fará a análise dos 
candidatos e deverá, entre outros aspectos, verificar:

I – interesse pelo trabalho de alfabetização e que utilize uma metodologia 
diferenciada do ensino regular tradicional;

II – tenha se destacado na área de alfabetização e conseguido, comprovadamente 
excelentes resultados junto aos seus alunos;

III – ter disponibilidade e compromisso no processo de Formação Continuada 
ministrada pela Secretaria Municipal de Educação – SEMED ou outras instituições;

Art. 8º. Durante a execução do Programa de Recuperação do Aprendizado - PRA o 
professor pedagogo será avaliado nos seguintes aspectos: 

I – desenvolvimento do trabalho cotidiano que atenda a proposta educativa do 
Programa de Recuperação do Aprendizado - PRA;

II – dedicação e atendimento à criança em suas necessidades de aprendizagem;
III – compromisso na realização do trabalho coletivo;
IV – interesse, compromisso, dedicação e afetividade pelo trabalho de alfabetização;
V – planejamento, registros, utilização de metodologia e materiais diferenciados.

Art. 9º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Dourados – MS, 20 de julho de 2021.

Ana Paula Benitez Fernandes
Secretária Municipal de Educação

 RESOLUÇÕES

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2021

Comunicamos que, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Educação, 
efetuou-se alteração na Planilha de Preços - Unitário Máximo e no subitem “10.1.” 
do Termo de Referência, respectivamente, Anexo II e III do edital em epigrafe. Face 
ao exposto, com fulcro no § 4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/93, reabre-se 
o prazo inicialmente estabelecido. PROCESSO: nº 95/2021/DL/PMD. OBJETO: 
Formalização de ata de registro de preços visando a eventual aquisição de Gás 
Liquefeito de Petróleo-GLP (carga) e botijão de gás (vasilhame), objetivando atender 
escolas municipais e Centros de Educação Infantil Municipais-CEIM’s. TIPO: 
Menor Preço, tendo como critério de julgamento o valor do item. PARTICIPAÇÃO: 
Mista, sendo “ampla” para item da cota principal e “exclusiva” de Microempresa, 
Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual para os itens da cota 
reservada e exclusivo. TOTAL DE ITENS LICITADOS: 03. DISPONIBILIDADE 
DO EDITAL: a partir de 16/08/2021 das 08:30 às 14:30, no Departamento de 
Licitação, localizado no Bloco “F” do Centro Administrativo Municipal-CAM, 
sito na Rua Coronel Ponciano, nº 1.700, Parque dos Jequitibás, na cidade de 
Dourados-MS ou no Portal de Compras do Governo Federal “www.gov.br/compras/
edital/989073-5-00013-2021”, ou ainda, através de download no endereço eletrônico 
“www.dourados.ms.gov.br”, selecionando as opções Empresa > Licitação > Mês 
da Publicação. ENTREGA DA PROPOSTA: A partir da data de disponibilidade 
do edital. ABERTURA DA PROPOSTA: Em 30/08/2021 às 09 horas, no Portal 
de Compras do Governo Federal – “www.gov.br/compras”. INFORMAÇÕES: 
Telefone (0XX67) 3411-7755 ou pelo e-mail “pregao@dourados.ms.gov.br”.

Dourados-MS, 13 de agosto de 2021.

Marcos Aurélio Simplicio Geraldini
Secretário Municipal Interino de Administração

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
A COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das 

atribuições legais que lhe confere o artigo 48, inciso III, da Lei Complementar 
Municipal n.° 138 de 02 de Janeiro de 2009,

RATIFICA, nos termos do art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93, o contido no Processo 
de Licitação nº 174/2021/DL/PMD, Inexigibilidade de Licitação nº 008/2021, com 
fundamento no Art. 25, Inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, e em 
consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, conforme exigência do Art. 
38, Inciso VI, do mesmo diploma legal.

Objeto: Contratação de empresa para manutenção, aferição e calibração de 
Etilômetros BAF 300, objetivando atender as necessidades da Guarda Municipal 
de Dourados.

CONTRATADA:
ELEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA
CNPJ: 07.791.107/0001-44
Endereço: Rua 26 de Novembro, nº 79, Centro - Tremembe/SP
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
04.00. - Guarda Municipal de Dourados
04.02. - Fundo Municipal de Segurança Pública
06.181.701. - Programa de Desenvolvimento das Ações de Defesa Social e Pro
2207. - Conservação do Patrimônio Público
33.90.39.53. - Serviço de Aferição, Calibração ou Padronização de Equipamentos 

e Similares 
Valor: R$ 5.761,34 (Cinco mil e setecentos e sessenta e um reais e trinta e quatro 

centavos).
Publique-se.  
Dourados-MS, 11 de agosto de 2021.

LILIANE GRAZIELE CESPEDES DE SOUZA NASCIMENTO
Comandante da Guarda Municipal

Município de Dourados

 LICITAÇÕES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - MS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE ESTAGIÁRIOS 

EDITAL Nº 02/2021

A Prefeitura Municipal de Dourados - MS e o Centro de Integração Empresa-
Escola – CIEE nos termos da Lei nº 11.788/08, de 25 de setembro de 2008, torna 
pública a realização de Processo Seletivo Simplificado de prova online para 
formação de cadastro de reserva para estágio remunerado.

1 - DISPOSIÇÕES GERAIS:

1.1.  Poderão participar do processo seletivo:
a) Estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino públicas 

ou privadas, com frequência efetiva nos cursos de Ensino Médio e Superior, 
reconhecidos pelo Ministério da Educação e que declarem ao CIEE, através de 
Termo de Convênio, devidamente assinado, possuir o estágio no Projeto Pedagógico 
do Curso (PPC);

b) Regularmente matriculado no período matutino, vespertino e noturno das aulas;
c) Brasileiro ou estrangeiro com visto de permanência no país;
d) Que não tenha sido exonerado a bem do serviço público;
e) Estar em dia com as obrigações eleitorais, quando maior de 18 anos, e das 

obrigações militares, quando do sexo masculino maior de 18 anos;
f) Não ter feito estágio por período igual ou superior a dois anos na Prefeitura 

Municipal de Dourados - MS, exceto candidato pessoa com deficiência, conforme 
Art. 11 da Lei 11.788/08.

1.2. Na data de início do estágio, o estudante deve ter idade mínima de 16 
(dezesseis) anos completos, conforme previsto no § 5º do Art. 7º da Resolução n. 1 
do CNE/CEB, de 21 de janeiro de 2004 (Conselho Nacional de Educação).

1.3.O valor da Bolsa Auxílio corresponderá:

1.4. O valor do auxílio transporte corresponderá a R$ 66,00 (sessenta e seis reais) 
mensais, passível a desconto por faltas não justificadas.

1.5.O estágio não contempla outros benefícios, tais como auxílio-alimentação, 
auxílio-saúde e similares.

1.6. O regime do estágio será de 04 (quatro) horas diárias, 20 (vinte) horas 
semanais ou de 06 (seis) horas diárias, 30 (trinta) horas semanais.

2 - DAS INSCRIÇÕES:

2.1. Antes de efetuar a inscrição, o estudante deverá conhecer o edital e certificar-
se de que preenche todos os requisitos exigidos.

2.2. As inscrições e provas online serão recebidas somente via internet, pelo site: 
www.ciee.org.br, no período de 16/08/2021 até às 23:59 (horário de Brasília) do 
dia 28/08/2021, incluindo sábados, domingos e feriados. Não serão aceitas outras 
formas de inscrições.

a) Para realizar sua inscrição no processo seletivo, o candidato deverá acessar 
o site do CIEE  www.ciee.org.br clicar no acesso para “ESTUDANTES”, clicar 
em “VEJA MAIS PROCESSOS SELETIVOS”, em seguida em “Consulte os 
processos públicos” e localizar na lista de “PROCESSOS SELETIVOS” o logotipo 
da Prefeitura Municipal de Dourados - MS e clicar neste link.

b) O candidato deverá, no ato de inscrição, informar a localidade em que deseja 
exercer suas atividades e o curso, conforme Anexo I deste edital.

c) O candidato doador de sangue poderá fazer upload de um documento 
comprobatório de doação de sangue que será utilizado como critério de desempate 
de notas.

2.3. O candidato deverá informar dados pessoais e escolares válidos, caso declare 
algum dado errado poderá corrigir, desde que exclua a inscrição e refaça dentro do 
período de inscrição determinado neste edital;

a) Caso o candidato tenha iniciado a prova online, não será permitida, em hipótese 
alguma, a correção dos dados declarados na ficha de inscrição.

b) Será aceita somente uma única inscrição por candidato;
c) Não será possível alterar o e-mail e CPF indicados no ato da inscrição;
d) O e-mail declarado deve ser válido, para que toda a comunicação do processo 

seletivo seja realizada através dele;

2.4 As informações prestadas na ficha de inscrição serão de inteira responsabilidade 
do candidato, dispondo o CIEE do direito de excluir do processo seletivo aquele que 
não preencher os dados de forma completa e correta.

2.5. O candidato trans (travesti ou transexual) que ainda não possui os documentos 
oficiais retificados com o seu nome e que desejar atendimento pelo NOME SOCIAL, 
poderá solicitá-lo no ato da inscrição, ao marcar a caixa “nome social”.

a) Na inscrição, no campo “nome completo”, deverá ser informado o nome civil , 
conforme documento de identificação oficial.

b) O nome social será utilizado em toda a comunicação pública do processo 
seletivo, sendo considerado o nome civil apenas para as etapas internas (formalização 
do Termo de Compromisso de Estágio), para a devida identificação do candidato nos 
termos legais.

2.6. A Prefeitura Municipal de Dourados - MS e o CIEE - Centro de Integração 
Empresa Escola poderão a qualquer tempo, verificar as informações fornecidas no 
ato da inscrição, e tomarão as medidas judiciais cabíveis, podendo o candidato em 
caso de informações falsas ou inverídicas ser desclassificado do presente processo, 
ser acionado judicialmente e ainda, desligado, caso eventualmente tenha sido 
aprovado e contratado.

2.7. O Centro de Integração Empresa Escola - CIEE não se responsabilizará 
por solicitação de inscrição via internet não recebida por motivos de ordem 
técnica, tais como: falha dos computadores, do sistema de comunicação de dados, 
congestionamento das linhas de comunicação e falta de energia.

2.8. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

3 – PROGRAMA DE COTAS

3.1. Nos termos do Art. 17, § 5º, da Lei nº 11.788/2008, fica assegurado reserva de 
10% (dez por cento) das vagas oferecidas para cada curso às pessoas com deficiência.

a) O candidato pessoa com deficiência participará do processo seletivo em 
igualdade de condições com os demais candidatos.

3.2. Os candidatos pessoa com deficiência terão a inscrição validada aquelas que 
se enquadrem nas categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto nº 3.298/1999, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 5.296/2004, no § 1º do artigo 1º da 
Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Autista), e as 
contempladas pelo enunciado da Súmula nº 377 do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ): “O candidato com visão monocular tem direito de concorrer, em concurso 
público, às vagas reservadas às pessoas com deficiência”.

3.3. O candidato pessoa com deficiência no ato da inscrição deverá fazer upload 
do laudo médico (documento original ou cópia legível) com emissão no prazo 
máximo de 12 meses, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com a 
perda da função e a expressa referência ao código correspondente à Classificação 
Internacional de Doenças (CID 10), assinatura e carimbo contendo o CRM do 
médico responsável por sua emissão, bem como a provável causa da deficiência, 
informando, também, o nome do candidato.

a) Deficiência auditiva, além do laudo médico deverá fazer upload do exame 
de audiometria tonal recente (no máximo de 12 meses) nas frequências 500Hz, 
1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz, conforme Art. 5º, § 1º, I, alínea “b”, do Decreto nº 
5.296, de 02/12/2004. 

3.4. Não sendo comprovada a situação descrita no item 3.2, o candidato perderá o 
direito a ser admitido para as vagas reservadas à pessoa com deficiência.

3.5. O candidato pessoa com deficiência que solicitar um recurso de acessibilidade 
deverá fazer o upload do laudo médico, comprovando a condição para atendimento.

a) Desde que requerido justificadamente e descrito em laudo médico oficial, o 
tempo para a realização das provas poderá ser diferente daquele definido para os 
demais candidatos.

b) Em caso de aprovação, o candidato poderá apresentar o laudo médico original 
ou cópia autenticada, se solicitado pela Prefeitura Municipal de Dourados - MS ou 
pelo Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE.

3.6. Ficam reservadas aos candidatos que se autodeclararem negros ou pardos a 
reserva de 30% das vagas oferecidas nesta seleção e participarão em igualdade de 
condições com os demais candidatos, conforme Decreto n.º 9.427, de 28 de junho 
de 2018.

a) Só poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que 
se autodeclararem negros ou pardos no ato da inscrição e realizar o upload da 
autodeclaração, conforme o quesito cor ou raça no padrão utilizado pela Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

3.7. Os nomes dos candidatos que se declararem pessoa com deficiência e dos 
candidatos que se autodeclararem negros ou pardos serão divulgados em listas 
específicas e em lista de ampla concorrência.

4 - DA PROVA ONLINE

4.1. O processo seletivo destina-se ao preenchimento de vagas e formação de 
cadastro reserva para o preenchimento das vagas de estágio, para estudantes 
regularmente matriculados, no ato da contratação, nos cursos e semestres ou etapa 
equivalente, conforme Anexo I.

4.2. Ao término da inscrição, o candidato estará apto a iniciar a prova online.
4.3. O candidato só poderá acessar a prova com o login e senha cadastrados 

durante a inscrição.
4.4. Ao logar no sistema de acesso a prova, o candidato receberá via SMS ou 

e-mail o código de confirmação para liberação do acesso à prova online.
4.5. O candidato terá 02 (dois) minutos, (120 segundos), para responder cada 

questão, caso não responda dentro do tempo determinado, o sistema gravará a 
resposta em branco e seguirá automaticamente para próxima questão. 

a) Após a conclusão da questão ou término do tempo previsto, esta não poderá 
mais ser acessada.

4.6. As questões serão selecionadas no banco de dados e apresentadas de forma 
randômica, questão por questão.

4.7. A desconexão por qualquer outro motivo acarretará na perda de 1 (uma) 
questão. Ao realizar nova conexão, a questão não será visualizada novamente e sua 
resposta será nula, sem direito de substituição da questão. A exceção da perda se dará 
ao clicar no botão “Responder e sair da prova”.

4.8. O candidato é responsável por realizar a prova em conexão estável e segura.
4.9. O candidato que não realizar a prova online será automaticamente eliminado 

do processo seletivo.
4.10. A prova objetiva online de Ensino Médio, de caráter classificatório e 

eliminatório, será composta de 20 questões, sendo 10 de Língua Portuguesa e 05 
de Conhecimentos gerais, 05 de Matemática, baseadas nos seguintes conteúdos 
programáticos:

a) Língua Portuguesa:  Acentuação Gráfica; Classe de palavras;  Compreensão 
e interpretação de textos; Ortografia Oficial; Pontuação; Significação das palavras; 
Sinônimos e antônimos; 

b) Matemática :  Cálculos monetários; Média aritmética simples;  Porcentagem; 
Problemas com as quatro operações; Raciocínio lógico; Regra de Três Simples e 
Composta. 

c) Conhecimentos gerais: História e Geografia - Conhecimentos gerais; 
Atualidades. 

 EDITAIS

Para cursos:
Jornada de 4 horas/dia Jornada de 6 horas/dia

20 horas semanais 30 horas semanais

Ensino médio R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) 
mensais;

R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais) 
mensais;

Ensino superior R$ 448,00 (quatrocentos e quarenta e 
oito reais) mensais;

 R$ 671,00 (seiscentos e setenta e um reais) 
mensais;
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4.11. A prova objetiva online de Ensino Superior , de caráter classificatório e 
eliminatório, será composta de 20 questões,  sendo 10 de Língua Portuguesa e 05 de 
Conhecimentos gerais, 05 de Informática básica, baseadas nos seguintes conteúdos 
programáticos:

a) Língua Portuguesa: Literatura e Tecnologias da Informação e  Comunicação 
- Acentuação Gráfica; Classe de palavras; Compreensão e interpretação de textos; 
Concordância Nominal e  Verbal; Figuras de Linguagem; Ortografia Oficial; 
Pontuação; Regência nominal e verbal; Significação das palavras;  Sinônimos e 
antônimos; Sintaxe da oração e do período; Tipologia textual; 

b) Conhecimentos gerais: História, Geografia, Filosofia e Sociologia - 
Conhecimentos gerais e  Atualidades 

c) Informática básica: Sistema Operacional Windows 7; Processador  de Textos e 
Planilhas Eletrônica (BrOffice e Microsoft Office); Conceitos de Internet: e-mail e 
navegadores; Conceitos  básicos de Segurança da Informação. 

4.12. As provas objetivas serão randômicas e realizadas online, no período 
estabelecido no item 4.2. deste edital. 

4.13. Recomendações antes do início da prova:

a) Certifique sua disponibilidade de tempo para realizar a prova;
b) Procure um local tranquilo e silencioso;
c) Realize a prova individualmente, sem consulta ou apoio de outros materiais ou 

pessoas;
d) Procure acessar a prova em um local que ofereça internet banda larga;
e) Não abra mais de uma janela/aba do navegador;
f) Certifique que o navegador está com o JavaScript ativado.

4.14. Durante a realização da prova o candidato não poderá abrir mais de uma 
janela/aba do navegador de internet.

4.15. Acarretará a eliminação do candidato ou anulação da questão, sem prejuízo 
das sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas 
mencionadas no item 4.13, para a realização da prova, definidas neste edital ou em 
outros relativos ao processo seletivo, nos comunicados, nas instruções ao candidato 
ou naquelas constantes em cada prova.

4.16. Para cada acerto será computado 01 (um) ponto, totalizando 20 pontos.
4.17. Somente será classificado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 

30% do total da prova.
4.18. Em caso de empate na classificação, o desempate será feito pelos seguintes 

critérios:

a) Maior nota em Língua Portuguesa;
b) Maior nota em Informática Básica;
c) Maior idade;
d) Doador de sangue.

5 - DAS DIVULGAÇÕES DE RESULTADOS E RECURSOS:

5.1. O gabarito e o caderno de questões serão divulgados no dia 27/08/2021, no 
site www.ciee.org.br.

5.2. Serão admitidos recursos quanto ao gabarito da prova objetiva, que deverão ser 
encaminhados eletronicamente até o dia 30/08/2021 para o endereço eucandidato@
ciee.ong.br, em formulário específico, disponível para download no site do CIEE.

5.3. Não serão aceitos recursos por via postal ou fac-símile, ou outro meio não 
previsto neste edital.

5.4. Serão rejeitados, também, liminarmente, os recursos enviados fora do prazo 
indicado no item 5.2, bem como aqueles que não contiverem dados necessários à 
identificação do candidato ou for redigido de forma ofensiva.

5.5. O recurso deverá ser individual, por questão, com a indicação do eventual 
prejuízo, devidamente fundamentado, comprovando as alegações com citações 
de artigos, legislação, páginas de livros, nomes dos autores, etc., com a juntada, 
sempre que possível, de cópia dos comprovantes e, ainda, exposição de motivos e 
argumentos.

5.6. A decisão da banca examinadora do CIEE será irrecorrível, consistindo em 
última instância para recursos, sendo soberana em suas decisões, não sendo aceita, 
ainda, revisão de recursos.

5.7. Se do exame de recurso resultar na anulação de questão integrante da prova, 
a pontuação correspondente a esse item será atribuída a todos os candidatos, 
independentemente de terem recorrido.

5.8. A publicação da lista de classificação provisória, gabarito oficial e respostas 
aos recursos serão feitas em 13/09/2021.

5.9. O recurso contra a lista de classificação provisória deverá ser encaminhado ao 
endereço eletrônico eucandidato@ciee.ong.br, no dia 14/09/2021.

5.10. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de recursos de recursos, revisão 
de recursos e/ou recurso do gabarito oficial e resultado final.

5.11. As listas de classificação de Ensino Médio e Ensino Superior serão 
disponibilizadas por ordem decrescente de classificação das notas obtidas, por 
circunscrição, nos termos deste edital sendo:

a) lista geral de ampla concorrência;
b) lista dos candidatos pessoa com deficiência;
c) lista dos candidatos autodeclarados negros ou pardos.

5.12. A publicação da lista de classificação final será feita em 16/09/2021.
5.13. Do cronograma das etapas:

6 - DA CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO

6.1 O resultado servirá para convocação e contratação imediata dos candidatos 
para preenchimento das vagas de estágio na Prefeitura Municipal de Dourados -MS, 
bem como para formação de cadastro reserva, a ser utilizado pelo órgão segundo sua 
necessidade e conveniência

6.2.A Prefeitura Municipal de Dourados - MS reserva-se do direito de convocar 
candidatos em número que atenda às necessidades e de acordo com a disponibilidade 
orçamentária e a existência de vagas de estágio.

6.3. O CIEE verificará as oportunidades de estágio encaminhadas pela Prefeitura 
Municipal de Dourados - MS e convocará os candidatos, por ordem de classificação, 
observando: o curso, a localidade, os horários disponíveis para estágio e o semestre 
da vaga solicitada, nesta ordem.

6.4. A critério do setor responsável, após a convocação de todos os candidatos 
aprovados para uma determinada localidade ou inauguração de novos locais não 
citados, poderão ser consultados candidatos aprovados para outros locais de estágio 
mais próximos, considerando-se a ordem de classificação geral dos candidatos e 
observados os critérios de desempate;

a) Os estudantes convocados não serão desclassificados do processo seletivo no 
caso de não aceitação de vaga ofertada.

b) Caso o candidato aceite preencher a vaga de localidade diferente da sua opção 
inicial, perderá o direito de pleitear vaga na localidade inicialmente escolhida.

6.5. Caso o candidato não tenha interesse no processo seletivo, poderá solicitar a 
sua desclassificação, mediante formalização por e-mail (convocacaoespecial@ciee.
ong.br).

6.6. O candidato poderá solicitar a alteração do local de estágio, somente 1 vez, e 
será realocado para o final da lista do novo local escolhido.

6.7. Serão considerados para convocação, o e-mail e os telefones registrados 
pelos candidatos no momento da inscrição, sendo de responsabilidade do candidato, 
manter atualizado os dados cadastrais no CIEE.

6.8 Para preenchimento de cada vaga de estágio o candidato deverá se manifestar 
em até 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento do e-mail de convocação. Se 
necessário, o CIEE realizará, no máximo, 2 (duas) tentativas de contato por telefone 
em horários distintos.

6.9. No caso do candidato não ser localizado nas tentativas de contato realizadas 
pelo CIEE no prazo de 24 (vinte e quatro) horas o candidato com classificação 
imediatamente posterior será convocado.

6.10. Caso não retorne nenhum dos contatos realizados ou recuse a vaga, seu nome 
irá para o final da lista  de classificados daquela localidade, aguardando o surgimento 
de nova oportunidade.

6.11.  O candidato que for para o final da lista só poderá ser convocado para no 
máximo mais 1 (uma) vaga.

6.12. Para a convocação do candidato final de lista deverá se manifestar em até 24 
(vinte e quatro) horas após o recebimento do e-mail de convocação. Se necessário, o 
CIEE realizará, no máximo, 2 (duas) tentativas de contato por telefone.

6.13. No caso do candidato não ser localizado na segunda tentativa de contato 
(e-mail ou telefone) de cada lista, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o candidato 
será desclassificado.

6.14. Os candidatos pessoa com deficiência aprovados serão convocados para 
preenchimento das vagas, conforme a seguir:

a) 1ª (primeira) vaga aberta;
b) 11ª (décima primeira) vaga aberta;
c) 21ª (vigésima primeira) vaga aberta;
d) 31ª (trigésima primeira) vaga aberta;
e) E assim  sucessivamente, para cada local e curso, relativamente ao surgimento 

de novas vagas, durante o prazo de validade do processo seletivo.

6.15. Os candidatos aprovados autodeclarados negros ou pardos serão convocados 
para preenchimento das vagas, conforme a seguir:

a) 3ª (terceira) vaga aberta;
b) 6ª (sexta) vaga aberta;
c) 9ª (nona) vaga aberta;
d) 12ª (décima segunda) vaga aberta;
e) E assim sucessivamente, para cada local e curso, relativamente ao surgimento de 

novas vagas, durante o prazo de validade do processo seletivo.

6.16. Caso não existam estudantes selecionados com direito à reserva de vagas, 
ou em caso de esgotamento das listas, serão convocados estudantes da lista geral de 
ampla concorrência.

7 – DA CELEBRAÇÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE 
COMPROMISSO DE ESTÁGIO

7.1. A celebração do Acordo de Cooperação e Termo de Compromisso de Estágio 
será de acordo com a Lei nº 11.788/08, de 25 de setembro de 2008.

7.2. O CIEE orientará, no ato da convocação, o prazo e os documentos necessários 
para a retirada do TCE (Termo de Compromisso de Estágio), sendo o estudante 
aprovado responsável pelos trâmites das assinaturas junto às partes competentes.

7.3. A contratação está sujeita às normativas da Prefeitura Municipal de Dourados 
- MS, bem como às diretrizes da instituição de ensino.

7.4. A vigência do TCE deverá ser de no mínimo 06 (seis) meses de acordo com os 
parâmetros determinados pela Prefeitura Municipal de Dourados - MS, respeitando 
o disposto na lei 11.788/2008, bem como as diretrizes da instituição de ensino.

8 - DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. A simples inscrição no presente Processo Seletivo autoriza o CIEE e a 
Prefeitura Municipal de Dourados - MS a utilizar-se dos dados inseridos ou transferi-
los, mantendo-se a mesma finalidade para as quais foram fornecidos.

8.2. Os candidatos classificados neste Processo Seletivo Simplificado somente 
serão convocados após esgotar a lista de cadastro de reserva restante do último 
Processo Seletivo realizado por meio do Edital 01/2021. O processo seletivo terá 
a mesma validade do processo seletivo anual, podendo a critério da Prefeitura 
Municipal de Dourados - MS ser renovado.

 EDITAIS

Etapa Data

Publicação do caderno de questões e do gabarito provisório; 27/08/2021.

Interposição de recurso contra o gabarito provisório; 30/08/2021.

Resposta aos recursos e publicação do gabarito oficial e das listas de 
classificação provisória; 13/09/2021.

Interposição de recursos contra classificação provisória; 14/09/2021.

Publicação das listas de classificação final definitiva. 16/09/2021.
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8.3. O ato da inscrição implicará no conhecimento das instruções e na aceitação 
tácita das condições estabelecidas neste edital.

8.4. O Centro de Integração Empresa-Escola e a Prefeitura Municipal de Dourados 
- MS não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao estudante decorrentes de 
e-mail não atualizado e/ou telefone não atualizado.

8.5. Os candidatos convocados que não apresentarem todos os documentos 
exigidos, serão considerados inaptos para contratação. 

8.6. Uma vez convocados, os candidatos aprovados que não formalizarem a 
assinatura do Termo de Compromisso de Estágio, no prazo estipulado no ato da 
convocação, serão considerados desistentes, seguindo-se à nomeação do próximo 
classificado.

8.7. A realização do estágio não estabelece vínculo empregatício do estudante com 
a Prefeitura Municipal de Dourados - MS.

8.8. Prescreverá em 3 (três) dias, a contar da data em que for publicado o resultado 
final pelo CIEE, o direito de ação contra quaisquer atos relativos a este processo 
seletivo.

8.9. As dúvidas surgidas na aplicação deste edital, bem como os casos omissos, 
serão resolvidas pelo CIEE em conjunto com a Prefeitura Municipal de Dourados 
- MS.

8.10. As dúvidas poderão ser sanadas pela Central de atendimento do CIEE através 
do número 3003-2433 ou através e-mail: eucandidato@ciee.ong.br.

Publique-se.

Dourados-MS,  13 de Agosto de 2021.
  

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração 
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ANEXO I - DAS LOCALIDADES E DOS CURSOS
LOCAL DE ESTÁGIO CURSO VAGAS

DOURADOS ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 10 VAGAS + CADASTRO 
DE RESERVA

AGRONOMIA  CADASTRO DE RESERVA

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE 
SISTEMAS

05 VAGAS + CADASTRO 
DE RESERVA 

ARQUITETURA E URBANISMO 05 VAGAS + CADASTRO 
DE RESERVA

ARTES CÊNICAS 02 VAGAS + CADASTRO 
DE RESERVA

ARTES VISUAIS 02 VAGAS + CADASTRO 
DE RESERVA

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS  02 VAGAS+ CADASTRO 
DE RESERVA

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 10 VAGAS + CADASTRO 
DE RESERVA

CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO 03 VAGAS + CADASTRO 
DE RESERVA 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS 05 VAGAS + CADASTRO 
DE RESERVA

CIÊNCIAS SOCIAIS CADASTRO DE RESERVA

COMUNICAÇÃO SOCIAL CADASTRO DE RESERVA

CURSO TÉCNICO JURÍDICO CADASTRO DE RESERVA

DIREITO (VAGA - MATUTINO)  CADASTRO DE RESERVA

EDUCAÇÃO ESPECIAL 
(LICENCIATURA)

02 VAGAS + CADASTRO 
DE RESERVA

EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHAREL)  CADASTRO DE RESERVA

EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) 02 VAGAS + CADASTRO 
DE RESERVA

ENFERMAGEM  CADASTRO DE RESERVA

ENGENHARIA AMBIENTAL   CADASTRO DE RESERVA

ENGENHARIA CIVIL 05 VAGAS +CADASTRO DE 
RESERVA

ENGENHARIA DE ENERGIA CADASTRO DE RESERVA

ENGENHARIA ELÉTRICA CADASTRO DE RESERVA

ENGENHARIA FLORESTAL CADASTRO DE RESERVA

ENGENHARIA DE SOFTWARE 02 VAGAS + CADASTRO 
DE RESERVA

ENSINO MÉDIO (VAGA - MATUTINO)  CADASTRO DE RESERVA

ENSINO MÉDIO (VAGA - VESPERTINO) CADASTRO DE RESERVA

FARMÁCIA CADASTRO DE RESERVA

FISIOTERAPIA  CADASTRO DE RESERVA

FÍSICA  CADASTRO DE RESERVA

GEOGRAFIA (BACHAREL) 02 VAGAS + CADASTRO 
DE RESERVA

GEOGRAFIA (LICENCIATURA) 05 VAGAS + CADASTRO 
DE RESERVA

GESTÃO AMBIENTAL  CADASTRO DE RESERVA

HISTÓRIA 10 VAGAS + CADASTRO 
DE RESERVA

LETRAS 10 VAGAS + CADASTRO 
DE RESERVA

LETRAS - LIBRAS 03 VAGAS + CADASTRO 
DE RESERVA

MATEMÁTICA 10 VAGAS + CADASTRO 
DE RESERVA

MEDICINA VETERINÁRIA  CADASTRO DE RESERVA

MÚSICA CADASTRO DE RESERVA

NUTRIÇÃO CADASTRO DE RESERVA

PEDAGOGIA 350  VAGAS + CADASTRO 
DE RESERVA

PSICOLOGIA CADASTRO DE RESERVA 

QUÍMICA  CADASTRO DE RESERVA

SERVIÇO SOCIAL  CADASTRO DE RESERVA

SISTEMA DE INFORMAÇÃO 05 VAGAS + CADASTRO 
DE RESERVA

TECNOLOGIA EM NEGÓCIOS 
IMOBILIÁRIOS CADASTRO DE RESERVA 

TECNOLOGIA EM JOGOS DIGITAIS 05 VAGAS + CADASTRO 
DE RESERVA

TECNOLOGO EM GESTÃO DE 
RECURSOS HUMANOS  CADASTRO DE RESERVA

TURISMO  CADASTRO DE RESERVA

TOTAL  455 VAGAS + CADASTRO 
DE RESERVA

LOCAL DE ESTÁGIO - ALDEIA 
BORORÓ CURSO VAGAS

• AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS 
CORREIOS ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS  

CIÊNCIAS CONTÁBEIS CADASTRO DE RESERVA

ENSINO MÉDIO

ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

ENSINO MÉDIO CADASTRO DE RESERVA

• CRAS SERVIÇO SOCIAL

• E.M. INDIGENA ARAPORÃ PEDAGOGIA 02 VAGAS + CADASTRO 
DE RESERVA

ARTES CÊNICAS 01 VAGA + CADASTRO DE 
RESERVA 

• E.M. INDIGENA LACUI 
ROQUE ISNARD ARTES VISUAIS

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

• E.M. INDIGENA AGUSTINHO

CIÊNCIAS SOCIAIS

EDUCAÇÃO ESPECIAL 
(LICENCIATURA)
EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHARELADO E 
LINCENCIATURA)
FÍSICA

GEOGRAFIA LICENCIATURA

HISTÓRIA 

LETRAS

MATEMÁTICA 

QUÍMICA
LOCAL DE ESTÁGIO - ALDEIA 

JAGUAPIRÚ CURSO VAGAS

• AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS 
CORREIOS ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS  CADASTRO DE RESERVA

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

ENSINO MÉDIO

ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
• CRAS ENSINO MÉDIO CADASTRO DE RESERVA

SERVIÇO SOCIAL

• E.M.INDIGENA TENGATUÍ 
MARANGATU PEDAGOGIA 02 VAGAS + CADASTRO 

DE RESERVA

ARTES CÊNICAS

01 VAGA + CADASTRO DE 
RESERVA

ARTES VISUAIS
• E.M.INDIGENA RAMÃO 

MARTINS

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

CIÊNCIAS SOCIAIS

EDUCAÇÃO ESPECIAL 
(LICENCIATURA)

EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHARELADO E 
LINCENCIATURA)

FÍSICA
GEOGRAFIA LICENCIATURA
HISTÓRIA
LETRAS
MATEMÁTICA

QUÍMICA
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LOCAL DE ESTÁGIO - MISSÃO 
CAIUÁ CURSO VAGAS

• ESF 42 ENFERMAGEM  
ENSINO MÉDIO  CADASTRO DE RESERVA

• E.M. FRANCISCO MEIRELES ARTES CÊNICAS

ARTES VISUAIS 01 VAGA + CADASTRO DE

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS RESERVA

CIÊNCIAS SOCIAIS

EDUCAÇÃO ESPECIAL 
(LICENCIATURA)

EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHARELADO E 
LINCENCIATURA)
FÍSICA

GEOGRAFIA LICENCIATURA

HISTÓRIA

LETRAS

MATEMÁTICA

PEDAGOGIA

QUÍMICA

LOCAL DE ESTÁGIO - 
DISTRITO DE BARREIRINHO CURSO

VAGAS

• E.M. DR. CAMILO 
HERMELINDO DA SILVA ARTES CÊNICAS

ARTES VISUAIS

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

CIÊNCIAS SOCIAIS
EDUCAÇÃO ESPECIAL 
(LICENCIATURA)
EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHARELADO E 
LINCENCIATURA)
FÍSICA

GEOGRAFIA LICENCIATURA

HISTÓRIA 01 VAGA + CADASTRO DE 
RESERVA

LETRAS

MATEMÁTICA

PEDAGOGIA

QUÍMICA
LOCAL DE ESTÁGIO - 

DISTRITO DE INDÁPOLIS CURSO VAGAS

• AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS 
CORREIOS ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS  

CIÊNCIAS CONTÁBEIS  CADASTRO DE RESERVA

ENSINO MÉDIO

ARTES CÊNICAS

ARTES VISUAIS  CADASTRO DE RESERVA
• E.M. PREF. RUY GOMES 

(EXTENSÃO) CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

CIÊNCIAS SOCIAIS

EDUCAÇÃO ESPECIAL 
(LICENCIATURA)

EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHARELADO E 
LINCENCIATURA)
FÍSICA

GEOGRAFIA LICENCIATURA

HISTÓRIA

LETRAS

MATEMÁTICA

PEDAGOGIA

QUÍMICA
LOCAL DE ESTÁGIO - 

DISTRITO DE PANAMBI CURSO VAGAS

• AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS 
CORREIOS ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS CADASTRO DE RESERVA

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

ENSINO MÉDIO

PEDAGOGIA 02 VAGAS + CADASTRO 
DE RESERVA

• E.M. PAI CHIQUITO ARTES CÊNICAS 01 VAGA +  CADASTRO DE 
RESERVA

ARTES VISUAIS

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

CIÊNCIAS SOCIAIS
EDUCAÇÃO ESPECIAL 
(LICENCIATURA)

• E.M. DOM AQUINO CORREA EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHARELADO E 
LINCENCIATURA)
FÍSICA

GEOGRAFIA LICENCIATURA

HISTÓRIA

LETRAS

MATEMÁTICA

QUÍMICA
LOCAL DE ESTÁGIO - 

DISTRITO DE VILA VARGAS CURSO VAGAS

• AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS 
CORREIOS ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS CADASTRO DE RESERVA

CIÊNCIAS CONTÁBEIS  

ENSINO MÉDIO

ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS  

ENSINO MÉDIO CADASTRO DE RESERVA

• CRAS SERVIÇO SOCIAL

PEDAGOGIA 03 VAGAS + CADASTRO 
DE RESERVA

• CEIM JOSÉ MARQUES DA 
SILVA ARTES CÊNICAS 01 VAGA + CADASTRO DE 

RESERVA
ARTES VISUAIS   

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

CIÊNCIAS SOCIAIS

EDUCAÇÃO ESPECIAL 
(LICENCIATURA)

EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHARELADO E 
LINCENCIATURA)

GEOGRAFIA LICENCIATURA

HISTÓRIA

LETRAS

MATEMÁTICA

LOCAL DE ESTÁGIO - 
DISTRITO DE ITAHUM CURSO VAGAS

• AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS 
CORREIOS ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS CADASTRO DE RESERVA

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

ENSINO MÉDIO

• E.M. JOSÉ EDUARDO C. 
ESTOLANO ARTES CÊNICAS

ARTES VISUAIS  01 VAGA + CADASTRO DE 
RESERVA

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

CIÊNCIAS SOCIAIS

EDUCAÇÃO ESPECIAL 
(LICENCIATURA)

EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHARELADO E 
LINCENCIATURA)
FÍSICA

GEOGRAFIA LICENCIATURA

HISTÓRIA

LETRAS

MATEMÁTICA

PEDAGOGIA

QUÍMICA
LOCAL DE ESTÁGIO - 

DISTRITO DE PICADINHA CURSO VAGAS

• E.M. GERALDINO NEVES 
CORREA ARTES CÊNICAS

ARTES VISUAIS

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

CIÊNCIAS SOCIAIS
EDUCAÇÃO ESPECIAL 
(LICENCIATURA)
EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHARELADO E 
LINCENCIATURA)
FÍSICA

GEOGRAFIA LICENCIATURA

HISTÓRIA 01 VAGA + CADASTRO DE 
RESERVA

LETRAS

MATEMÁTICA

PEDAGOGIA

QUÍMICA
LOCAL DE ESTÁGIO - 

DISTRITO DE VILA FORMOSA CURSO VAGAS

• AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS 
CORREIOS ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS CADASTRO DE RESERVA

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

ENSINO MÉDIO

ARTES CÊNICAS 01 VAGA + CADASTRO DE 
RESERVA

ARTES VISUAIS

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

CIÊNCIAS SOCIAIS

EDUCAÇÃO ESPECIAL 
(LICENCIATURA)
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ANEXO II
AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL
(Transcrever todo o texto a próprio punho)

Eu,______________________________________________, carteira de identidade 
(RG) n. ________________, inscrito (a) no CPF sob o n._______________________, 
estudante do curso de __________________________, para fins de inscrição no 
processo seletivo de estágio do _________________________________, conforme 
estabelecido no EDITAL Nº 02/2021 do processo seletivo da Prefeitura Municipal 
de Dourados - MS declaro optar pela participação na condição de estudante cotista, 
de acordo com a especificação assinalada abaixo:

(  ) negro(a)
(  ) pardo(a)

Declaro, ainda, estar ciente de que poderá ocorrer meu desligamento do estágio 
na hipótese de ser aprovado (a) em todas as fases do processo seletivo se ingressar 
como estagiário (a) do (a) da Prefeitura Municipal de Dourados - MS na condição de 
cotista e for constatada a qualquer tempo a não veracidade desta declaração.

O quesito cor ou raça é o utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística – IBGE.

Dourados-MS , _____ de ________________ de _______.
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EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHARELADO E 
LINCENCIATURA)

• E.M PADRE ANCHIETA FÍSICA

GEOGRAFIA LICENCIATURA

HISTÓRIA

LETRAS

MATEMÁTICA

PEDAGOGIA

QUÍMICA
LOCAL DE ESTÁGIO - VILA 
MACAÚBA E DISTRITO DE 

GUASSU 
CURSO VAGAS

• AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS 
CORREIOS ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS  

CIÊNCIAS CONTÁBEIS CADASTRO DE RESERVA

ENSINO MÉDIO

ARTES CÊNICAS 01 VAGA + CADASTRO DE 
RESERVA

ARTES VISUAIS

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

CIÊNCIAS SOCIAIS

EDUCAÇÃO ESPECIAL 
(LICENCIATURA)

EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHARELADO E 
LINCENCIATURA)
FÍSICA

GEOGRAFIA LICENCIATURA
• E.M. CORONEL FIRMINO 

VIEIRA DE MATOS HISTÓRIA

LETRAS

MATEMÁTICA

PEDAGOGIA

QUÍMICA
LOCAL DE ESTÁGIO - VILA 

SÃO PEDRO  CURSO VAGAS

 • AGÊNCIA COMUNITÁRIA 
DOS CORREIOS ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS CADASTRO DE RESERVA

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

ENSINO MÉDIO

ARTES CÊNICAS 01 VAGA + CADASTRO DE 
RESERVA

ARTES VISUAIS

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

CIÊNCIAS SOCIAIS
EDUCAÇÃO ESPECIAL 
(LICENCIATURA)
EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHARELADO E 
LINCENCIATURA)

• E.M. PREF. RUY GOMES FÍSICA

GEOGRAFIA LICENCIATURA

HISTÓRIA

LETRAS

MATEMÁTICA

PEDAGOGIA

QUÍMICA

TOTAL 146 VAGAS + CADASTRO 
DE RESERVA

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO MÚTUA

PARTES:
Município de Dourados/MS – Secretaria Municipal de Saúde
Escola Vital Brasil

OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a cooperação mútua entre as 
partes para a utilização das dependências das Unidades Básicas de Saúde e Unidades 
de Atendimento Especializado da Secretaria Municipal de Saúde de Dourados/MS 
para a realização de Estágio Profissional Supervisionado Obrigatório dos alunos 
regularmente matriculados nos Cursos Técnicos de Nível Médio ofertados pela 
Escola Vital Brasil.

VIGÊNCIA: 36 (trinta e seis) meses.
DATA DE ASSINATURA: 03 de maio de 2021.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2021/DL/PMD
PARTES:
MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS
SUL. COM ATACADO E VAREJO LTDA.

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 073/2020. 
OBJETO: Faz-se necessário o reequilíbrio econômico financeiro, reequilibrando 

o valor unitário inicialmente orçado em R$ 19,22 (dezenove reais e vinte e dois 
centavos), passando neste momento para R$ 24,66 (vinte e quatro reais e sessenta 
e seis centavos), correspondente a 1000 (mil) unidades, totalizando a diferença de 
R$ 5.440,00 (cinco mil e quatrocentos e quarenta reais). Totalizando o novo valor 
global do contrato em R$ 24.660,00 (vinte e quatro mil e seiscentos e sessenta reais).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores.
DATA DA ASSINATURA: 06 de agosto de 2021.
Secretaria Municipal de Administração.

EXTRATO DO 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 
279/2019/DL/PMD

                            
PARTES:
Município de Dourados/MS
T.S. CONSTRUTORA LTDA - EPP.

PROCESSO: Tomada de Preços nº 004/2019
OBJETO: Faz-se necessário o reajuste contratual no percentual de 4,73% (quatro 

virgula setenta e três por cento), para o período compreendido entre agosto/2019 a 
agosto/2020, com valor total de R$ 7.571,82 (sete mil e quinhentos e setenta e um 
reais e oitenta e dois centavos).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores.
DATA DA ASSINATURA: 23 de junho de 2021.
Secretaria Municipal de Administração.

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 174/2020/DL/PMD

PARTES:
Município de Dourados/MS
EMPRESA EXCEL TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GERENCIAL 

S/S - EPP

PROCESSO: Tomada de Preços nº 020/2020
OBJETO: Faz-se necessário a  prorrogação da vigência contratual por mais 12 

(doze) meses, com inicio em 15/08/2021 e previsão de vencimento em 15/08/2022, 
bem como o aditamento do valor correspondente ao período prorrogado estimado 
em R$ 378.000,00 (Trezentos e setenta e oito mil reais), perfazendo o novo montante 
global da ordem de R$ 798.000,00 (Setecentos e noventa e oito mil reais). Assim 
como a Supressão do objeto contratual , descrito no subitem 5.2.1.2 da clausula 
quinta que correspondem  a previsão de 1.400hs/trabalho, deste montante, 32 
horas correspondem aos serviços de “capacitação dos gestores e técnicos da área 
de finanças” serviço já finalizado pela contratada, assim como a subtração de 108 
hs/trabalho do contrato original, passando ao total do contrato a 1.260 hs/trabalho 
para consultoria, permanecendo inalterado o valor de hora prevista no contrato em 
R$300,00 (trezentos reais), uma vez que a contratada renúncia ao direito de reajuste 
anual de preços.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores.
DATA DA ASSINATURA: 12  de agosto de 2021.
Secretaria Municipal de Administração.

 EXTRATOS
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EDITAL IV/2021/FUNSAUD DE 13 DE AGOSTO DE 2021

Processo Seletivo Simplificado para Formação de Cadastro de Reserva Para 
Contratação Temporária DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL FUNDAMENTAL, 
TÉCNICO, MÉDIO E SUPERIOR PARA ATUAREM NAS UNIDADES DA 
FUNSAUD

Considerando a declaração de emergência em saúde pública Organização Mundial 
de Saúde – OMS, classificando o Coronavírus como pandemia;

Considerando a Portaria nº 356 de 11 de março de 2020 do Ministério da Saúde;

Considerando as orientações do Ministério da Saúde relacionadas à necessidade 
de instituição de Plano de Contingência durante o período de circulação dos agentes 
causadores de síndromes gripais, como o Coronavírus;

Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de 
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de 
evitar a disseminação da doença em Dourados; 

Considerando o DECRETO Nº 2.463 DE 16 DE MARÇO DE 2020 da prefeitura 
municipal de Dourados que “Institui o Comitê de Gerenciamento de Crise do 
Coronavírus – COVID 19;

Considerando a necessidade de manter os serviços da FUNSAUD em plena 
efetividade e reduzir as possibilidades de contágio do Coronavírus, causador do 
COVID-19;

Considerando que NÃO há classificados nos PROCESSOS SELETIVOS 
anteriores;

Considerando o baixo índice de aprovação nos últimos Processos Seletivos 
de Cadastro Reserva realizado nos anos anteriores, e ante a possibilidade de 
afastamento dos colaboradores; e como medida de prevenção a uma eventual 
escassez de recursos humanos visando à continuidade dos serviços públicos na área 
de urgência e emergência;

A FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS (FUNSAUD), por 
meio do seu Diretor Presidente, JAIRO JOSE DE LIMA, nomeado pelo Decreto “P” 
de nº 137 de 11 de Março de 2021 e Diretor Administrativo, nomeado pelo Decreto 
de “P” nº 149 de 16 de Março de 2021 , Daniely Heloise Toledo, em conformidade 
com a Lei Complementar nº 245 de 03 de Abril de 2014, com fulcro no inciso IV do 
art. 22 do Decreto N° 1.072 de 14 de Maio de 2014, torna PÚBLICA:

Abertura de inscrições para a realização de PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA (PSCR), visando à seleção de candidatos ao 
preenchimento de VAGAS TEMPORÁRIAS constantes do Anexo I deste Edital, 
para funcionamento da Fundação de Serviços de Saúde de Dourados dos serviços 
e das unidades por ela administrados, disciplinada pela Lei Complementar nº. 245, 
de 03.04.14, publicada no Diário Oficial do Município nº. 3703, de 08.04.2014, e, 
criada pelo Decreto n. 1021 de 14/04/2014 publicado no Diário Oficial n. 3710 de 
22/04/2014, obedecida a ordem classificatória durante o prazo de validade previsto 
neste Edital, e de acordo com as normas e condições seguintes:

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O Processo Seletivo para Formação de Cadastro de Reserva – V PSCR/
FUNSAUD/2021 será regulado pelas normas contidas no presente edital.

1.2 O presente edital tem por objetivo regulamentar o processo de cadastramento 
e de seleção de interessados em compor o quadro de reserva de empregados 
temporários para desempenharem a função nas unidades da FUNSAUD, em 
Dourados – MS, em vagas que surgirem durante a vigência do Edital, cuja finalidade 
precípua é suprir a necessidade temporária de excepcional interesse público, por 
meio do decreto nº2477 de 20 de Março de 2020, que declara situação de emergência 
no Município de Dourados.

1.3. O presente Processo Seletivo para Formação de Cadastro de Reserva – V 
PSCR/FUNSAUD/2021 destina-se a selecionar candidatos para contratação 
temporária de profissionais em atendimento as necessidades de recursos humanos 
da FUNSAUD, sendo que as funções, requisitos, atribuições, jornada de trabalho e 
a remuneração constam no Anexo I deste Edital.

1.4. Os horários mencionados no presente edital e nos demais editais, a serem 
publicados, obedecerão ao horário oficial de Mato Grosso do Sul.

1.5. O processo seletivo obedecerá ao cronograma constante do Anexo II deste 
Edital.

1.6. A seleção dos candidatos será realizada mediante Prova de Títulos, de caráter 
classificatório e não eliminatório.

1.7. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar todas as publicações, 
referentes ao Processo Seletivo para Formação de Cadastro de Reserva – V PSCR/
FUNSAUD/2021, no Site oficial do Diário Oficial de Dourados. 

2. DOS REQUISITOS

2.1. São Requisitos para participar do V PSCR/FUNSAUD/2021

a) Ser brasileiro nato ou naturalizado;
b) Não possuir antecedentes criminais e estar em gozo dos direitos políticos e 

civis;
c) Estar quite com as obrigações militares (sexo masculino);
d) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
e) Comprovar a escolaridade e os requisitos específicos exigidos para a vaga;
f) Não acumular cargo ou emprego público das esferas federal estadual ou 

municipal salvo acumulação admitida na Constituição Federal desde que haja 
compatibilidade de horários;

g) Não ter sido demitido ou exonerado do serviço público por justa causa e/ou 

condenado em processo administrativo disciplinar.
h) Os candidatos que não preencherem os requisitos serão automaticamente 

eliminados;
i) Os contratos terão natureza administrativa e serão firmados, com observância da 

ordem classificatória, durante o prazo de validade previsto neste Edital, e na medida 
das necessidades da FUNSAUD;

j) Gozar de boa saúde, a ser comprovada por meio de atestado de saúde ocupacional 
no ato da contratação;

k) Ter escolaridade e habilitação de acordo com os requisitos exigidos para a 
função;

l) Não serão cobradas taxas de inscrição para nenhum dos cargos mencionados 
neste edital;

m) Não serão aceitas inscrições fora dos prazos estabelecidos no item 4.2;
n) O candidato que prestar declaração falsa e/ou inexata terá sua inscrição 

cancelada e em consequência, anulada todos os atos ainda que aprovado, mesmo 
que o fato for constatado posteriormente.

3. DAS VEDAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

3.1 Tendo em vista que a presente seleção tem como objetivo a formação de 
cadastro de profissionais de nível superior, nível médio, técnico e fundamental 
para atendimento na sede administrativa e nas unidades hospitalares, fica vedada 
a participação e contratação de candidatos pertencentes ao grupo de pessoas 
consideradas vulneráveis frente ao novo Coronavirus (COVID-19), conforme lista 
abaixo: 

I – Não possuir idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, e nem completar 
60 (sessenta) anos até um ano após a data de homologação do processo seletivo 
emergencial, conforme Anexo II – Cronograma; 

II – Diabetes insulino-dependente; 
III – Insuficiência renal crônica; 
IV - Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), enfisema pulmonar, asma 

moderada ou grave, tuberculose ativa ou sequela pulmonar decorrente de tuberculose; 
V – Doenças cardíacas graves, insuficiência cardíaca e hipertensão arterial 

sistêmica severa; 
VI – Imunodeprimidos, salvo aqueles acometidos com doenças autoimunes sem 

uso de imunossupressores, conforme regulamentação a ser expedida pela SOST/
SEDE; 

VII – Obesidade mórbida com IMC igual ou superior a 40; 
VIII – Cirrose ou insuficiência hepática; 
IX - Gestantes ou lactantes de crianças até 1 (um) ano de idade; 

4. DAS INSCRIÇÕES

4.1 - As inscrições serão inteiramente gratuitas e realizadas exclusivamente na 
sede da FUNSAUD na Rua Toshinobu Katayama, 820 – Vila Caramuru - Dourados.

4.2 - As inscrições serão realizadas nos dias 16/08/2021, 17/08/2021 e 18/08/2021 
exclusivamente na sede da FUNSAUD na Rua Toshinobu Katayama, 820 – Vila 
Caramuru - Dourados.

4.3 - Após o encerramento do período de inscrição do candidato não serão aceitos 
quaisquer pedido para alteração.

4.4 - Será permitida somente 01 (uma) inscrição por candidato para concorrer a 
uma vaga/função, caso isto não aconteça, o candidato será eliminado do processo 
seletivo, não cabendo recurso desta decisão.

4.5 - É vedada a contratação de servidores das Administrações Direta e Indireta, 
da União, dos Estados e dos Municípios, exceto as acumulações permitidas pela 
constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

4.6 - A inscrição implica ao candidato o conhecimento e a tácita aceitação das 
condições estabelecidas neste Edital e demais instrumentos normativos do V PSCR/
FUNSAUD/2021, sobre os quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.

4.7 - O candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos 
para exercer a função a que concorre.

4.8 - A ficha de inscrição (A), constante no Anexo III, deverá ser entregue na 
sede da FUNSAUD, junto com a documentação exigida para a inscrição, sendo 
que as informações prestadas no ato da Inscrição serão de inteira responsabilidade 
do candidato ficando reservado à Comissão Especial de Seleção do V PSCR/
FUNSAUD/2021 o direito de eliminar aquele que preenchê-la de forma incorreta ou 
fornecer dados comprovadamente inverídicos ou em desacordo com a documentação 
exigida no item 6.1.7 sem prejuízo das sanções administrativas civis e penais 
aplicáveis.

4.9 - A efetivação da inscrição do candidato somente ocorrerá após o preenchimento 
de todos os campos obrigatórios.

4.10 - O candidato receberá o protocolo após efetivar a inscrição, que deverá ser 
entregue conforme item 6.1.7.

5. DOS CANDITATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

5.1. Os candidatos portadores de necessidades especiais (PNE), que pretendam 
fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas pelo inciso VIII, do art. 37, da 
Constituição Federal e pela Lei nº 7.853/89, são assegurados o direito de inscrição 
para funções do processo seletivo de cadastro de reserva cujas atribuições sejam 
compatíveis com a deficiência de que são portadores.

5.2. Em cumprimento ao Decreto Federal nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1990, 
e observado o limite máximo previsto no § 2º do art. 5º da Lei 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, ser-lhes-ás reservado o percentual mínimo de 5% (cinco por 
cento) das vagas ofertadas. Consideram-se pessoas PNE aquelas que se enquadram 
nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal Nº 3.298/99.

5.3. Para as vagas que surgirem ou forem criadas no prazo de validade deste 
processo seletivo de cadastro de reserva, será observado o mesmo critério definido 
no item 6.1.7, observado inclusive o número de candidatos já nomeados.

5.4. Consideram-se pessoas portadoras de necessidade especial àquelas que se 
enquadram nas categorias discriminadas no art. 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 
e suas alterações.

5.5. Os candidatos portadores de necessidade especial, resguardadas as condições 
especiais previstas no Decreto Federal nº 3.298/1999, particularmente em seu art. 
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40, participarão deste processo seletivo de cadastro de reserva em igualdade de 
condições com os demais candidatos, no que se refere à avaliação de currículo, e 
aos demais critérios de aprovação.

5.6. Se na aplicação do percentual resultar número fracionado igual ou superior 
a 0,5 (cinco décimos), estará formada 01(uma) vaga para o PNE. Se inferior a 0,5 
(cinco décimos) a formação da vaga ficará condicionada à elevação da fração para 
o mínimo de 0,5 (cinco décimos), caso haja aumento do número de vagas para o 
cargo ou função.

5.7. As vagas oferecidas aos portadores de necessidades especiais não preenchidas 
serão destinadas aos candidatos não portadores de necessidades especiais, 
obedecendo-se à ordem de classificação.

5.8. Quando da admissão, o candidato deverá apresentar o laudo médico, 
atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao 
código correspondente da Classificação Internacional de Doença-CID, bem como 
a provável causada deficiência.

5.9. Os candidatos portadores de necessidades especiais que forem aprovados 
participarão da relação geral de candidatos, para publicação dos resultados e 
respectiva classificação, além de figurarem, tão somente para efeito de conhecimento, 
em relação à parte com sua classificação.

5.10. Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no presente 
Edital serão considerados como não PNE

5.11. O candidato inscrito como portador de necessidade especial deve cumprir os 
demais requisitos exigidos para participação no presente processo seletivo, devendo 
ainda, especificar sua situação/condição no ato da Inscrição.

5.12. Deverá ser entregue, junto com os demais documentos exigidos para a prova 
de títulos, o laudo médico, atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, com 
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 
Doença -CID, bem como a provável causa da deficiência.

5.13. Ao ser convocado para formalização do contrato por tempo determinado, o 
candidato deverá APRESENTAR ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL, que 
terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como deficiente ou não, 
e o grau de deficiência capacitante para o exercício do cargo. Será eliminado da 
lista de PNE o candidato cuja deficiência assinalada na Ficha de Inscrição, não se 
constate, devendo o mesmo constar apenas na lista de classificação geral. 

5.14. Após o contrato do candidato portador de necessidades especiais, esta 
não poderá ser arguida para justificar a concessão de readaptação do cargo e de 
aposentadoria por invalidez.

5.15. Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas a PNE, estas 
serão preenchidas pelos demais que prestaram o presente processo seletivo, com 
estrita observância da ordem classificatória.

6. DA SELEÇÃO

6.1. A seleção dos candidatos será realizada mediante PROVA DE TÍTULOS, de 
caráter classificatório e não-eliminatório, mediante o seguinte procedimento:

6.1.1. A entrega de títulos será na Sede Administrativa da FUNSAUD, no endereço: 
Rua Toshinobu Katayama, 820, Vila Caramuru, Dourados – MS.

6.1.2. A entrega de títulos deverá ser apresentada mediante 1(uma) cópia dos 
documentos acompanhada dos originais. 

6.1.3. A não entrega dos documentos implicará o indeferimento da inscrição do 
candidato.

6.1.4. A apresentação dos títulos poderá ser entregue por terceiros mediante 
procuração com reconhecimento de firma.

6.1.5. Não serão aceitos documentos entregues via correspondência, e-mail, fax ou 
quaisquer meios eletrônicos.

6.1.6. Não serão aceitos quaisquer tipo de Curriculum.
6.1.7. Serão indispensáveis a apresentação dos seguintes documentos para a 

entrega de títulos original (para conferência) e 1(uma) cópia;

a) Registro de identidade (RG);
b) CPF/ CIC;
c) Documento de comprovação da escolaridade (diploma; certificado/declaração 

de conclusão) exigida para a função a que concorre. Para o nível médio, será 
necessário a apresentação da comprovação de escolaridade de nível médio e nível 
técnico;

d) Carteira de Registro no respectivo órgão de classe;
e) Para portadores de deficiência, Laudo médico conforme item 5.12 deste edital;

7. Atenção para o cronograma de entrega de títulos e documentação exigida do 
item 6.1.7.

7.1. Após o recebimento dos títulos, nenhum documento poderá ser adicionado ou 
substituído.

7.1.1 Caso o candidato não efetue a entrega da documentação exigida na data 
conforme item 6.1.7 e item 7 ou fora do prazo determinado ensejará no indeferimento 
da inscrição.

7.1.2. Os títulos serão pontuados conforme valores abaixo e, os candidatos serão 
classificados mediante a somatória dos Títulos apresentados.

7.1.3. Para os cargos de nível superior somente serão pontuados os títulos 
apresentados referentes às experiências profissionais realizadas após a colação de 
grau no curso de formação do cargo a que concorre à vaga.

7.1.4. A Nota da Prova de Títulos (NPT) será aferida com base nos critérios e 
pontuação explicitados nos quadros abaixo:

7.1.5. AVALIAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS:

7.2. Não serão aceitos documentos que não consignem, de forma expressa e 
precisa, as informações necessárias à sua avaliação, assim como aqueles cujas cópias 
estiverem ilegíveis, mesmo que parcialmente.

7.3. As cópias dos títulos, apresentados não poderão ser devolvidas, e não será 
permitido substituir títulos aos já entregues.

7.4. O resultado do total dos pontos obtidos na análise dos títulos será publicado 
através do Diário Oficial de Dourados.

7.5. A Nota Final do candidato será a nota da Prova de Títulos obtida pela soma dos 
pontos alcançados conforme a documentação apresentada e a pontuação atribuída 
conforme a tabela do item 7.1.4.

7.6. O candidato que não obtiver pontuação atribuída na prova de título não 
implicará desclassificação.

7.7. Será considerado reprovado e consequentemente eliminado do processo 
seletivo simplificado o candidato que não apresentar a documentação necessária do 
item 6.1.7.

7.8. A comprovação das atividades de experiência poderá ser efetivada mediante 
apresentação de cópia da Declaração, Atestado ou Carteira Profissional (folha de 
rosto e da(s) folha(s) de anotação do registro empregatício ou estágio extracurricular), 
que comprovem tempo de serviço prestado na Área a que concorre à vaga, em que 
conste o período de início e término da atuação.

8. DOS RECURSOS

8.1. Será admitido recurso quanto:

a) ao indeferimento de inscrição;
b) ao resultado da avaliação dos títulos.
c) da publicação com erro ou omissão.

8.2. Os recursos deverão ser entregues conforme item 7 e  fixado no anexo II deste 
Edital.

8.3. O recurso deverá ser digitado e dirigido a Comissão Especial do Processo 
Seletivo de Cadastro de Reserva da Fundação de Serviços de Saúde de Dourados na 
sede da FUNSAUD na Rua Toshinobu Katayama, 820 – Vila Caramuru - Dourados.

a) O recurso deverá ser entregue em envelope lacrado e identificado para a análise 
da Comissão Especial do V Processo Seletivo de Cadastro de Reserva e o resultado 
será publicado conforme cronograma disponível no anexo II.

8.4. Não será objeto de análise no Recurso, documento “novo”, ou seja, aquele 
que não foi juntado à época da inscrição e apresentação dos títulos, devendo os 
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      7. Atenção para o cronograma de entrega de títulos e documentação exigida do item 6.1.7. 
 
 ENTREGA DE TÍTULOS: 

DIA CARGO/FUNÇÃO HORÁRIO LOCAL 

 
 
 

18/08/2021 
19/08/2021 
20/08/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

* Fisioterapeuta 
* Farmacêutico 
* Biomédico 
* Enfermeiro do Trabalho 
* Nutricionista 
* Técnico em Enfermagem  
*Técnico de Imobilização Ortopédica 
* Técnico em Hemoterapia 
* Técnico em Radiologia 
* Técnico em Segurança do Trabalho 
* Vigia 
* Motorista 
* Assistente Administrativo 
* Cozinheiro 
* Copeira 
* Assistente de Serviços Gerais I 
* Assistente de Serviços Gerais II 
* Auxiliar de Farmácia 
* Telefonista 

 
 
 
 

08h às 11h 
13h às 15h 

 
 
 
 

Rua Toshinobu Katayama, 820 Jardim Caramuru, 
Cep-79806-030 
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7.1.5. AVALIAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS: 
 
A)FUNÇÕES DE NÍVEL SUPERIOR: 

TÍTULOS Pontuação 
Unitária(pontos) Máxima (pontos) 

Tempo de Serviço na Função a que concorre a uma vaga: 
a) Declaração, Atestado ou Carteira Profissional (folha de rosto e da(s) folha (s) de anotação do registro 
empregatício, ou estágio extracurricular), que comprovem tempo de serviço prestado na Função a que 
concorre à vaga, em que conste o período de início e término da atuação.  

 
05 pontos a cada 06 meses 
ininterruptos até o limite de 
120 meses 

 
 
100 

Total de Pontos de Tempo de Serviço 100 
 
 B) FUNÇÕES DE NÍVEL MÉDIO: 

 
 TÍTULOS 

Pontuação 
Unitária (pontos) Máxima (pontos) 

Tempo de Serviço na Função a que concorre a uma vaga: 
 
a) Declaração, Atestado ou Carteira Profissional (folha de rosto e da (s) folha (s) de anotação do registro    
empregatício ou estágio extracurricular, que comprovem tempo de serviço prestado na Área a que 
concorre à vaga, em que conste o período de início e término da atuação. 

 
10 pontos a cada 06 meses 
ininterruptos até o limite de 
60 meses 

 
 
100 

Total de Pontos de Tempo de Serviço 100 

 
C) FUNÇÕES DE NÍVEL FUNDAMENTAL: 

 
 TÍTULOS 

Pontuação 
Unitária (pontos) Máxima (pontos) 

Tempo de Serviço na Função a que concorre a uma vaga: 
 
a) Declaração, Atestado ou Carteira Profissional (folha de rosto e da (s) folha (s) de anotação do registro 
empregatício ou estágio extracurricular, que comprovem tempo de serviço prestado na Área a que 
concorre à vaga, em que conste o período de início e término da atuação. 

 
10 pontos a cada 06 meses 
ininterruptos até o limite de 
60 meses 

 
 
100 

Total de Pontos de Tempo de Serviço 100 
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documentos anexados ao recurso servirem para esclarecer a Interposição do mesmo.

8.5. O recurso deverá obedecer aos seguintes requisitos:

a) Dirigido a Comissão Especial do V PSCR/FUNSAUD/ 2021 na sede da 
FUNSAUD na Rua Toshinobu Katayama, 820 – Vila Caramuru - Dourados;

b) Estar fundamentado e com argumentos lógicos e consistentes;

8.6. Os recursos que não preencherem os requisitos dispostos nos subitens acima 
serão sumariamente indeferidos.

8.7. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer, coletivamente através do 
Diário Oficial de Dourados.

9. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

9.1. A classificação dos candidatos será realizada pela ordem decrescente da Nota 
Final.

9.2. Ocorrendo igualdade na nota final, o desempate beneficiará, sucessivamente, 
o candidato que:

a) tiver idade inferior a sessenta anos, até o último dia de inscrição no V PSCR/
FUNSAUD/2021, conforme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso;

b) obtiver maior pontuação em Tempo de Serviço;

9.3. O resultado do processo seletivo será homologado pelo Diretor Presidente, 
JAIRO JOSE DE LIMA e Diretor Administrativo, DANIELY HELOISE TOLEDO, 
da Fundação de Serviços de Saúde de Dourados e publicado no Diário Oficial de 
Dourados.

10. DA CONTRATAÇÃO

10.1. Os candidatos aprovados neste processo seletivo serão convocados para 
contratação, exclusivamente, por meio de ato publicado em Diário Oficial do 
Município, na medida das necessidades da Administração, obedecendo-se, em 
qualquer caso, rigorosamente, à ordem de classificação e o prazo de validade do 
Processo Seletivo de Cadastro de Reserva constante deste Edital.

10.2. A aprovação no certame não gera para o candidato o direito de ser contratado.
10.3. O candidato convocado se apresentará junto à sede, Rua Toshinobu 

Katayama, 820 – Vila Caramuru – Dourados, da Fundação de Serviços de Saúde de 
Dourados, em data e horário a ser publicado no Diário Oficial do Município.

10.4. O não comparecimento do candidato nos termos convocados será considerado 
como desistência, independente de notificação pessoal, ocasionando a convocação 
do próximo candidato classificado.

10.5. Fazer Declaração, sob as penas da lei, de que não detém cargo ou função 
pública ou privada que cause incompatibilidade com a função que passará a exercer 
(Art. 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal, de 1988).

10.5.1. Os candidatos que não possuírem o Cartão do PIS/PASEP preencherão 
uma Declaração no ato da apresentação dos documentos.

10.5.2. Todos os documentos deverão ser apresentados em 01(uma) via e serão 
conferidos, mediante a apresentação dos originais.

10.6. Os candidatos selecionados serão contratados por tempo determinado 
conforme a necessidade da FUNSAUD, sob regime de trabalho obedecendo 
à CLT, nos termos do Art. 37, inciso IX da Constituição Federal; Art. 30 da Lei 
Complementar n. 245 de 03/03/2014; Art.91 da Lei Orgânica de Dourados/MS.

10.7. Para efeitos de contratação, o candidato classificado será encaminhado para 
realizar Atestado de Saúde Ocupacional fornecido por profissional médico que 
especifique aptidão física para o cargo que concorre;

10.8. Aos candidatos portadores de Necessidades Especiais, deverá ser entregue, 
no ato da contratação, o laudo médico, atestando a espécie, o grau ou nível da 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença-CID, bem como a provável causa da deficiência com a 
finalidade de comprovação e avaliação.

10.9. Conforme portaria do Ministério do Trabalho nº 384/1992: Art. 2º Considera-
se fraudulenta a rescisão seguida de recontratação ou de permanência do trabalhador 
em serviço quando ocorrida dentro dos 90 (noventa) dias subsequentes à data em 
que formalmente a rescisão se operou.

10.10. A convocação e/ou admissões serão revogadas mediante a constatação das 
seguintes situações:

a) ocupação da vaga por candidato aprovado em concurso público;
b) retorno do empregado afastado (substituído);
c) remoção de empregado efetivo para a unidade onde houver vaga pura;
d) Demais situações previstas na CLT. 

12. DO PRAZO DE VALIDADE

12.1. O processo seletivo terá validade pelo período de 06 (seis) meses, a contar 
da homologação do Diretor Presidente e o Diretor Administrativo da Fundação de 
Serviços de Saúde de Dourados, podendo haver uma prorrogação por igual período 
e publicado, no Diário Oficial do Município de Dourados/MS.

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. O V PSCR/FUNSAUD/2021, objeto deste Edital, será executado e estará sob 
a responsabilidade da Fundação de Serviços de Saúde de Dourados.

13.2. Tratando-se de processo seletivo para a contratação temporária, a aprovação 
no mesmo gera ao candidato apenas expectativa de direito de ser contratado 
temporariamente. Em qualquer caso, uma vez autorizada à contratação, o candidato 
será convocado de acordo com a sua classificação, conforme as necessidades da 
Administração.

13.3. O candidato será responsável pela exatidão das informações e dados 
prestados, sendo que a constatação de irregularidades ou falsidades nessas 
informações implicará a eliminação automática do candidato e, se verificado após a 
formalização do contrato, o candidato será demitido por justa causa.

13.4. O candidato será o único responsável pela tomada de conhecimento das 
datas, locais, horários e procedimentos pertinentes às várias etapas do V PSCR/
FUNSAUD/2021, bem como, pelo acompanhamento no Diário Oficial de Dourados.

13.5. Os casos omissos e eventuais dúvidas que surgirem na interpretação deste 
Edital serão apreciados e resolvidos pela Comissão Especial de Seleção do V PSCR/
FUNSAUD/2021.

13.6. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório ou 
declaração com a classificação ou participação do referido processo seletivo, valendo 
para esse fim, a homologação publicada no Diário Oficial de Dourados.

13.7. O candidato não poderá alegar o desconhecimento do presente Edital ou de 
qualquer outra norma e comunicação posterior, regularmente divulgado, relativo ao 
certame, ou utilizar-se de artifícios que venham a prejudicar o Processo de Seleção.

13.8. O candidato classificado deverá manter atualizados seus dados para contato 
(endereço, telefone, e-mail, etc.) junto ao Setor de Departamento Pessoal e Gestão 
de Pessoas da FUNSAUD, sendo de sua inteira responsabilidade os prejuízos 
decorrentes da não atualização.

13.9 A qualquer tempo poder-se-á anular a classificação ou a contratação 
temporária do candidato, desde que verificada falsidade em qualquer declaração e/
ou qualquer irregularidade nos documentos apresentados.

13.10. Será eliminado o candidato que não cumprir os requisitos deste Edital;
13.11. Os candidatos serão classificados, em sequência decrescente de pontos, 

sendo considerados para efeitos de admissão aqueles que apresentarem maior 
pontuação apurada.

13.12. A Comissão Especial de Seleção do V PSCR/FUNSAUD/2021, para efeito 
de análise e julgamento dos documentos apresentados, poderá a qualquer tempo, 
solicitar informações e/ou esclarecimentos aos candidatos.

13.13. As contratações serão efetivadas à medida que houver necessidade de 
preenchimento das vagas/funções, obedecendo à ordem de classificação dos 
candidatos selecionados e o prazo de validade estabelecido no item anterior, havendo 
dotação orçamentária suficiente;

13.14. A FUNSAUD formalizará a convocação através de Edital de convocação do 
V PSCR/FUNSAUD/2021, devendo o candidato convocado apresentar-se na data, 
horário e local indicado.

13.15. O candidato selecionado que não apresentar-se no prazo fixado no item 
anterior será considerado automaticamente desistente, fazendo-se a convocação do 
candidato subsequente, na ordem de classificação perdendo o direito de pleitear a 
admissão.

13.16. A FUNSAUD reserva-se o direito de convocar, obedecendo criteriosamente à 
ordem de classificação, os candidatos selecionados de acordo com suas necessidades 
ou dos serviços por ela administrados.

13.17. O candidato poderá obter informações sobre o processo seletivo pelo Diário 
Oficial de Dourados. 

13.18. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimos, enquanto não consumada a providência do evento que lhe disser respeito 
ou até a data de convocação dos candidatos para a fase correspondente, circunstância 
que será mencionada e publicada em Edital correspondente.

13.19. O processo seletivo objeto deste edital destina-se exclusivamente à seleção 
para contratação por tempo determinado.

13.20. Para dirimir todas as questões decorrentes deste edital, elege-se o foro da 
Comarca de Dourados - MS.

Dourados/MS, 13 de agosto de 2021.

Jairo Jose de Lima                                      Daniely Heloise Toledo
Diretor Presidente - FUNSAUD       Diretor Administrativo - FUNSAUD

  FUNDAÇÕES / EDITAL - FUNSAUD
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ANEXO I - TABELA DE FUNÇÕES 
 
I – PARA CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

CARGO/ 
FUNÇÃO VAGAS ESCOLARIDADE/ 

REQUISITOS ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

VENCIMENTO 
(R$) 

Fisioterapeuta 
Cadastro 

de 
Reserva 

Nível superior em 
fisioterapia; registro no 

órgão fiscalizador da 
área de atuação da 
respectiva função. 

Desenvolver um conjunto de ações de saúde, de qualquer nível de complexidade, conforme 
demanda da Fundação de Serviços de Saúde de Dourados, no âmbito individual e coletivo, que 
abrange a promoção e a proteção de saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, 
reabilitação e a manutenção da saúde, através de atuação em equipe multiprofissional. Atuar 
nas áreas de vigilância em saúde: epidemiológica, sanitária e ambiental, por meio de práticas 
assistenciais e/ou administrativas/gerenciais. Avaliar o estado funcional do cliente, a partir da 
identidade da patologia clínica intercorrente, de exames laboratoriais e de imagens, da 
anamnese funcional e exame de funcionalidade, elaborando o diagnóstico, prescrevendo, 
ministrando e supervisionando terapias conforme a necessidade do paciente. Seguir protocolos 
e outras normativas técnicas estabelecidas pela 
Fundação de Serviços de Saúde de Dourados e normas regulamentadoras, observadas as 
disposições legais da profissão. Executar tarefas para atender unidades de saúde, por escalas de 
plantão, inclusive sábados, domingos e feriados, no período diurno e noturno. Participar dos 
programas de capacitação e aprimoramento dos trabalhadores de saúde. Elaborar relatórios e 
pareceres técnicos. Requerer, com antecedência, o material em quantidade adequada ao 
desenvolvimento de suas funções. 

30h 1.960,00 

Farmacêutico 
Cadastro 

de 
Reserva 

Nível superior em 
farmácia; registro no 
órgão fiscalizador da 
área de atuação da 
respectiva função. 

Preparar, manipular e acondicionar insumos farmacêuticos e/ou para uso no diagnóstico 
laboratorial em geral, bem como orientar as unidades quanto ao uso, à diluição e à 
armazenagem de medicamentos. Realizar exames laboratoriais, análises clínicas, análises 
microbiológicas e imunológicas. Supervisionar e controlar o estoque, distribuição e consumo de 
drogas e medicamentos, de acordo com a legislação vigente. Verificar as prescrições médicas, 
avaliando as possíveis interações, medicamentos e/ou efeitos colaterais das drogas prescritas. 
Desenvolver um conjunto de ações de saúde, de qualquer nível de complexidade, conforme 
demanda da Fundação de Serviços de Saúde de Dourados, no âmbito individual e coletivo, que 
abrange a promoção e a proteção de saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, 
reabilitação e a manutenção da saúde, através de atuação em equipe multiprofissional. Atuar 
nas áreas de vigilância em saúde: epidemiológica, sanitária e ambiental, por meio de práticas 
assistenciais e/ou administrativas/gerenciais. Seguir protocolos e outras normativas técnicas 
estabelecidas pela Fundação de Serviços de Saúde de Dourados e normas regulamentadoras, 
observadas as disposições legais da profissão. Executar tarefas para atender unidades de saúde, 
por escalas de plantão, inclusive sábados, domingos e feriados, no período diurno e noturno. 
Participar dos programas de capacitação e aprimoramento dos trabalhadores de saúde. 
Elaborar relatórios e pareceres técnicos. Requerer, com antecedência, o material em 
quantidade adequada ao desenvolvimento de suas funções. 

44h 2.873,00 

Biomédico Cadastro 
de 

Nível superior em 
biomedicina; registro no 

Realizar pesquisas sobre todas as formas de vida, efetuando estudos e experiências 
com espécimes biológicos, para incrementar os conhecimentos científicos e descobrir 44h 2.873,00 
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Reserva órgão fiscalizador da área de 
atuação da respectiva 

função. 
 

suas aplicações em vários campos, como medicina e áreas afins, classificando -os, 
para permitir o estudo da evolução e das doenças das espécies e outras questões. 
Realizar assistência seguindo protocolos e outras normativas técnicas estabelecidas 
pela Fundação de Serviços de Saúde de Dourados e normas regulamentadoras, 
observadas as disposições legais da profissão. Executar tarefas para atender unidades 
de saúde, por escalas de plantão, inclusive sábados, domingos e feriados, no período 
diurno e noturno. Participar dos programas de capacitação e aprimoramento dos 
trabalhadores de saúde. Elaborar relatórios e pareceres técnicos. Requerer, com 
antecedência, o material em quantidade adequada ao desenvolvimento de suas 
funções. 

Enfermeiro do 
Trabalho 

Cadastro 
de 

Reserva 

Nível superior em 
Enfermagem e 

Especialização na área de 
Enfermagem do Trabalho, 

registro no órgão fiscalizador 
da área de atuação da 

respectiva função. 

Prestar assistência de enfermagem ao cliente, prescrever ações, realizar 
procedimentos de maior complexidade, solicitar exames, prescrever medicamentos, 
conforme protocolo pré-existente, estudar as condições de higiene da empresa, 
analisar a assistência prestada pela equipe de enfermagem. Padronizar normas e 
procedimentos de enfermagem e monitorar o processo de trabalho. Planejar ações de 
enfermagem, levantar necessidades e problemas, diagnosticar situações, estabelecer 
prioridades e avaliar resultados. Implementar ações para promoção da saúde, 
participar de trabalhos de equipes multidisciplinares, definir estratégias de promoção 
da saúde para situações e grupos específicos. Participar, conforme a política interna 
da Instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de 
ensino, pesquisa e extensão. Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de 
especialidade. Participar de programa de treinamento, quando convocado. Trabalhar 
segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e 
preservação ambiental. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se 
de equipamentos e programas de informática. Executar outras tarefas compatíveis 
com as exigências para o exercício da função. 

44h 3.200,00 

Nutricionista 
Cadastro 

de 
Reserva 

Nível superior em 
nutrição; registro no 
órgão fiscalizador da 
área de atuação da 

respectiva função. 

Desenvolver um conjunto de ações de saúde, de qualquer nível de complexidade, 
conforme 
demanda da Fundação de Serviços de Saúde de Dourados, no âmbito individual e 
coletivo, 
que abrange a promoção e a proteção de saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 
tratamento, reabilitação e a manutenção da saúde, através de atuação em equipe 
multiprofissional. Prescrever e supervisionar a administração de dietas e demais ações 
relacionadas à dietoterapia. Atuar nas áreas de vigilância em saúde: epidemiológica, 
sanitária e ambiental, por meio de práticas assistenciais e/ou 
administrativas/gerenciais. 
Seguir protocolos e outras normativas técnicas estabelecidas pela Fundação de 
Serviços de 
Saúde de Dourados e normas regulamentadoras, observadas as disposições legais da 
profissão. Executar tarefas para atender unidades de saúde, por escalas de plantão, 
inclusive sábados, domingos e feriados, no período diurno e noturno. Participar dos 
programas de capacitação e aprimoramento dos trabalhadores de saúde. Elaborar 
relatórios 
e pareceres técnicos. Requerer, com antecedência, o material em quantidade 
adequada ao 
desenvolvimento de suas funções 

44h 2.873,00 
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II – PARA CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

CARGO/ 
FUNÇÃO VAGAS ESCOLARIDADE/ 

REQUISITOS ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

VENCIMENTO 
(R$) 

Técnico em 
Enfermagem 

Cadastro de 
Reserva 

Nível médio completo; curso 
técnico em enfermagem; 
registro no órgão fiscalizador 
da área de atuação da 
respectiva função. 

Desenvolver as atribuições comuns a todos os membros da equipe na qual estiver 
inserido, bem como as atribuições específicas de acordo com o disposto em 
protocolos e normativas técnicas estabelecidas pela Fundação de Serviços de Saúde 
de Dourados e normas regulamentadoras, observadas as disposições legais. Prestar 
assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada aos clientes, sob 
supervisão do enfermeiro, assim como colaborar nas atividades de ensino e pesquisa 
desenvolvidas na Instituição; Auxiliar o superior na prevenção e controle das doenças 
transmissíveis em geral, em programas de vigilância epidemiológica e no controle 
sistemático da infecção hospitalar; Preparar clientes para consultas e exames, 
orientando-os sobre as condições de realização dos mesmos; Colher e ou auxiliar o 
cliente na coleta de material para exames de laboratório, segundo orientação; 
Orientar e auxiliar clientes, prestando informações relativas a higiene, alimentação, 
utilização de medicamentos e cuidados específicos em tratamento de saúde; Verificar 
os sinais vitais e as condições gerais dos clientes, segundo prescrição médica e de 
enfermagem; Preparar e administrar medicações por via oral, tópica, intradérmica, 
subcutânea, intramuscular, endovenosa e retal, segundo prescrição médica, sob 
supervisão do Enfermeiro. Cumprir prescrições de assistência médica e de 
enfermagem; Auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência, pacientes críticos 
e em choque;  Realizar controles e registros das atividades do setor e outros que se 
fizerem necessários para a realização de relatórios e controle estatístico; Efetuar o 
controle diário do material utilizado, bem como requisitar, conforme as normas da 
Instituição, o material necessário à prestação da assistência à saúde do cliente; 
Controlar materiais, equipamentos e medicamentos sob sua responsabilidade; 
Manter equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua 
conservação e comunicando ao superior eventuais problemas; Executar atividades de 
limpeza, desinfecção, esterilização de materiais e equipamentos, bem como seu 
armazenamento e distribuição; Realizar atividades na promoção de campanhas; 
Participar de programa de treinamento, quando convocado; Executar tarefas 
pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de 
informática; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da 
função. Executar tarefas para atender unidades de saúde, por escalas de plantão, 
inclusive sábados, domingos e feriados, no período diurno e noturno. Participar dos 
programas de capacitação e aprimoramento dos trabalhadores de saúde. Participar 
do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da 
Unidade na qual estiver lotado. Elaboração de relatórios e pareceres técnicos, de 
acordo com sua competência, quando solicitada ou verificada a necessidade. 

44h 1.159,00 

Técnico em 
Radiologia 

Cadastro de 
Reserva 

Nível médio completo; Curso 
técnico em radiologia; 

Desenvolver as atribuições comuns a todos os membros da equipe na qual estiver 
inserido, bem como as atribuições específicas de acordo com o disposto em 24h 1.808,00 
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Registro no órgão 
Fiscalizador da área de 
Atuação da respectiva 

função. 

protocolos e normativas técnicas estabelecidas pela Fundação de Serviços de Saúde 
de Dourados e normas regulamentadoras, observadas as disposições legais. Operar 
aparelho de RX na realização dos diversos tipos de exames diagnósticos, executando 
todas as técnicas de exames gerais e especiais de sua competência, manusear 
soluções químicas e substâncias radioativas; revelar filmes, Trabalhar nas câmaras 
claras e escuras, zelar pela conservação dos equipamentos radiográficos, mantendo a 
área de trabalho organizada, auxiliar na assistência ao paciente. Executar tarefas para 
atender unidades de saúde, por escalas de plantão, inclusive sábados, domingos e 
feriados, no período diurno e noturno. Participar dos programas de capacitação e 
aprimoramento dos trabalhadores de saúde. Requerer, com antecedência, o material 
em quantidade adequada ao desenvolvimento de suas funções. Elaboração de 
relatórios e pareceres técnicos, de acordo com sua competência, quando solicitada ou 
verificada a necessidade. 

Técnico em 
Imobilização 
Ortopédica 

Cadastro de 
Reserva 

Nível médio completo; 
Curso de técnico em 

imobilização ortopédica e 
registro no órgão fiscalizador 

da área de atuação da 
respectiva função. 

 

Desenvolver as atribuições comuns a todos os membros da equipe na qual estiver 
inserido, bem como as atribuições específicas de acordo com o disposto em 
protocolos e normativas técnicas estabelecidas pela Fundação de Serviços de Saúde 
de Dourados e normas regulamentadoras, observadas as disposições legais. 
Confeccionar e retirar aparelhos gessados, talas gessadas e enfeixamentos com uso 
de material convencional e sintético. Executar imobilizações com uso de esparadrapo 
e talas digitais; Preparar e executar trações cutâneas; Auxiliar o médico ortopedista na 
instalação de trações esqueléticas e nas manobras de reduções manuais; Preparar 
sala para realização de procedimentos; Realizar manobras de redução manual 
punções e infiltrações, dentre outras atividades inerentes à função. Executar tarefas 
para atender unidades de saúde, por escalas de plantão, inclusive sábados, domingos 
e feriados, no período diurno e noturno. Participar dos programas de capacitação e 
aprimoramento dos trabalhadores de saúde. Participar do gerenciamento dos 
insumos necessários para o adequado funcionamento da Unidade na qual estiver 
lotado. Elaboração de relatórios e pareceres técnicos, de acordo com sua 
competência, quando solicitada ou verificada a necessidade. 

44h 1.808,00 

Técnico em 
Hemoterapia 

Cadastro de 
Reserva 

Nível médio completo; 
Curso de técnico em 

hemoterapia e registro no 
órgão fiscalizador da área de 

atuação da respectiva 
função. 

Desenvolver as atribuições comuns a todos os membros da equipe na qual estiver 
inserido, bem como as atribuições específicas de acordo com o disposto em 
protocolos e normativas técnicas estabelecidas pela Fundação de Serviços de Saúde 
de Dourados e normas regulamentadoras, observadas as disposições legais. Ter 
conhecimento específico do funcionamento, organização e estrutura física de um 
banco de sangue; atuar na coleta e captação de doadores; ser capaz de identificar os 
diferentes tipos sanguíneos; atuar nos testes pré e pós transfusões; atuar de modo 
imediato nas reações adversas às transfusões e ter conhecimento específico da 
legislação vigente e normas técnicas. Executar tarefas para atender unidades de 
saúde, por escalas de plantão, inclusive sábados, domingos e feriados, no período 
diurno e noturno. Participar dos programas de capacitação e aprimoramento dos 
trabalhadores de saúde. Requerer, com antecedência, o material em quantidade 
adequada ao desenvolvimento de suas funções. Elaboração de relatórios e pareceres 
técnicos, de acordo com sua competência, quando solicitada ou verificada a 

44h 1.159,00 
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necessidade. 

Vigia Cadastro de 
Reserva 

Nível médio completo; 
Curso de vigilante 

Desenvolver as atribuições comuns a todos os membros da equipe na qual estiver 
inserido, bem como as atribuições específicas de acordo com o disposto em 
protocolos e normativas técnicas estabelecidas pela Fundação de Serviços de Saúde 
de Dourados e normas regulamentadoras, observadas as disposições legais. Fazer 
rondas de inspeção em intervalos fixados (escalas de serviço), adotando providências 
com a finalidade de evitar roubos, incêndios e danos às instalações e materiais sob 
sua guarda e zelar pelo patrimônio mantendo limpo e organizado o ambiente de 
trabalho; auxiliar na manutenção da rede física; fiscalizar a entrada e saída de pessoas 
e veículos, pelos portões ou portas de acesso ao local que estiver sob sua 
responsabilidade, verificar as autorizações para o ingresso nos referidos locais e vedar 
a entrada às pessoas não autorizadas, verificar se as portas e janelas estão 
devidamente fechadas, levar ao conhecimento dos dirigentes da unidade onde 
trabalha quaisquer irregularidades verificadas, percorrendo e Inspecionando as 
dependências do imóvel que estiver protegendo. Executar tarefas para atender 
unidades de saúde, por escalas de plantão, inclusive sábados, domingos e feriados, no 
período diurno e noturno. Participar dos programas de capacitação e aprimoramento 
dos trabalhadores de saúde. Requerer, com antecedência, o material em quantidade 
adequada ao desenvolvimento de suas funções. Elaboração de relatórios e pareceres 
técnicos, de acordo com sua competência, quando solicitada ou verificada a 
necessidade. 
Comprovação do curso de vigilante. 

44h 1.100,00 

Técnico em 
Segurança do 

Trabalho 

Cadastro de 
Reserva 

Nível médio completo; 
Curso técnico em 

Segurança do Trabalho; 
Registro na delegacia 
Regional do Trabalho. 

Desenvolver as atribuições comuns a todos os membros da equipe na qual estiver e 
normas regulamentadoras, observadas as disposições legais. Supervisionar as 
atividades ligadas à segurança do trabalho, visando assegurar condições que eliminem 
ou inserido, bem como as atribuições específicas de acordo com o disposto em 
protocolos e normativas técnicas estabelecidas pela Fundação de Serviços de Saúde 
de Dourados reduzam ao mínimo os riscos de ocorrência de acidente de trabalho, 
observando o cumprimento de toda a legislação pertinente, dentre outras atividades 
inerentes à função. Executar tarefas para atender unidades de saúde, por escalas de 
plantão, inclusive sábados, domingos e feriados, no período diurno e noturno. 
Participar dos programas de capacitação e aprimoramento dos trabalhadores de 
saúde. Requerer, com antecedência, o material em quantidade adequada ao 
desenvolvimento de suas funções. Elaboração de relatórios e pareceres técnicos, de 
acordo com sua competência, quando solicitada ou verificada a necessidade. 

44h 1.159,00 

Cozinheiro Cadastro de 
Reserva 

Nível Médio Completo 

Desenvolver as atribuições comuns a todos os membros da equipe na qual estiver 
inserido, bem como as atribuições específicas de acordo com o disposto em 
protocolos e normativas técnicas estabelecidas pela Fundação de Serviços de Saúde 
de Dourados e normas regulamentadoras, observadas as disposições legais. 
Confeccionar, junto ao nutricionista, cardápios e receitas, Buscar sempre a melhoria 
das condições nutricionais; Coordenar a elaboração dos cardápios, observando 
rigidamente o cardápio estabelecido e as normas técnicas; Avaliar a qualidade da 

44h 1.159,00 
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matéria-prima; Primar pelas normas de saúde de higiênicosanitárias, para 
manutenção da qualidade dos alimentos e conservação das dependências internas da 
cozinha, despensa, utensílios e equipamentos; Controlar o tempo de preparo; 
Garantir a higiene do local de trabalho; realizar a degustação dos pratos antes de 
serem encaminhados à distribuição; Conferir o kit de materiais para a execução do 
trabalho; Solicitar materiais necessários ao almoxarifado; Executar o cardápio do dia; 
Coordenar os auxiliares de cozinha se for o caso; trabalhar em equipe se for o caso; 
servir as refeições; Verificar o funcionamento de equipamentos e comunicar a 
necessidade de manutenção ou conserto; Separar ingredientes e instrumentos 
necessários ao preparo; Contribuir para o controle do estoque, fornecendo 
informações sobre todos os materiais dele retirados para sua utilização; Comunicar 
imediatamente a constatação de gêneros impróprios para o consumo ou que possam 
causar algum perigo à saúde dos usuários do serviço de alimentação; Orientar o pré-
preparo, o preparo, e a distribuição dos alimentos, bem dispensar adequadamente os 
restos da produção e distribuição dos alimentos; Orientar os funcionários da cozinha 
quanto ao desenvolvimento de suas atividades; Atender com urbanidade (delicadeza) 
os usuários; Requerer, com antecedência, o material em quantidade adequada ao 
desenvolvimento de suas funções; Manter boa apresentação e higiene pessoal; 
Prestar informações referentes às suas atribuições sempre que solicitado; Não 
permitir a presença de pessoas estranhas ao serviço no interior da cozinha; Zelar pelo 
patrimônio sob a sua guarda direta. Executar tarefas para atender unidades de saúde, 
por escalas de plantão, inclusive sábados, domingos e feriados, no período diurno e 
noturno. Participar dos programas de capacitação e aprimoramento dos 
trabalhadores de saúde. Elaboração de relatórios de acordo com sua competência, 
quando solicitada ou verificada a necessidade. Executar outras tarefas correlatas ao 
cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

Motorista Cadastro de 
Reserva 

Nível médio completo, 
CNH categoria “D” 

Desenvolver as atribuições comuns a todos os membros da equipe na qual estiver 
inserido, bem como as atribuições específicas de acordo com o disposto em 
protocolos e normativas técnicas estabelecidas pela Fundação de Serviços de Saúde 
de Dourados e normas regulamentadoras, observadas as disposições legais. Conduzir 
veículos para transporte de pessoas, cargas e documentos, Observando as regras 
básicas de segurança de trânsito e direção preventiva, zelar pela conservação do 
veículo, verificando as condições de limpeza, óleo, água, combustível, bateria, pneus e 
sistema elétrico, e relatar as ocorrências para fins de reparos e revisões periódicas. 
Auxiliar nos atos de primeiros socorros e conduzir ambulância no transporte de 
doentes e apoiar a remoção e transporte do doente de ambulância para maca. 
Executar tarefas para atender unidades de saúde, por escalas de plantão, inclusive 
sábados, domingos e feriados, no período diurno e noturno. Participar dos programas 
de capacitação e aprimoramento dos trabalhadores de saúde. Requerer, com 
antecedência, o material em quantidade adequada ao desenvolvimento de suas 
funções. Elaboração de relatórios de acordo com sua competência, quando solicitada 
ou verificada a necessidade. 

44h 1.159,00 
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Assistente 

Administrativo 

 

Cadastro de 
Reserva Nível médio completo 

Desenvolver as atribuições comuns a todos os membros da equipe na qual estiver 
inserido, bem como as atribuições específicas de acordo com o disposto em 
protocolos e normativas técnicas estabelecidas pela Fundação de Serviços de Saúde 
de Dourados e normas regulamentadoras, observadas as disposições legais. Executar 
tarefas de atendimento ao público tanto externo à instituição, quanto a área de 
trabalho ou unidade administrativa, conforme a política de humanização do SUS, 
Auxiliar o usuário, fornecendo informações gerais e orientações. Realizar o registro 
dos dados específicos da função, executar tarefas pertinentes a área de atuação 
utilizando-se de equipamentos e programas de informática. 
Registrar informações técnicas e administrativas, referentes ao SUS e atividades de 
saúde em relatórios e planilhas; Receber, registrar, classificar, atuar e controlar a 
tramitação e distribuição de processos e documentos; Operacionalizar equipamentos 
e sistemas tecnológicos e rotinas de computação, digitação de textos, planilhas e 
operação de todos os equipamentos de informática e telefonia. Executar serviços 
administrativos especializados na área da saúde e conforme a necessidade do setor 
atividades relacionadas aos recursos humanos, financeira, orçamentária, 
administrativa geral, patrimônio, material, compras e comunicação administrativa e 
Elaborar boletins de produção e afins, condizentes com o tipo de atividade 
desenvolvida pela unidade de saúde. Executar tarefas para atender unidades 
de saúde, por escalas de plantão, inclusive sábados, domingos e feriados, no período 
diurno e noturno. Participar dos programas de capacitação e aprimoramento dos 
trabalhadores de saúde. Requerer, com antecedência, o material em quantidade 
adequada ao desenvolvimento de suas funções. 
Comprovação de experiência na utilização do Pacote Office obrigatória. 

44h 1.100,00 

 
 
III – PARA CARGOS DE NÍVEL FUNDAMETAL 
 

CARGO/ 
FUNÇÃO VAGAS ESCOLARIDADE/ 

REQUISITOS ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

VENCIMENTO 
(R$) 

Auxiliar de Farmácia Cadastro de 
Reserva Nível Fundamental Completo 

Desenvolver as atribuições comuns a todos os membros da equipe na qual estiver 
inserido, bem como as atribuições específicas de acordo com o disposto em 
protocolos e normativas técnicas estabelecidas pela Fundação de Serviços de Saúde 
de Dourados e normas regulamentadoras, observadas as disposições legais. Executar 
tarefas de atendimento ao público; auxiliar nos serviços de cadastro de pacientes, 
controle de estoque de medicamentos e materiais de uso médico-hospitalar das 
unidades de saúde; auxiliar nos procedimentos de compras, controle de material e 
patrimônio; participar de cursos e capacitações relacionadas às atribuições do cargo; 
auxiliar outras tarefas de apoio administrativo voltadas para o cumprimento das 
finalidades da administração. 
Executar tarefas para atender unidades de saúde, por escalas de plantão, inclusive 

44h 1.100,00 
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sábados, domingos e feriados, no período diurno e noturno. Participar dos programas 
de capacitação e aprimoramento dos trabalhadores de saúde. Requerer, com 
antecedência, o material em quantidade adequada ao desenvolvimento de suas 
funções. Elaboração de relatórios de acordo com sua competência, quando solicitada 
ou verificada a necessidade. 

Auxiliar Serviços 
Gerais I 

Higienização e 
Hotelaria 

Cadastro de 
Reserva Nível Fundamental Completo 

Desenvolver as atribuições comuns a todos os membros da equipe na qual estiver 
inserido, bem como as atribuições específicas de acordo com o disposto em 
protocolos e normativas técnicas estabelecidas pela Fundação de Serviços de Saúde 
de Dourados e normas regulamentadoras, observadas as disposições legais. Realizar 
as ações de higienização, organização, controle e conservação de mobiliários, 
máquinas, objetos e congêneres das Unidades de Atendimento da FUNSAUD. 
Remover todo o lixo da unidade. Abastecer sanitário com materiais necessários. 
Proceder a remoção e transporte de materiais diversos. Realizar o controle do enxoval 
e fardamento das unidades de saúde. Acondicionar e distribuir roupas aos setores da 
Unidade em que atua. Avaliar e selecionar as condições de uso do enxoval e 
fardamento, realizando reparos e consertos através do manuseio de máquina de 
costura, acompanhar os procedimentos técnicos de lavagem, secagem, passagem e 
guarda das roupas. Elaborar e encaminhar a requisição de coleta e entrega de roupas 
para a lavanderia. Executar tarefas para atender unidades de saúde, por escalas de 
plantão, inclusive sábados, domingos e feriados, no período diurno e noturno. 
Participar dos programas de capacitação e aprimoramento dos trabalhadores de 
saúde. Requerer, com antecedência, o material em quantidade adequada ao 
desenvolvimento de suas funções. Elaboração de relatórios de acordo com sua 
competência, quando solicitada ou verificada a necessidade. 

44h 1.100,00 

Auxiliar de Serviços 
Gerais II 

Manutenção 
Cadastro de 

Reserva Nível Fundamental Completo 

Desenvolver as atribuições comuns a todos os membros da equipe na qual estiver 
inserido, bem como as atribuições específicas de acordo com o disposto em rotocolos 
e normativas técnicas estabelecidas pela Fundação de Serviços de Saúde de Dourados 
e normas regulamentadoras, observadas as disposições legais. Executar serviços de 
reparos/consertos de elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, 
substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e 
equipamentos. Conservar , vidros e fachadas, limpar recintos e acessórios. Trabalhar 
seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. 
Executar tarefas para atender unidades de saúde, por escalas de plantão, inclusive 
sábados, domingos e feriados, no período diurno e noturno. Participar dos programas 
de capacitação e aprimoramento dos trabalhadores de saúde. Participar do 
gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da Unidade 
na qual estiver lotado. Elaboração de relatórios de acordo com sua competência, 
quando solicitada ou verificada a necessidade. 

44h 1.100,00 

 
 
 

Copeiro 
 

Cadastro de 
Reserva Nível fundamental completo 

Desenvolver as atribuições comuns a todos os membros da equipe na qual estiver 
inserido, bem como as atribuições específicas de acordo com o disposto em 
protocolos e normativas técnicas estabelecidas pela Fundação de Serviços de Saúde 
de Dourados e normas regulamentadoras, observadas as disposições legais. Organizar 
e executar ações e serviços de copa e cozinha. Realizar atividade de recebimento 

44h 1.100,00 
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conferência, transporte e distribuição de alimentos e materiais. Aquecer, preparar e 
distribuir dietas à pacientes e comensais de acordo com o cardápio elaborado pela 
nutricionista. Abastecer carros de transporte com os componentes de dietas normais 
e especiais, além das louças e utensílios necessários à distribuição das refeições. 
Preparar o local e materiais destinados à distribuição das refeições dos comensais. 
Recolher, higienizar e esterilizar louças, materiais acessórios e equipamentos. 
Proceder à higienização e abastecimentos de bebedouros. Manter o ambiente de 
trabalho limpo e organizado. Executar tarefas para atender unidades de saúde, por 
escalas de plantão, inclusive sábados, domingos e feriados, no período diurno e 
noturno. Participar dos programas de capacitação e aprimoramento dos 
trabalhadores de saúde. Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o 
adequado funcionamento da Unidade na qual estiver lotado. Elaboração de relatórios 
de acordo com sua competência, quando solicitada ou verificada a necessidade. 

Telefonista Cadastro de 
Reserva 

Nível fundamental 
completo 

Desenvolver as atribuições comuns a todos os membros da equipe na qual estiver 
inserido, bem como as atribuições específicas de acordo com o disposto em protocolos 
e normativas técnicas estabelecidas pela Fundação de Serviços de Saúde de Dourados 
e normas regulamentadoras, observadas as disposições legais. Operar equipamentos 
de PABX, atender, transferir, cadastrar e completar chamadas telefônicas, Auxiliar o 
usuário, fornecendo informações gerais e orientações. Realizar o registro dos dados 
específicos da função, mantendo atualizada a relação de contatos. Executar tarefas 
para atender unidades de saúde, por escalas de plantão, inclusive sábados, domingos 
e feriados, no período diurno e noturno. Participar dos programas de capacitação e 
aprimoramento dos trabalhadores de saúde. Requerer, com antecedência, o material 
em quantidade adequada ao desenvolvimento de suas funções. Elaboração de 
relatórios de acordo com sua competência, quando solicitada ou verificada a 
necessidade. 

36h 1.100,00 

 

 

 

ANEXO II 
Cronograma de realização do Processo Seletivo de Cadastro de Reserva 

 
DATA EVENTO 

16/08/2021 Publicação do Edital 

18/08/2021, 18/08/2021 e 20/08/2021 Período de Inscrição Geral e entrega de documentos e título 

25/08/2021 Resultado Parcial da Prova de Título  

26/08/2021 Recurso da Prova de Título 
30/08/2021 Resultado do Recurso – Homologação  

 
*Todos os atos referentes a este Processo Seletivo de Cadastro de Reserva serão publicados no Diário Oficial de Dourados 
 
  

 

 

 

 
ANEXO III – FICHA DE INSCRIÇÃO A 

 
A entrega desta ficha PREENCHIDA é de caráter obrigatório para a inscrição no IV PSCR/FUNSAUD/2021 
 
Nome do Candidato: _____________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ______/_______/________   Idade: _______________ 

CPF: ____________________________________ Profissão: ________________________________  

Escolaridade: 

(    ) Ensino Fundamental 
(    ) Ensino Médio 
(    ) Ensino Superior Incompleto  
(    ) Ensino Superior Completo 
(    ) Pós -Graduação Incompleto 
(    ) Pós -Graduação completo 
 

Função a que concorre a uma vaga:  

Ensino Superior 
(   ) Biomédico 
(   ) Enfermeiro do Trabalho  
(   ) Farmacêutico 
(    )Fisioterapeuta 
(   ) Nutricionista 
 

Ensino Médio  

(   ) Assistente Administrativo 
(   ) Técnico de Enfermagem 
(   ) Técnico de Imobilização Ortopédica 
(   ) Técnico em Hemoterapia  
(   ) Técnico em Radiologia 
(   ) Vigia 
(   ) Cozinheiro 

 

 

 

(   ) Motorista 
 

Ensino Fundametal 

(   ) Assistente de Serviços Gerais I 
(   ) Assistente de Serviços Gerais II 
(   ) Auxiliar de Farmácia 
(   ) Copeiro 
(   ) Telefonista 



 DECRETO LEGISLATIVO
PODER LEGISLATIVO
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TERMO DE RATIFICAÇÃO À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2021
À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, 

CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO prevê a DISPENSA em 
conformidade ao disposto no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal 8.666/93; no uso 
das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 26 da 
Lei de Licitações, RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO do PROCESSO nº 
075/2021. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DO RAMO PARA AQUISIÇÃO 
EMERGENCIAL DE INSUMOS HOSPITALARES (MASCARAS N95, LUVA 
DE PROCEDIMENTO, ESPARADRAPO E AVENTAL) DESTINADO AO USO 
DOS SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO, NO ATENDIMENTO DE PACIENTES 
INTERNADOS NAS UNIDADES ADMINISTRADAS PELA FUNDAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS, PELO UM PERÍODO DE 45 DIAS 
ATÉ CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO.

Autorizo em consequência, a deflagração dos atos subseqüentes às 
CONTRATAÇÕES COMO SEGUE:

Empresas a serem contratadas:
C. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
CNPJ – 26.457.348/0001-04
Valor R$ 8.589,00 (Oito Mil Quinhentos e Oitenta e Nove Reais).
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA;

CNPJ – 00.656.468/0001-39
Itens: 2 - Valor total de R$ 8.500,00 (Oito Mil Quinhentos Reais).
SOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS 

HOSPITALARES;
CNPJ – 28.289.799/0001-05
Valor total de R$ 65.040,00 (Sessenta e Cinco Mil e Quarenta Reais).

Fundamento Legal - Artigo 24º, inciso IV, da Lei nº 8.666/93.
Justificativa anexa nos autos da dispensa de licitação nº 049/2021.

As despesas para a contratação correrão por conta do Contrato de Gestão nº 
001/2014/SEMS celebrado entre a Prefeitura Municipal de Dourados e a Fundação 
de Serviços de Saúde de Dourados ou outro instrumento que o venha substituir.

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista 
no caput do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e que, após, seja o presente 
expediente devidamente autuado e arquivado.

 
Dourados – MS, 11 de agosto de 2021.

JAIRO JOSÉ DE LIMA
DIRETOR PRESIDENTE - FUNSAUD

DECRETO “P” Nº 137 DE 11 DE MARÇO DE 2021

 FUNDAÇÕES / TERMO DE RATIFICAÇÃO - FUNSAUD

Decreto Legislativo nº 1.271, de 09 de agosto de 2021.
“Dispõe sobre a concessão de Diploma de Jubileu”.
O Vereador Laudir Antonio Munaretto, Presidente da Câmara Municipal de 

Dourados/MS, faz saber que os Senhores Vereadores aprovaram e ele promulga o 
seguinte o Decreto Legislativo.

Art. 1º. Fica concedido Diploma de Jubileu de Zinco à Imobiliária Betel, alusivo 

aos 10 anos de sua criação.

Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor a partir desta data.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Dourados, 09 de agosto de 2021.

Ver. Laudir Antonio Munaretto
Presidente

 PORTARIAS LEGISLATIVAS

PORTARIA Nº 015/2021
LICITAÇÃO/CMD-MS

Presidente da Câmara Municipal de Dourados/MS, no uso de suas atribuições 
e, considerando ainda, o disposto no Art. 20, IV, “b” e Art. 21, XI do Regimento 
Interno de 20 de novembro de 2012, resolve:

Art. 1º Designar Servidor JOSÉ NERES DE ARAUJO IRMÃOS (Matrícula 
6646-4), para responder como Fiscal do Contrato Administrativo Nº 004/2021/DL/
CMD, Processo N° 005/2021, Contratante: Câmara Municipal De Dourados/MS e a 
Contratada: AUTO POSTO CERRADO LTDA.

Art. 2º Esta Portaria, entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 02 de agosto de 2021.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Dourados/MS, 13 de agosto de 2021.

Laudir Antonio Munaretto
Presidente da Câmara Municipal

 DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA – 12/08/2021
Assunto: Processo/Protocolo 3672/2021 – Requerimento de arquivamento de 

denúncia.
Deixa de receber requerimento em virtude de que o mesmo deve ser dirigido a 

Comissão Processante vigente, na forma do art. 5º, III do Decreto Lei nº 201/67.
A Vereadora Maria Imaculada Nogueira apresentou expediente denominado como 

requerimento, apontando irregularidade no recebimento da denúncia de Patrícia 
Brandão em razão de quórum regimental que cuida o artigo 94 do RI não foi 
observado, requerendo assim o arquivamento da denúncia.

É o relato do necessário.
Decido:
Deixo de conhecer o presente expediente denominado requerido, tendo em vista 

que o procedimento que se instaurou sobre essa Casa Legislativa em decorrência 
da denúncia apresentada por Patrícia Brandão, em fase da edil Lia Nogueira – PP, 
consabidamente é regrada pelo Decreto Lei nº 201/67, em especial através do artigo 
5º e seus incisos.

Segundo o regramento legal supracitado esta Casa deliberou pelo recebimento, 
após sua leitura, e tão logo foi formada a Comissão Processante, que passou a ser 
a instancia e fórum adequado para conhecer de qualquer pedido processual ou de 
direito inerentes a denúncia.

Senão vejamos a decisão do Supremo Tribunal Federal:
EMENTA Agravo regimental na suspensão de segurança. Direito Constitucional. 

Afastamento de prefeito. Prática de infração político-administrativa. Decreto-Lei nº 
201/67 Quórum de maioria simples para recebimento de denúncia 1. Inaplicável 
o princípio da simetria quanto à exigência de quórum de 2/3 para o recebimento 
de denúncia por câmara municipal a fim de instaurar o processo de cassação de 
prefeito. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou que o Decreto-Lei nº 201/1967 
foi recepcionado pelo ordenamento constitucional vigente, conforme enunciado 
na Súmula nº 496 (RE 799.944 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 
de 12/2/15). 3. “A norma do art. 86 da Constituição Federal não é de reprodução 
obrigatória, mas de aplicabilidade restrita ao Chefe do Poder Executivo Federal” 
(ARE nº 823.619, Min. Luiz Fux, DJe de 12/08/16). 4. Configura-se, no caso, 
grave lesão à ordem pública. 5. Reiteraram-se os argumentos postos na inicial, sem 
acréscimo de novos elementos capazes de infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo ao 
qual se nega provimento.

(SS 5279 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado 
em 28/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190  DIVULG 30-08-2019  
PUBLIC 02-09-2019)

Assim sendo, esta Presidência achasse impedido de praticar qualquer ato que 
envolva os procedimento em questão, sob pena de usurpação de atribuições relativas 
aquela Comissão Processante.

Diante do exposto, deixo de conhecer o presente requerimento. Publique-se e 
intime-se. Após arquive-se o presente requerimento.

Dourados/MS, 12 de agosto de 2021.
LAUDIR ANTONIO MUNARETTO

Presidente da Câmara de Vereadores de Dourados

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
CONTRATADA: VETT – VIA EXPRESS TECNOLOGIA E 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a Contratação de serviços de 

Telefonia Fixa Comutada – STFC, de natureza continuada, nas modalidades local e 
longa distância nacional para atender a Camara Municipal de Dourados / MS.

VIGÊNCIA: de 17 de agosto de 2021 a 16 de agosto de 2022.
DOTAÇÃO: 01.031.0101.2108-3.3.90.40.00.00.100 – Serviços de Telefonia Fixa, 

Móvel e Outros.
LICITAÇÃO: Proc. Adm. 016/2020/DL/CMD, Edital do Pregão Presencial nº 

008/2020.
FUNDAMENTAÇÃO: ART. 57, INC. II, LEI 8666/93.
ORDENADOR DESPESA: LAUDIR ANTONIO MUNARETTO.

 EXTRATO 



 ATA - SEPLAN
OUTROS ATOS
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ATA DE REUNIÃO - COMISSÃO DE AUTORIDADES JULGADORAS DE 
1ª INSTÂNCIA - SEPLAN - 04/2021

Aos 10 de maio de 2021, às 09h47min, na sala da Secretaria Municipal de 
Planejamento, se reúnem os seguintes membros da Comissão: Adriana Benício 
Galvão, Heltonn Bruno Gomes e Geancarlo Leal De Freitas e Patrícia Fernandes.

Em pauta, a análise dos recursos administrativos apresentados nos seguintes 
processos:

- 19.769/2021 – Gueberton Walderi Barros Dias;
- 1.613/2020 – André Luiz Polonio;
- 18.120/2021 – Fredson Brandão Vasconcelos;
- 18.818/2021 – Arinavi Admintração e Participações Ltda;
- 17.944/2021 – Arinavi Admintração e Participações Ltda;
- 17.917/2021 – Arinavi Admintração e Participações Ltda;
- 1.224/2021 – Corpal Inc. e Construção Ltda;
- 18.523/2021 – Posto de Serviços Santo Antônio Ltda; 
Os processos foram analisados e levados a deliberação, resultando nas decisões 

exaradas abaixo:
1) 19.769/2021 – Gueberton Walderi Barros Dias.
Recurso tempestivo.
Trata-se de aplicação de multa por construção sem alvará.
Alega o requerente que por motivo da pandemia do COVID-19, onde contraiu 

seus genitores, e logo em seguida o LOCKDOWN o mesmo dificultou o protocolo 
do processo.

Convém mencionar que o próprio contribuinte confirma que não possuía 
documentação naquele momento, alegando que iniciou a obra sem poder protocolar 
junto por conta das celeumas apresentadas na defesa.

Até a presente data, não foi regularizado o projeto de construção, ainda não 
possuindo regularidade do feito.

Indefere-se por unanimidade.
2) 1.613/2020 – André Luiz Polonio.
Recurso tempestivo.
Trata-se de aplicação de multa por construção sem alvará.
Alega o requerente o imóvel localizado no Vila Rui Barbosa, lote 06 da Quadra 

J, onde requer a anulação do auto de infração, levando em conta que o projeto foi 
realizado apenas para construção de projeto solar, descumprindo a realização de 
projeto de bombeiro e construção do WC.

Convém mencionar que o próprio contribuinte confirma que não possuía 
documentação, e que ficou sem entender se seria necessário a construção.

Até a presente data, não foi regularizado o projeto de construção, ainda não 
possuindo regularidade do feito.

Indefere-se o presente processo com 3 (três) votos favoráveis, e 1 (um) membro 
não pode votar.

Neste processo ficou impedido de votar o membro Geancarlo Leal De Freitas. 
3) 18.120/2021 – Fredson Brandão Vasconcelos.
Recurso tempestivo.
Trata-se de aplicação de multa por construção sem alvará.
O contribuinte requer a anulação do auto de infração, levando em conta que o 

construiu um salão comercial e já possui alvará e habite-se do mesmo.
A comissão defere o pedido com 3 (três) votos favoráveis e 1 (um) membro 

impedido de votar.
Neste processo ficou impedido de votar Patrícia Marra. 
4) 18.818/2021 – Arinavi Admintração e Participações Ltda;
Recurso tempestivo.
Trata-se de aplicação de multa por construção sem alvará.
Alegou ter cumprido as exigências previstas em lei, contudo em vistoria realizada, 

foi identificado que a construção já possuía projeto aprovado de sua construção.
Nos dias atuais o local em questão atende às exigências, contudo exime do 

pagamento da multa pela infração constatada à época dos fatos, por já possuir 
documentação. 

A comissão defere o pedido com 2 (dois) votos favoráveis, 1 (um) desfavorável, e 
1 (um) membro impedido de votar.

Neste processo ficou impedido de votar Heltonn Bruno Gomes. 
5) 17.944/2021 – Arinavi Admintração e Participações Ltda;
Recurso tempestivo.
Trata-se de aplicação de multa por construção sem alvará.
Alegou ter cumprido as exigências previstas em lei, contudo em vistoria realizada, 

foi identificado que a construção já possuía projeto aprovado de sua construção.
Nos dias atuais o local em questão atende às exigências, contudo exime do 

pagamento da multa pela infração constatada à época dos fatos, por já possuir 
documentação. 

A comissão defere o pedido com 2 (dois) votos favoráveis, 1 (um) desfavorável, e 
1 (um) membro impedido de votar.

Neste processo ficou impedido de votar Heltonn Bruno Gomes. 
6) 17.917/2021 – Arinavi Admintração e Participações Ltda.
Recurso tempestivo.
Trata-se de aplicação de multa por construção sem alvará.
Alegou ter cumprido as exigências previstas em lei, contudo em vistoria realizada, 

foi identificado que a construção já possuía projeto aprovado de sua construção.
Nos dias atuais o local em questão atende às exigências, contudo exime do 

pagamento da multa pela infração constatada à época dos fatos, por já possuir 
documentação. 

A comissão defere o pedido com 2 (dois) votos favoráveis, 1 (um) desfavorável, e 
1 (um) membro impedido de votar.

Neste processo ficou impedido de votar Heltonn Bruno Gomes.
7) 1.224/2021 – Corpal Inc. e Construção Ltda.
Recurso tempestivo.
Trata-se de aplicação de multa por construção sem alvará.
Alega o requerente que possui projeto aprovado junto ao município de Dourados, 

por isso requer a anulação da Multa. 
Porém, ao analisar o presente processo identificamos que a Contribuinte aprovou 

o projeto, mas se quer retirou o documento de alvará junto a Central do Cidadão, 
assim, não dando continuidade ao processo.

Deferido por unanimidade o recurso apresentado.
8) 18.523/2021 – Posto de Serviços Santo Antônio Ltda;
Recurso tempestivo.
Trata-se de aplicação de multa por construção sem alvará.
Alegou ter cumprido as exigências previstas em lei dentro do prazo da notificação, 

contudo em vistoria realizada, foi identificado que a construção já possuía projeto 
aprovado junto ao Município. 

Deferido por unanimidade o recurso apresentado.
A presente ata deverá instruir os processos administrativos analisados e será 

publicada em diário oficial. 
Prazo de 15 dias contados da data da publicação para, querendo o requerente, 

apresentar recurso à segunda instância de julgamento.
Encerrada a reunião às 10h21min. 
Adriana Benício Galvão
Assessora Técnica da SEPLAN
Heltonn Bruno Gomes
Assessor Especial - SEPLAN
Geancarlo Leal De Freitas
Departamento de Fiscalização de Obras – SEPLAN
Patrícia Fernandes
Diretora de Departamento de Análise de Projetos

EXTRATO DE EMPENHO Nº. 117/2021/PREVID
PARTES: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de 

Dourados/MS – PreviD e Associação Brasileira de Instituições de Previdência 
Estaduais e Municipais - ABIPEM

PROCESSO: nº 008/2021/PreviD, Inexigibilidade de Licitação nº 001/2021/
PreviD.

OBJETO: Pagamento de inscrições para participação no 3º Congresso Brasileiro 
de Investimentos dos RPPS, que ocorrerá nas datas de 15, 16 e 17 de setembro 
de 2021 em Florianópolis/SC, visando atender as necessidades do Instituto de 
Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados/MS – PreviD.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL Art. 25, inciso II c/c Art. 13, inciso VI da Lei n. º 
8.666/93 e alterações posteriores.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
18.00 – Instituto de Previdência Social dos Servidores do Mun. De Dourados

18.01 – Instituto de Previdência Social dos Servidores do Mun. De Dourados
09.272.124 – Manter o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS
2.075 – Manutenção das Atividades do IPSSD
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
33.90.39.47 – Cursos, Capacitações e Treinamentos
Fonte 143000
Ficha 2.349
VALOR GLOBAL: R$ 3.040,00 (Três mil e quarenta reais) 
DATA DO EMPENHO: 11/08/2021
FISCAL DE EMPENHO: Andrea Londero Bonatto
GESTOR DE CONTRATOS: Fernando Abreu Pinto 

THEODORO HUBER SILVA
Diretor Presidente 

A FIORELLI DUTRA, torna Público que requereu do Instituto de Meio Ambiente 
de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença Simplificada - LS, para 
atividade de Clínica Odontológica, localizada na Monte Alegre, 3535 – Sala 02 – 
Jardim Paulista, no município de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de 
Impacto Ambiental.

BR FOS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP torna Público que requereu 
do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM, a Autorização Ambiental – 
(AA), para atividade de Escritório para comércio atacadista de defensivos agricolas, 
Localizado junto a Avenida Hayel Bon Faker N° 283, Jardim Rasslem, Município de 
Dourados MS, CEP 79.813-240. Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

CASA DA FLOR RESTAURANTE - ME torna público que requereu do Instituto 
de Meio Ambiente de Dourados (MS) – IMAM a alteração da razão social de LUNA 
CARINYANA SILVESTRE 03261845112 para CASA DA FLOR RESTAURANTE 
- ME e a Renovação da Licença Ambiental Simplificada – RLS para atividade de 

restaurante e similares, localizada na Rodovia Guaicurus, Km 08, Zona Rural, no 
município de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

MEDEIROS INSTITUTO DE BELEZA LTDA torna Público que requereu do 
Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença 
Simplificada (LS),) para a atividade de Estética e outros cuidados coma  beleza, 
localizado na Rua dos Missionários, 728, Jardim Caramuru, no município de 
Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

NILSON ESQUIVEL DE ARRUDA- ME, torna Público que requereu do 
Instituto de Meio Ambiente – IMAM de Dourados (MS), a Renovação da Licença 
Simplificada– RLS, para atividade de Comércio varejista de gás Liquefeito de 
Petróleo – GLP – Classe I, localizada na Rua Filomeno João Pires, nº 1838– Vila 
Ubiratan, no município de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto 
Ambiental 
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