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DECRETO Nº 1020 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022.
“Revoga designação de servidora na função de Coordenadora Administrativa Pedagógica de CEIM”.

O Prefeito Municipal de Dourados, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso II do art. 66, da Lei Orgânica do Município.
D E C R E T A:
Art. 1º.  Fica revogada a designação da servidora Cleuza Carreiro Pereira de Oliveira como Coordenadora Administrativo Pedagógico do CEIM Décio Rosa Bastos. 
Art. 2º.  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1° de fevereiro de 2022
Dourados (MS), 14 de fevereiro de 2022.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal

Paulo César Nunes da Silva
Procurador Geral do Município

DECRETO N° 1021, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022.

“Altera artigo 1° do Decreto 644, de 09 de setembro de 2021.”
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. Altera o art. 1° do Decreto 644, de 09 de setembro de 2021, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º. Fica designado o servidor Hélio Soares de Oliveira, mat. 114.772.414-1 para atuar como Fiscal de Contrato no processo licitatório de Protocolo Eletrônico n° 

455/2022, cujo objeto é a aquisição de equipamentos de informática para a Guarda Municipal.
Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Dourados – MS, 14 de fevereiro de 2022.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal

Paulo César Nunes da Silva
Procurador Geral do Município
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DECRETO Nº 1022, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022.

“Dispõe sobre a designação de Coordenador Administrativo Pedagógico do CEIM Ramão Vital Viana”. 

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. Fica designada a servidora efetiva Débora Cláudia Diniz para exercer a função de Coordenadora Administrativa Pedagógica do CEIM Ramão Vital Viana, pelo 
período de 04/02/2022 a 31/12/2022, bem como com a devida complementação de carga horária de 20 horas que faz jus.

Art. 2º.  A servidora deverá cumprir a jornada semanal de 40 horas.

Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 04 de fevereiro de 2022.

Dourados (MS), 14 de fevereiro de 2022.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal

Paulo César Nunes da Silva
Procurador Geral do Município

DECRETO N° 1.023 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022.

“Nomeia em substituição membro para compor o Conselho Municipal Saneamento Básico”

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 relacionados, para compor o Conselho Municipal Saneamento Básico, juntamente com demais nomeados 
pelo Decreto n° 991, de 03 de fevereiro de 2022, conforme segue:

I – Representante da Secretaria Municipal de Planejamento:
Titular: Romualdo Diniz Salgado em substituição a senhora Márcia Aparecida de Brito;
Suplente: Márcia Aparecida de Brito em substituição ao senhor Henrique José de Souza Oliveira.

Art. 2°. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Dourados, 15 de fevereiro de 2022.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal

Paulo César Nunes da Silva
Procurador Geral do Município

DECRETO Nº 1.024, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022.

“Designa Fiscal de Contrato da Guarda Municipal de Dourados.”

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

D E C R E T A:

Art. 1º.  Ficam designados servidores para atuar como fiscais do contrato resultante do procedimento licitatório para aquisição de coletes de proteção balística, com recursos 
do Ministério da Justiça e Segurança Pública através do convênio Plataforma +Brasil nº 918111/2021:

I  –  Fiscal: Moisés Gonçalves de Souza – mat. 44.081-1;
II  –  Fiscal suplente: Elvis Fernandes Ferreira Lima – Mat. 114.772.483-1

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

Dourados (MS), 15 de fevereiro de 2022.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito 

Paulo César Nunes da Silva
Procurador Geral do Município

DECRETO Nº 1026, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022.
“Nomeia, em substituição, os membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento - CMD.”
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. Fica nomeados, em substituição, os membros abaixo relacionados, para compor o Conselho Municipal de Desenvolvimento - CMD, juntamente com os membros 

nomeados pelo Decreto nº 364, de 20 de maio de 2021, para o Biênio 2021 a 2023: 

I. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI:
Titular: Marco Aurélio Martinez Elias, em substituição a Rogerio Oliveira de Matos;
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Dourados (MS), 15 de fevereiro de 2022.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal de Dourados

Paulo César Nunes da Silva
Procurador Geral do Município

DECRETOS
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DECRETO Nº 1027, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022.

“Nomeia Comissão Inventariante de Levantamento Físico e Avaliação de Bens imóveis e de Infraestrutura do Município de Dourados para o exercício de 2022”

CONSIDERANDO que a elaboração de levantamento patrimonial de bens imóveis compreende a discriminação organizada e analítica de todas as infraestruturas, equipa-
mentos públicos e terrenos, bem como seus respectivos valores;

CONSIDERANDO a necessidade de padronizar os processos pertinentes à elaboração do Levantamento Físico e Avaliação de Bens Imóveis e de infraestrutura pertencentes 
a Prefeitura Municipal de Dourados; 

CONSIDERANDO o atendimento às determinações legais, a implementação da Política de Modernização da Gestão Patrimonial e as exigências das Normas de Contabili-
dade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP);

CONSIDERANDO o Inventário dos Bens Imóveis e de infraestrutura e a necessidade de confrontar os registros do Sistema Patrimonial, Contabilidade e a situação física 
dos bens imóveis e de infraestrutura 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. Fica nomeados para compor a Comissão Inventariante de Levantamento Físico e Avaliação de Bens Imóveis e de Infraestrutura do Município de Dourados para o 
exercício de 2022 os servidores abaixo relacionados: 

I - Representantes da Secretaria Municipal de Administração (SEMAD):
- Auro Cesar Ferreira Caimar – mat. 114775728-1;
- Enildo Marinho de Albuquerque – mat. 114775118-1;
- José dos Santos Silva – mat. 019221-1;

II - Representantes da Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN): 
- Henrique José de Souza Oliveira – mat. 114760277;
- Ênio Alencar da Silva – mat. 114773325-2;
- Rodrigo Vinnicius Leite de Almeida – mat. 114775151-2;

III - Representantes da Procuradoria Geral do Município (PGM): 
- Luciane Fernandes Mendes – mat. 82711;
- Lourdes Peres Benaduce – mat. 811712;

IV - Representantes da Agência Municipal de Habitação (AGEHAB): 
- Ana Laura Praxedes Soares – mat. 114768395;
- Joaquim Lucas Franco Quintana – mat. 1147750201;
- Caryne Correia da Silva Matos – mat. 1496114;

V - Representantes da Secretaria Municipal da Fazenda (SEMFAZ): 
- Jaime Ribeiro de Santana Júnior – mat. 114763505;
-Solange Lopes dos Santos – mat. 87251;

VI - Representantes da Secretaria Mun. de Obras Públicas (SEMOP):
-Anielthon Hilário Bággio Areco – mat. 1147659886;
- Túlio Ferreira Bianchi Rocha - mat. 1147749911;

Parágrafo único: a presente comissão terá como Presidente o servidor José dos Santos Silva e como Vice- presidente o servidor Henrique José de Souza Oliveira.

Art. 2º. Aos membros da Comissão de Levantamento e avaliação, competem:

I - Levantar todos os bens patrimoniais imóveis e de infraestrutura do Município de Dourados;
II - Analisar isoladamente todos os imóveis de propriedade do Município de Dourados;
III - Avaliar ou Reavaliar os bens imóveis e de infraestruturas já lançados no Sistema Patrimonial;
IV - Abrir processo Administrativo, via Sistema de Protocolo, dos imóveis levantados e avaliados, bem como dos imóveis reavaliados remetendo-os à SEMAD/Assessoria 

de Gestão de Bens Patrimoniais Permanentes para ciência e providências necessárias juntos ao Sistema Patrimonial e Contábil.

Art. 3º. Os processos administrativos abertos pela Comissão devem conter, no mínimo, as documentações descritas abaixo:

I - Bens imóveis e de infraestrutura, já lançados no Sistema Patrimonial, que sofrerão atualização cadastral de descrição e/ou valores: 
a) Ficha patrimonial de identificação do imóvel;
b) Boletim Imobiliário Cadastral (BIC)
c) Parecer Técnico Mercadológico atualizado, devidamente assinado por portador de credenciamento específico;
d) Projeto da obra ou croqui, assinado por um profissional arquiteto ou engenheiro;
e) Mapa de Localização;
f) Matrícula do ano em exercício.

II - Permuta de Área
a) Lei autorizativa;
b) Laudo Avaliativo expedido pela Comissão Inventariante em questão; 
c) documentação das áreas permutadas;
d) matrícula do imóvel referente ao ano corrente; 
e) mapa de localização expedida pelo geoprocessamento.

III - Doação de área
a) Lei autorizativa; 
b) Laudo Avaliativo expedido pela Comissão Inventariante em questão; 
c) documentação das áreas doadas; 
d) matrícula do imóvel referente ao ano corrente; 
e) mapa de localização expedida pelo geoprocessamento.

IV - Bens de infraestrutura 
a) Processo licitatório contendo a última medição e o Termo de entrega da obra.

V - Terrenos, Construção Predial ou ampliação de imóveis anteriores ao exercício 2021 que não estão lançados no Sistema Patrimonial
a) Boletim Imobiliário Cadastral;
b) Parecer Técnico Mercadológico atualizado, devidamente assinado por portador de credenciamento específico; 
c) Projeto da obra ou croqui, assinado por um profissional arquiteto ou engenheiro; 
d) mapa de Localização; 
e) matrícula do ano em exercício.

VI-Imóveis com ocupações irregulares 

DECRETOS
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a) Ficha patrimonial de identificação do imóvel, caso haja;
b) Boletim Imobiliário Cadastral (BIC);
c) Parecer Técnico Mercadológico atualizado, devidamente assinado por portador de credenciamento específico, caso o imóvel não esteja lançado no Sistema Patrimonial;
d) Mapa de Localização;
f) Matrícula do ano em exercício;
g) Laudo fotográfico do imóvel ocupado irregularmente.

Parágrafo único: o encaminhamento à Assessoria de Gestão de Bens Patrimoniais Permanentes/ SEMAD, dos processos referentes à permuta, doação, investidura e/ou 
cessão de uso, construção ou ampliação com início ou término dentro do Exercício 2022 serão de responsabilidade da pasta que finalizar os referidos processos, sendo esta 
Comissão Inventariante isenta do levantamento e avaliação das mesmas.

Art. 4º. Fica estipulada a entrega mensal dos processos elaborados e finalizados pela Comissão Inventariante de Levantamento Físico e Avaliação de Bens imóveis e de 
Infraestrutura do Município de Dourados para o exercício de 2022 à SEMAD/Departamento de Gestão Operacional/ Assessoria de Gestão de Bens Patrimoniais Permanentes.

Art. 5º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1° de fevereiro de 2022.

Dourados (MS), 15 de fevereiro de 2022.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal de Dourados

Paulo César Nunes da Silva
Procurador Geral do Município

DECRETO Nº 1028 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022.

“Revoga o Decreto nº 75 de 03 de fevereiro 2021 que fevereiro 2021”.

O Prefeito Municipal de Dourados, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso II do art. 66, da Lei Orgânica do Município.

D E C R E T A:

Art. 1º.  Fica revogada o Decreto nº 75 de 03 de fevereiro 2021 que fevereiro 2021 que designa servidor da Secretaria Municipal de Educação para acompanhar e fiscalizar 
os contratos 

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

Dourados (MS), 15 de fevereiro de 2022.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal

Paulo César Nunes da Silva
Procurador Geral do Município

DECRETO Nº 1.029, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022.

“Designa Fiscal de Contrato da Secretaria Municipal de Educação”

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

D E C R E T A:

Art. 1º.  Fica designado o servidor Gilberto Gonçalves dos Santos, matricula 131131-1, para acompanhar e fiscalizar os contratos da Secretaria Municipal de Educação que 
tem por objeto a aquisição de bens patrimoniais permanentes e/ou de consumo geral, e contratação de empresas especializadas para prestação de serviços em geral.

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

Dourados (MS), 15 de fevereiro de 2022.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito 

Paulo César Nunes da Silva
Procurador Geral do Município

DECRETO Nº 1.030, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022.

“Designa Fiscal de Contrato da Secretaria Municipal de Educação”

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

D E C R E T A:

Art. 1º.  Fica designado o servidor Thiago Paredes dos Santos, matricula 114770325-1, para acompanhar e fiscalizar os contratos da Secretaria Municipal de Educação 
que tem por objeto a contratação de empresa especializada em transporte escolar rural, visando atender a demanda de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de 
Dourados.

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

Dourados (MS), 15 de fevereiro de 2022.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito 

Paulo César Nunes da Silva
Procurador Geral do Município

DECRETOS
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DECRETO Nº 1031, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022.

“Designa Fiscal de Contrato da Secretaria Municipal de Educação.”

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

D E C R E T A:

Art. 1º.  Fica designada a servidora Denize Leise Assunção de Lázari Campinas – mat. 114771918-1, para acompanhar e fiscalizar os contratos referentes à contratação de 
empresas para fornecimento de itens da merenda escolar das unidades de ensino municipais e conveniadas, sejam eles hortifrutigranjeiros, perecíveis e não perecíveis em geral, 
oriundos de recursos municipais próprios ou Programa de Alimentação Escolar – PAE.

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

Dourados (MS), 15 de fevereiro de 2022.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito 

Paulo César Nunes da Silva
Procurador Geral do Município

DECRETO Nº 1032, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022.

“Designa Fiscal de Contrato da Secretaria Municipal de Educação.”

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

D E C R E T A:

Art. 1º.  Fica designada a servidora Célia Marques Garcia da Silva – mat. 501212-4, para acompanhar e fiscalizar os contratos referentes à contratação de escolas, entidades, 
associações e/ou instituições privadas de ensino para fornecimento de vagas para a Educação Infantil.

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

Dourados (MS), 15 de fevereiro de 2022.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito 

Paulo César Nunes da Silva
Procurador Geral do Município

DECRETO N° 1.036 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022.

“Nomeia membro para compor o Conselho Municipal Dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA.” 

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°.  Fica nomeado o membro abaixo relacionado, para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA:

Representantes da Secretaria Municipal de Governo – SEGOV:
Titular: Mateus Ferrari, em substituição a Denis Henrique Schmeisch.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 07 de fevereiro de 2022, revogada as disposições em contrário.

Dourados (MS), 17 de fevereiro de 2022.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito 

Paulo César Nunes da Silva
Procurador Geral do Município

DECRETO Nº 1.037 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022

“Nomeia membro para compor o Conselho Municipal de Juventude – CMJ”

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°. Fica nomeado, em substituição, o membro abaixo relacionado, para compor o Conselho Municipal de Juventude - CMJ, juntamente com demais nomeados pelo 
Decreto nº 564, de 04 de agosto de 2021, conforme segue.

Representante da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV:
Suplente: Tiago Normanha Jara, em substituição à Rafael Bulgakov Klock Rodrigues.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 07 de fevereiro de 2022, revogada as disposições em contrário.

Dourados (MS), 16 de fevereiro de 2022.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal de Dourados

Paulo César Nunes da Silva
Procurador Geral do Município

DECRETOS
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DECRETO N° 1040 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022

“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 das Universidades Públicas e Privadas:
a) Universidade Federal da Grande Dourados- UFGD:
Titular: Roselâine de Lurdes Godinho dos Santos, em substituição a Luisa Barros Piovano Borges;
Suplente :Juliana Cordeiro Modesto, em substituição a Naara Siqueira de Aragão.

Art. 2°. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Dourados, 17 de fevereiro de 2022.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal de Dourados

Paulo César Nunes da Silva
Procurador Geral do Município

DECRETO Nº 1041 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022.

“Designa servidores da Secretaria Municipal de Fazenda para acompanhar e fiscalizar contratos.”

O Prefeito Municipal de Dourados, no uso das atribuições que lhe são conferidas no inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município;

D E C R E T A:

Art. 1º. Ficam designados os servidores abaixo relacionados para acompanhar e fiscalizar os contratos da Secretaria Municipal de Fazenda, conforme segue:

- Alex Sandro Pereira Sabino;
- Antonio Carlos Quequeto;
- Claudio Matos Leite;
- Eduardo Matias Figueiredo;
- Jaime Ribeiro de Santana Junior;
- José Roberto Barbosa;
- Marcio Fernandes Vilela Rodrigues;
- Josielli Sotolani da Silva;
- Norato Marques de Oliveira.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto n° 59, de 28 de janeiro de 2021.

Dourados (MS), 17 de fevereiro de 2022.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal

Paulo César Nunes da Silva
Procurador Geral do Município

PORTARIA Nº 020/2022/ADM/PREVID

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados/MS – PreviD, no uso das atribuições conferidas pelo Art. 35, § 12 da Lei 
Complementar nº. 108, de 27 de dezembro de 2006 e alterações posteriores.

CONSIDERANDO o disposto no art. 3º, inciso IV da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e art. 5º do Decreto Municipal nº 3.447 de 23 de fevereiro de 2005, alterado pelo 
Decreto nº 782 de 29 de janeiro de 2018.

R E S O L V E:

Art. 1º. Designar os servidores abaixo arrolados, como Pregoeiros e como membros de Equipe de Apoio para julgar e conduzir os processos licitatórios na modalidade 
Pregão do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados/MS – PreviD pelo período de 01 (um) ano:

PREGOEIROS: 
- Ana Carolina Gonino Barreto;
- Leonardo Landeira.

EQUIPE DE APOIO:
- Fernando Abreu Pinto;
- Leonardo Landeira;
- Milena Alves Craveiro.

§ 1º. Atuará como Pregoeira Titular a servidora Ana Carolina Gonino Barreto e, na ausência justificada desta, como Pregoeiro Substituto o servidor Leonardo Landeira;
§ 2º. A Equipe de Apoio atuará, preferencialmente, com dois membros, sendo que, o servidor Leonardo Landeira, quando não estiver exercendo a função de Pregoeiro atuará 
como membro da Equipe de Apoio.

Art. 2º. Os trabalhos dos servidores ora nomeados, deverão ser executados conforme as disposições constantes no Decreto Municipal nº 3.447/2005, alterado pelo Decreto 
Municipal nº 782/2018, na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos, a partir da data de sua assinatura.

Dourados/MS, 18 de fevereiro de 2022.

THEODORO HUBER SILVA
Diretor Presidente

PORTARIAS

DECRETOS
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Resolução nº. Reint/02/275/2022/SEMAD

VANDER SOARES MATOSO, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do 
Município de Dourados...

R E S O L V E:

Reintegrar o (a) Servidor (a) Público (a) Municipal, ELAINE SATSUKO FUZIKI YAMADA, matrícula funcional nº 500985-1, ocupante do cargo efetivo de Fonoaudiólo-
go, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) da Licença para Trato de Interesse Particular (TIP), nos termos do artigo 150, da Lei Complementar nº. 107/06 
(Estatuto do Servidor Público Municipal), com base no Parecer 119/2022. Constante no Processo Administrativo nº. 520/2022, a partir do dia 14/02/2022.

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

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as devidas providências.
Secretaria Municipal de Administração, aos 18 dias do mês de fevereiro de 2022.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº. Rev/02/0272/2022/SEMAD

VANDER SOARES MATOSO, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do 
Município de Dourados...

R E S O L V E:

Revogar o adicional de Incentivo a Capacitação dos servidores público municipal, relacionados no anexo I (Cargo efetivo de ensino médio), 05% (CINCO POR CENTO), 
de acordo com o Artigo 58 da Lei Complementar nº 310 de 29 de março de 2016, a partir de 01-12-2021.

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

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências e anotações necessárias.
Secretaria Municipal de Administração, aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

VANDER SOARES MATOSO
Secretário Municipal de Administração
Decreto “P” nº 106 de 01 março de 2021

Diário Oficial nº 5.360 de 01/03/2021

Resolução nº Reg./02/273/2022/SEMAD

VANDER SOARES MATOSO, Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica 
do Município de Dourados... 

R E S O L V E:

  TORNAR SEM EFEITO a Resolução nº Ret./02/238/2022/SEMAD, publicada no Diario Oficial nº 5590, de 11/02/2022, pag.03, e, REGULARIZAR a concessão de 30 
(trinta) dias de férias do Servidor Público Municipal, alterando parte do anexo da Resolução nº Fe.02/100/2022/SEMAD, publicada no Diário Oficial do Município nº 5.580, 
pag. 02 do dia 28/01/2022.

ONDE CONSTA: 

Matrícula Servidor Aquisição Período de Gozo

114775033-1 ADEMAR ROQUE ZANATTA 2021-2022 07/02/2022 - 21/02/2022

PASSE A CONSTAR:

Matrícula Servidor Aquisição Período de Gozo

114775033-1 ADEMAR ROQUE ZANATTA 2021-2022 11/02/2022 - 12/03/2022

Registre-se; Publique-se; Cumpra-se.
Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências necessárias aos assentamentos funcionais.
Secretaria Municipal de Administração, aos dezoito dias do mês de fevereiro de 2022.

VANDER SOARES MATOSO
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº. Int/02/0274/2022/SEMAD

VANDER SOARES MATOSO, Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica 
do Município de Dourados...
      
R E S O L V E:

INTERROMPER o gozo das férias do (a) Servidor (a) Público (a) Municipal, WALDENILSON PEREIRA CABRAL, matrícula 114772464-1, ocupante do cargo de Guarda 
Municipal 3ª Classe (GMD), período de férias solicitado de 07/02/2022 à 21/02/2022, 15 (quinze) dias, referente ao período aquisitivo 2019/2020, publicado no Diário Ofi-
cial do Município nº 5.580, Resolução nº Fe/01/0100/2022/SEMAD, folhas 01, dia 28/01/2022, a interrupção se dará a partir do dia 10/02/2022, conforme CI nº 060/2022/

RESOLUÇÕES

ANEXO I RESOLUÇÃO Nº 02/0272/SEMAD/2022 - ENSINO FUNDAMENTAL

MATRICULA R NOME_SERVIDOR SECRETARIA ESCOLARIDADE PERCENTUAL

114.765.087 3 ALINE MATHEUS COSTA SEMS Conclusão Ensino Médio 5%

114.760.216 1 ANDREA CRISTINA DA CUNHA QUANDT SEMS Graduação em Farmacia 5%
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GMD, protocolada na SEMAD/RH em 11/02/2022, nos termos do artigo 126, da Lei Complementar n° 107/06 (Estatuto do Servidor Público Municipal).

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

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências necessárias aos assentamentos funcionais.
Secretaria Municipal de Administração, aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

VANDER SOARES MATOSO
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº. Int/02/0279/2022/SEMAD

VANDER SOARES MATOSO, Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica 
do Município de Dourados...

R E S O L V E:

INTERROMPER o gozo das férias do (a) Servidor (a) Público (a) Municipal, EBER DE SOUZA MACHADO, matrícula 114761740-1, ocupante do cargo de Assistente 
Administrativo (SEMAD), período de férias solicitado de 07/02/2022 à 21/02/2022, 15 (quinze) dias, referente ao período aquisitivo 2018/2019, publicado no Diário Oficial 
do Município nº 5.590, Resolução nº Fe/02/0237/2022/SEMAD, folhas 03, dia 11/02/2022, a interrupção se dará a partir do dia 11/02/2022, nos termos do artigo 126, da Lei 
Complementar n° 107/06 (Estatuto do Servidor Público Municipal).

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

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências necessárias aos assentamentos funcionais.
Secretaria Municipal de Administração, aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

VANDER SOARES MATOSO
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº 032/2022 – SEMS/VISA.
 
 Em cumprimento ao disposto no art. 371 da Lei Estadual 1293 de 21 de Setembro de 1992, a coordenação do Núcleo de Vigilância Sanitária, torna pública a 
seguinte DECISÃO FINAL em Processo Administrativo Sanitário, registrado na data de 11 de Janeiro de 2022.

Autuado: Jose Alfredo Silverio - ME.
CNPJ/CPF: 26.010.083/0002-74
Auto de Infração nº 3439/2022
Data da Autuação: 11/01/2022
Data da Decisão: 31/01/2022
1ª instância.
Processo nº 004/2022
Tipificação da Infração: Lei Estadual 1293/92, art. 341, incisos V e XXXII.
Decisão Final/Penalidade Imposta: 
De acordo com o artigo 326; Art. 328 – inciso V; Art. 335 – inciso II; Art. 337; Art. 338 – inciso IV; Art. 339 – incisos IV e V, Art. 336.
Aplica-se a penalidade Educativa, em conformidade com a Lei Estadual 1293/92 em seu Art. 328 – Inciso V.

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

Ana Paula Pinto Triches
Gerente do Núcleo de Vigilância Sanitária de Dourados/MS

Resolução nº 033/2022 – SEMS/VISA.
 
 Em cumprimento ao disposto no art. 371 da Lei Estadual 1293 de 21 de Setembro de 1992, a coordenação do Núcleo de Vigilância Sanitária, torna pública a 
seguinte DECISÃO FINAL em Processo Administrativo Sanitário, registrado na data de 30 de Novembro de 2021.

Autuado: Atacadão S/A.
CNPJ/CPF: 75.315.333/0007-02
Auto de Infração nº 3383/2021
Data da Autuação: 30/11/2021
Data da Decisão: 21/12/2021
1ª instância.
Processo nº 345/2021
Tipificação da Infração: Lei Estadual 1293/92, art. 341, incisos V e XXII.
Decisão Final/Penalidade Imposta: 
De acordo com o artigo 326; Art. 335 – inciso II; Art. 337; Art. 338 – inciso IV; Art. 339 – incisos IV e V, Art. 336: Aplica-se a penalidade de multa de 68 UFERMS.

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

Ana Paula Pinto Triches
Gerente do Núcleo de Vigilância Sanitária de Dourados/MS

EDITAL Nº. 030/2022 – Dourados MS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio de seu Secretário, CONVOCA os candidatos classificados conforme ANEXOS, no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – 
Edital nº 013/2022, conforme resultado final homologado no Diário Oficial nº 5.584, para comparecerem no Setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde, 
situado à Rua Coronel Ponciano, nº 900, no dia 03 de março de 2022 das 08:00 as 12:00 horas, para apresentação dos documentos elencados no item 8.3 do referido edital.   

MÉDICO 
OFTALMOLOGISTA

Class. Protocolo Nome Completo CPF

1º M17 DANIELE RICARDO MONTEIRO ***624101**

2º M15 SUHAILA JALEL GHAZZAOUI ***323618**

EDITAIS

RESOLUÇÕES
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MÉDICO PNEUMOLOGISTA

Class. Protocolo Nome Completo CPF

1º M78 THAIS CAMILA VIVI ***807609**

Dourados/MS, 17 de fevereiro de 2022
Waldno Pereira de Lucena Junior

Secretário Municipal de Saúde

EDITAL Nº. 031/2022 – Dourados MS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio de seu Secretário, CONVOCA os candidatos classificados conforme ANEXOS, no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – 
Edital nº 034/2021, conforme resultado final homologado no Diário Oficial nº 5.555, para comparecerem no Setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde, 
situado à Rua Coronel Ponciano, nº 900, no dia 03 de março de 2022 das 08:00 as 12:00 horas, para apresentação dos documentos elencados no item 8.3 do referido edital. 
  

NÍVEL FUNDAMENTAL AUXILIAR DE SERVIÇO DE APOIO E MANUTENÇÃO SETOR 06

Class. Protocolo Nome Completo CPF

8º L213 MARIA APARECIDA PEREIRA RAMIRES DOS SANTOS ***810.001**

NIVEL MÉDIO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 30 HORAS

Class. Protocolo Nome Completo CPF

19º A488 JAQUELINE ESPIRITO SANTO TOLEDO ***864671**

20º A062 ALICE ROZA DA SILVA DURIGON ***662681**

Dourados/MS, 17 de fevereiro de 2022

Waldno Pereira de Lucena Junior
Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA – DEPARTAMENTO DE LANÇAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 08/2022

Por estarem em lugar incerto e desconhecido, ou, por não terem sido encontrados no endereço declarado, por este EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, ficam os contribuintes 
proprietários de imóveis urbanos abaixo relacionados, NOTIFICADOS do lançamento dos impostos sobre o imóvel de sua propriedade, podendo impugnar o lançamento, 
querendo, no prazo de 20 (vinte) dias a partir da publicação deste Edital, nos termos do artigo 459 do Código Tributário Municipal, sob pena de revelia. 

N. Processo Debito Quadra Lote Bairro  

002517/20      BRASIL TELECOM S/A 12 NC P/03 DIST. VILA VARGAS - NUC.COL.DE 07013639245000-2
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2017 - 415,96     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 401,44     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 400,41     

002824/21      FRANCISCO CARLOS KLEIN 0 0 CHACARA - PARTE               00020000000176-0
 DÍVIDA ATIVA - ITU - 2018 - 80,51     
 DÍVIDA ATIVA - ITU - 2019 - 79,33     
 DÍVIDA ATIVA - ITU - 2020 - 78,41     

001950/20      INCORPORADORA CRESTANI LTDA ME 2 9 PANAMBI - DIST.               04011234043000-0
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2017 - 194,82     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 984,47     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 985,53     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 969,43     

003257/21      IZZAT BUSSUAN 8 P/G CENTRO                        00010201160000-7
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 3.700,11     

003611/21      JOSE ROBERTO RODRIGUES ALVES 20 13 CANAA V - JARDIM (RESIDENCIAL 00031314150000-0
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 294,36     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 294,08     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 288,49     

002653/20      MARIA ALVES FERREIRA 18 4 ALMEIDA - VL                  00042504170000-8
 Saldo Parcelamento - 2017 - 1.189,30     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 492,52     

002054/20      OSVALDO DA SILVA 55 GJ CENTRO                        00040222170000-7
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2017 - 2.614,20     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 2.528,76     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 2.524,56     

EDITAIS
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 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 2.483,91     
005400/20      SEBASTIANA ALVES MACHADO 26 16 MARACANA - JD                 00032205090000-5

 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2017 - 1.210,64     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 1.170,93     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 1.169,71     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 1.151,88     

Márcio Fernandes Vilela Rodrigues
Gerente do Núcleo de Dívida Ativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA – DEPARTAMENTO DE LANÇAMENTO E ARRECADAÇÃO DE 
TRIBUTOS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 08/2022

Por estarem em lugar incerto e desconhecido, ou, por não terem sido encontrados no endereço declarado, por este EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, ficam os contribuintes 
proprietários de imóveis urbanos abaixo relacionados, NOTIFICADOS do lançamento dos impostos sobre o imóvel de sua propriedade, podendo impugnar o lançamento, 
querendo, no prazo de 20 (vinte) dias a partir da publicação deste Edital, nos termos do artigo 459 do Código Tributário Municipal, sob pena de revelia. 

Nún.
Processo Debito /Contribuinte Quadra Lote Bairro Inscricao

      
002628/21       ESPOLIO DE ISMAEL MOREIRA A 4 PELICANO - PARQUE RESIDENCIAL 00032114040000-3

 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 218,97     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 217,53     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 260,61     

000069/21      ABNER SOUTO LEMES 8 8 ALMEIDA - VL                  00044602150000-6
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 987,96     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 990,74     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 975,58     

000216/21      ADEMIR DA SILVA RODRIGUES 31 19 OURO VERDE - JD               21721080000
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 683,44     

000227/21      ADILES DURE 7 13 DIOCLECIO ARTUZI I - RESIDENCI 00059607280000-0
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 196,18     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 196,51     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 193,79     

000230/21      ADILSON MENDES SOARES E B5 TROPICAL - JD                 00010434011404-4
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 1.113,76     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 1.111,21     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 1.094,61     

000234/21      ADIMILSON PEREIRA 11 22 BNH IV PLANO                  00046303200000-0
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 637,39     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 638,01     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 628,22     

000239/21      ADOLAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR 3 8 VITORIA II - JD               00033154040002-4
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 275,17     

000246/21      ADRIANA DE CASTRO SILVA 14 12 MONTE CARLO - PARQUE RESIDENCI 00012854230000-8
 Saldo Reparcelamento - 2018 - 2.688,95     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 1.139,33     

000255/21      ADRIANO ROSA NELVO 2 1 DELFUS - VL                   00010323190000-8
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 747,68     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 2.551,39     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 1.999,65     

000271/21      AILSON GALDEIA COSTA JUNIOR 6 26 FLOR DE LIS                   00024606260000-2
 DÍVIDA ATIVA - ITU - 2018 - 307,51     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 219,88     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 217,24     

000292/21      ALBERI JOSE PRADELA F1 14 TERRAS ALPHAVILLE DOURADOS    00131312060000-1
 DÍVIDA ATIVA - ITU - 2018 - 3.749,87     
 DÍVIDA ATIVA - ITU - 2019 - 3.738,74     

000293/21      ALBERI JOSE PRADELA F1 15 TERRAS ALPHAVILLE DOURADOS    00131312050000-7
 DÍVIDA ATIVA - ITU - 2018 - 3.749,87     
 DÍVIDA ATIVA - ITU - 2019 - 3.738,74     

000315/21      ALDAIR ALVES DE OLIVEIRA 0 4 PELICANO - PARQUE RESIDENCIAL 00032127030005-0
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 275,87     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 271,22     

000454/21      ANANIAS CHAVES DOS SANTOS 1 1 GUANABARA - JARDIM            00030121120000-7
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 1.702,93     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 1.344,89     

000455/21      ANANIAS MARIANO DOS SANTOS 26 2 ALTOS DO INDAIA               00010833120000-9

EDITAIS
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 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 848,86     
000488/21      ANDREI LIMA DA SILVA 76 10 ESPLANADA - RESIDENCIAL       00065044050000-6

 DÍVIDA ATIVA - ITU - 2018 - 229,23     
000501/21      ANESIO DE ARAUJO SILVA 13A 2 MARACANA - JD                 00031203180000-1

 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 940,30     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 939,19     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 924,84     

000541/21      ANTONIO ALBUQUERQUE (ESPOLIO) 5 2 HILDA - JARDIM                00043221020000-0
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 797,86     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 798,55     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 786,46     

000543/21      ANTONIO ALVES BORGES 0 0 FAZENDA ALVORADA - PARTE      00010000000157-7
 DÍVIDA ATIVA - ITU - 2018 - 201,26     
 DÍVIDA ATIVA - ITU - 2019 - 198,29     
 DÍVIDA ATIVA - ITU - 2020 - 196,03     

000545/21      ANTONIO ALVES DA SILVA 4 17 NANA - JD                     00044610190000-0
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 867,33     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 868,40     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 855,26     

000649/20      ANTONIO CARLOS PAREDE DOS SAN-
TOS 11 24 RINCAO I - PARQUE             00064642220000-6

 DÍVIDA ATIVA - ITU - 2017 - 58,25     
 DÍVIDA ATIVA - ITU - 2018 - 139,78     
 DÍVIDA ATIVA - ITU - 2019 - 138,90     

000616/21      ANTONIO MEURER 8 20 ERONDINA, D. - VL             00044521200000-0
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 530,32     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 532,10     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 523,92     

000682/21      ARGEMIRO PEREIRA DA COSTA 24 A VILA MACAUBA - (DIST. DE GUASS 09012312335000-6
 DÍVIDA ATIVA - ITU - 2018 - 205,47     
 DÍVIDA ATIVA - ITU - 2019 - 196,33     
 DÍVIDA ATIVA - ITU - 2020 - 215,25     

000823/21      CARLOS BRUM 3 R1 TERRA DOURADA                 00060411093002-0
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 215,93     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 215,51     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 212,76     

000823/21      CARLOS BRUM 3 R1 TERRA DOURADA                 00060411093002-0
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 215,93     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 215,51     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 212,76     

000895/21      CELESTINA VARGAS PINTO 6 6 MONTE ALEGRE - JD             00016151020000-0
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 518,58     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 516,47     

000903/21      CELSO ALVES DA CUNHA 47 3 CACHOEIRINHA - VILA           00045612270000-8
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 200,77     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 197,38     

000035/21      CELSO RUBENS DA SILVA GATTASS 0 C CHACARA - PARTE               00054221010000-9
 Saldo Parcelamento - 2017 - 4.839,02     
 DÍVIDA ATV.-AUTO INF - 2018 - 807,54     
 DÍVIDA ATIVA - ITU - 2018 - 16.144,17     
 DÍVIDA ATIVA - ITU - 2019 - 15.997,14     
 DÍVIDA ATIVA - ITU - 2020 - 15.894,91     

000923/21      CICERA DA CONCEIÇÃO MOREIRA 9 27 ESTRELA PORA                  00042732060000-6
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 218,38     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 218,28     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 214,10     

000036/21      CLEMIRA DIAS BRITES 16 7 DOS ESTADOS - JD              00023501040000-7
 Saldo Parcelamento - 2017 - 1.476,83     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 706,63     

001222/21      CLOVIS JOSE DA SILVA 9 F VILA MACAUBA - (DIST. DE GUASS 09012432031000-5
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 733,28     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 727,36     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 723,80     
 DÍVIDA ATV.-AUTO INF - 2020 - 1.016,48     

001380/21      DELIA PEREIRA DE MELO DOS SANTOS 0 3.B JUAZEIRO - CHACARA            00060436010227-2
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 339,10     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 338,17     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 290,80     
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001394/21      DENISE FERREIRA CHIMIRRI 62 E ALTOS DO INDAIA               00010811032002-8
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 313,58     

001401/21      DERCI DE OLIVEIRA 9 8 BNH III PLANO                 00013166060000-1
 Saldo Parcelamento - 2018 - 829,05     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 930,37     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 1.047,36     

001430/21      DIOGO PINTO MARTINS 0 1 FAZENDA AGUA BOA - PARTE      00057244170000-3
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 219,07     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 219,25     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 215,00     

001474/21      DURVAL FERREIRA DO NASCIMENTO 162 11 INDUSTRIAL - VL               00051521210000-9
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 1.126,34     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 1.107,55     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 329,55     

001510/21      EDINALDA APARECIDA SIMOES 8 B CHACARAS TREVO                00048121011079-3
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 301,15     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 334,70     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 329,55     

001513/21      EDINALDO MARTINS DOS SANTOS 122 9 INDUSTRIAL - VL               00050613060000-9
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 5.089,80     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 5.082,09     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 5.007,83     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 253,38     

001518/21      EDISON LUIZ DA SILVA 15 7 DOS JEQUITIBAS - PARQUE       00054612014000-4
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 257,76     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 253,38     

001525/21      EDIVANIO ROSA DE OLIVEIRA 70 6 NOVO HORIZONTE - JARDIM       00044813060000-8
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 540,94     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 540,78     

001537/21      EDNA SALES PIRES 19 7 CANAA III - JARDIM            00056106220000-7
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 522,21     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 521,81     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 512,90     

001552/21      EDSON VILHALVA MARCELINO 3 1 JATEY - RESIDENCIAL           00063951011001-4
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 31,69     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 193,24     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 190,70     

001563/21      EDUARDO MARTINS SANTANA 6 10 FLOR DE LIS                   00024606100000-1
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 277,76     

001607/21      ELIANA TARAMELLI CESTARO DA COS-
TA 1 7 OURO VERDE - JD               00020712180000-8

 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 4.704,70     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 5.233,94     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 5.153,26     

001654/21      ELIZABETE PEREIRA DO NASCIMENTO 
TALAVEIRA 11 12 ESTRELA PORA                  00042761120000-4

 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 111,19     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 255,06     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 249,92     

001655/21      ELIZABETH ROCHA SALOMAO 19 3 BNH I PLANO (COHAFABA I)      00011332160000-0
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 1.641,01     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 1.634,50     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 1.614,69     

001677/21      ELVIRA LIMA NOVAES 0 3.B JUAZEIRO - CHACARA            00060436010188-8
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 339,10     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 338,17     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 333,23     

001718/21      EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS AL-
TOS DO INDAIA 32 13 ALTOS DO INDAIA               00010922140000-1

 DÍVIDA ATIVA - ITU - 2018 - 1.607,74     
 DÍVIDA ATIVA - ITU - 2020 - 1.577,53     

001791/21      EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
GUAICURUS LTDA 35 24 GUAICURUS - JARDIM            00058519120000-0

 DÍVIDA ATIVA - ITU - 2018 - 496,28     
 DÍVIDA ATIVA - ITU - 2019 - 548,13     
 DÍVIDA ATIVA - ITU - 2020 - 215,89     

002474/21      EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS RE-
CANTO DAS GAIV 57 1 NOVO HORIZONTE - JARDIM       00043834010000-4

 Saldo Parcelamento - 2018 - 4.564,34     
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 DÍVIDA ATIVA - ITU - 2018 - 1.788,34     
 DÍVIDA ATIVA - ITU - 2019 - 1.792,91     
 DÍVIDA ATIVA - ITU - 2020 - 1.746,92     

002500/21      EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS RE-
CANTO DAS GAIV 26 9 NOVO HORIZONTE - JARDIM       00042952090000-0

 DÍVIDA ATIVA - ITU - 2018 - 767,39     
 Saldo Parcelamento - 2018 - 3.524,22     
 DÍVIDA ATIVA - ITU - 2019 - 769,30     
 DÍVIDA ATIVA - ITU - 2020 - 749,56     

002506/21      EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS RE-
CANTO DAS GAIV 15 9 NOVO HORIZONTE - JARDIM       00042933090000-9

 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 1.997,73     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 1.993,51     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 1.960,26     

002510/21      EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS RE-
CANTO DAS GAIV 24 22 NOVO HORIZONTE - JARDIM       00042954220000-0

 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 502,48     
 Saldo Parcelamento - 2018 - 2.301,02     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 571,64     

002597/21      ESPOLIO DE ANA SILVA DOS SANTOS 33 3 SANTO ANDRE - JARDIM          00052215030000-2
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 181,48     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 182,38     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 179,58     

002611/21      ESPOLIO DE ELIU PEREIRA DA SILVA 11 19 JARDIM DAS PALMEIRAS          00014516190000-0
 DÍVIDA ATIVA - ITU - 2018 - 4.084,79     
 DÍVIDA ATIVA - ITU - 2019 - 4.066,50     
 DÍVIDA ATIVA - ITU - 2020 - 3.954,49     

002635/21      ESPOLIO DE JOEL FERNANDES 000F 22 MAIPU - JD                    00031104150000-2
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 345,86     

002669/21      ESPOLIO DE SERGIO PAULO PALMA 4 8 FLAMBOYANT - JD               00056212160000-0
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 764,59     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 764,23     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 750,71     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 180.671,11     

002670/21      ESPOLIO DE SYRIA RASSELEN CHAVES 0 AREA C FAZENDA AGUA BOA - PARTE      00058001010000-8
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 183.703,34     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 182.795,29     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 180.671,11     

002687/21      ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 5 19 MANOEL RASSELEN - JD          00046231210000-6
 DÍVIDA ATV.-AUTO INF - 2018 - 1.097,20     

002773/21      FAZ CONSTRUTORA E INCORPORADO-
RA LTDA K 9 CENTRO                        00040421190202-9

 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 645,92     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 64,42     

002854/21      FRANSERGIO PEREIRA IPOLITO 14 P/14 TOSCANA - VILA                00043603110001-1
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 297,45     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 297,17     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 291,84     

002876/21      GENILSON MARQUES DE OLIVEIRA 42 A2 AYDE - JARDIM                 00024623013001-2
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 292,55     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 291,42     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 287,72     

002894/21      GERALDO HELIO RODRIGUES 7 6 SANTA ANA - JD                00022130150000-8
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 267,27     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 268,78     

002979/21      GUINARTE ALVES DE OLIVEIRA 0 P/45 CHACARA 45 - PARTE            00050215045000-0
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 715,81     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 713,61     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 630,71     

003134/21      IRIO RIBAS DOS SANTOS 7 2 VITORIA I - JD                00033165090000-5
 DÍVIDA ATIVA - ITU - 2018 - 412,63     
 DÍVIDA ATIVA - ITU - 2019 - 413,50     
 DÍVIDA ATIVA - ITU - 2020 - 405,91     

003169/21      IVANILO DOS SANTOS SERRA 10B 2 CANAA - MONTE LIBANO - JD     00022611100000-5
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 210,55     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 211,29     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 208,27     

003259/21      JACIMAR PIRES MARTINS 7 4 SAO PEDRO - JARDIM            00041111210000-8
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 2.155,54     
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 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 1.656,08     

003300/21      JANICE COMANDOLLI  SANTANA POR-
DEUS 3 17 GUANABARA - JARDIM            00030131180000-6

 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 694,88     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 2.368,15     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 2.334,65     

003315/21      JARDEL ANDERSON FLORENTINO 57 26B GUAICURUS - JARDIM            00058624143000-2
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 288,08     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 287,02     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 283,24     

003384/21      JOAO LADISLAU RODRIGUES E ESPOSA 17 17 DOS ESTADOS - JD              00023511060000-8
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 508,37     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 503,38     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 446,46     

003565/21      JOSE JORGE MONTEIRO FILHO 61 19 SAO BRAZ - VL                 00063446040000-5
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 322,61     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 321,74     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 317,54     

003587/21      JOSE NETO DE OLIVEIRA 16 9 GUANABARA - JARDIM            00031132020000-5
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 684,09     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 711,34     

003664/21      JUAREZ BARBOSA RIBEIRO 39 15 CANAA III - JARDIM            00056214140000-7
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 261,15     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 261,32     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 256,38     

003691/21      JULIANE FONSECA GARCIA AREA 4 N CHACARA 108 - PARTE           00021515002000-8
 DÍVIDA ATIVA - ITU - 2018 - 1.660,58     
 DÍVIDA ATIVA - ITU - 2019 - 1.658,81     
 DÍVIDA ATIVA - ITU - 2020 - 1.632,88     

003719/21      JUSSIVAN VIEIRA SILVA 17 1 TOSCANA - VILA                00043616090000-6
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 523,19     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 522,48     

003793/21      LEANDRO AKIRA HASEGAWA 64 14A GUAICURUS - JARDIM            00058605023000-9
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 262,04     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 261,07     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 257,69     

003856/21      LOACIR LOPES DUARTE 4 8 ANTONIO JOAO - CJ. HABITACIONA 00011506200000-9
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 271,41     

003867/21      LOURDES CASTELLI SOARES 1 4 MARY - VL                     00021505140000-7
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 1.624,24     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 1.625,42     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 1.600,34     

000049/21      LOURDES LELES DA SILVA 106 7 AGUA BOA - JARDIM             00045321210000-5
 Saldo Parcelamento - 2017 - 841,25     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 831,82     

003882/21      LUCAS STEFANY RIGONATT PAES DA 
SILVA 75 11 ALVORADA - PARQUE             00013641290000-6

 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 1.796,73     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 1.228,26     

003894/21      LUCIANA NUNES DO VALE DUTRA 22 7 SANTA FE - RESIDENCIAL        00012787070002-0
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 935,26     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 932,51     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 918,05     

003936/21      LUIZ CARLOS DE ARRUDA LEME 42 B ALVORADA - PARQUE             00012562350000-2
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 5.010,36     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 5.570,78     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 5.483,83     

003969/21      LUIZ EDUARDO CEDRONI SIMOES 3 F CHACARA - PARTE               00021413111000-7
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 5.521,31     

004029/21      MANOEL LOBO DE MENEZES K 18 ROSA - VL                     00022207010000-8
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 2.525,96     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 2.526,68     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 2.488,92     

004040/21      MARCELA DOS SANTOS CAMPOS 11 17 HARRISON DE FIGUEIREDO I - RES 00058482110000-1
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 195,69     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 192,08     

004122/21      MARIA APARECIDA DA SILVA ROCHA 43 6 AGUA BOA - JARDIM             00053221140000-9
 DÍVIDA ATV.-AUTO INF - 2018 - 1.658,52     
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 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 710,50     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 709,47     
 DÍVIDA ATV.-AUTO INF - 2019 - 1.064,72     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 697,79     

004173/21      MARIA DE LOURDES DA SILVA BRITO 56 18 CACHOEIRINHA - VILA           00046623050000-3
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 153,33     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 152,25     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 150,71     

004194/21      MARIA DO CARMO DOS SANTOS 19 2 TERRA ROXA - CONJUNTO HABITACI 00055306260000-4
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 300,90     

004236/21      MARIA JOSE DOS SANTOS 10 7 SOL NASCENTE - RESIDENCIAL (CA 00063540150000-5
 DÍVIDA ATV.-AUTO INF - 2018 - 548,60     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 180,56     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 179,98     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 177,79     

004269/21      MARIA REGINA DE SOUZA 25 16 HARRISON DE FIGUEIREDO II - RE 00058434040000-8
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 242,62     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 216,56     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 178,85     

004271/21      MARIA REJANE CAVALHEIRO DO NASCI-
MENTO 11 4 CANAA III - JARDIM            00055217220000-2

 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 284,87     

004283/21      MARIA SEBASTIANA BENITES DE SOU-
ZA 11 14 INDIO - VL                    00022246110000-6

 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 1.133,19     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 1.135,12     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 1.664,28     

004289/21      MARIA VILMA DE SOUZA MOREIRA 22 7 TERRA ROXA - CONJUNTO HABITACI 00055303210000-3
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 366,05     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 669,08     

004292/21      MARIA ZENILDA RODRIGUES GAMA 
FERREIRA 33 26 CANAA I - JARDIM              00033227020000-0

 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 165,21     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 165,23     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 162,51     

004354/21      MARTA PEREIRA DOS SANTOS 44 26 DIOCLECIO ARTUZI II - RESIDENC 00059540130000-3
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 196,18     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 196,51     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 193,79     

004431/21      MILTON OSCAR DA SILVA 45 4 AYDE - JARDIM                 00033172060000-5
 DÍVIDA ATV.-AUTO INF - 2018 - 1.796,73     
 DÍVIDA ATIVA - ITU - 2019 - 512,87     
 DÍVIDA ATIVA - ITU - 2020 - 502,26     

004472/21      MOACIR PEREIRA ALVES 36 22 CACHOEIRINHA - VILA           00045602090000-8
 Saldo Parcelamento - 2018 - 248,92     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 214,86     

004501/21      NAIR MARIA DA GLORIA 62 3 CACHOEIRINHA - VILA           00046634090000-6
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 367,20     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 363,81     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 360,94     

004525/21      NEIDE OLSEN MATOS PEREIRA 67 P/A CENTRO                        00040331010000-3
 DÍVIDA ATV.-AUTO INF - 2018 - 1.083,04     

004655/21      OSNALDO PEREIRA 40 9 BNH III PLANO                 00023041020000-4
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 1.797,19     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 1.990,31     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 1.962,95     

004670/21      OTACILIO BRASIL DE SOUZA 20 C VILA MACAUBA - (DIST. DE GUASS 09012413231000-1
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 290,04     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 287,28     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 288,62     

004697/21      PATRICIA VALERIO DE ARAUJO 25 14 CACHOEIRINHA - VILA           00044657160000-3
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 604,82     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 602,62     

004697/21      PATRICIA VALERIO DE ARAUJO 25 14 CACHOEIRINHA - VILA           00044657160000-3
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 604,82     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 602,62     

004708/21      PAULO AUGUSTO COCA DO NASCIMEN-
TO 38 10 CANAA III - JARDIM            00056213100000-6

 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 249,36     
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 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 249,53     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 244,77     

004738/21      PEDRO BENTO LEMES 4 22 PORTO BELO - JARDIM           00033120100000-7
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 187,60     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 187,45     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 184,50     

004755/21      PEDRO GOMES ROCHA JUNIOR 168 17 INDUSTRIAL - VL               00051623170000-6
 Saldo Parcelamento - 2018 - 1.005,04     

004822/21      RAMAO CANO MARTINS 98A 0 CHACARA CALIFORNIA            00062726070000-2
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 781,23     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 777,45     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 771,47     

004913/21      RICARDO BARBOSA DA SILVA 28 H VILA MACAUBA - (DIST. DE GUASS 09012402136000-0
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 240,86     

004952/21      RODRIGO LIMA AMARO 0 13 PELICANO - PARQUE RESIDENCIAL 00033134014002-9
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 169,65     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 344,45     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 42,02     

004970/21      ROMEU ALVIN BRAGA PITTHAN 11 10 INDEPENDENCIA - JD            00042304100000-0
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 640,89     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 642,02     

005034/21      ROSIMAR DA SILVA CAVALCANTE E OU-
TROS 23 22 CACHOEIRINHA - VILA           00044659090000-9

 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 154,66     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 153,79     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 152,13     

005150/21      SANDRA REGINA DA SILVA 22 11 CANAA I - JARDIM              00033210250000-0
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 547,93     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 547,06     

002427/20      SIDINEI APARECIDO BARBOSA 27 4 GUAICURUS - JARDIM            00058517180000-2
 DÍVIDA ATV.-AUTO INF - 2017 - 1.135,52     
 DÍVIDA ATV.-AUTO INF - 2019 - 1.679,21     

005253/21      SIRLEY SIMAO MONTEIRO GUIMARAES 0 0 CHACARA - PARTE               00021412130000-8
 DÍVIDA ATV.-AUTO INF - 2018 - 807,54     

005256/21      SOCIEDADE COMUNITARIA HABITACIO-
NAL 63 10 NACOES II - PARQUE DAS        00063422470000-9

 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 125,96     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 125,38     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 123,80     

005259/21      SOFIA BERENYI DE MATOS 9 P/14 TOSCANA - VILA                00043787110001-5
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 297,45     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 57,64     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 291,84     

005272/21      SONIA FERREIRA DO CARMO MOURO 32 3 IZIDRO PEDROSO - CONJUNTO HABI 00053422250000-6
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 282,18     

005362/21      THACYANA PALHANO ROSA 7 4 SANTA MARIA - JD              00030333210000-0
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 222,59     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 218,20     

005368/21      THEREZA DO NASCIMENTO BARBOSA 40 15 CANAA III - JARDIM            00056215140000-0
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 258,26     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 258,43     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 253,46     

000060/21      VANDERLEY FERREIRA 15 13 NOVA DOURADOS - PQ.           00054433240000-3
 Saldo Parcelamento - 2017 - 1.058,06     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 1.072,95     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 1.057,45     

005633/21      WELSON EURICO DE SENA 12 7 PIRATININGA - JD              00023514130000-6
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 214,28     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 211,93     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 209,62     

005675/21      ZORAIDE CARDOSO DE ARAUJO 2 A MONTE LIBANO - JD             00021742010000-5
 Saldo Parcelamento - 2018 - 1.887,55     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 152,38     

000503/21      ANEZIA PINHEIRO DE SOUZA 12 14 VISTA ALEGRE - VL             00047241190000-8
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 470,42     

000887/21      CASSIO CORREA, INCORPORACAO, EM-
PREEND. E PATI 39 18 PARQUE DO LAGO II - RESIDENCIA 00043706150000-8

 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 734,40     

EDITAIS
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 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 71,70     
001126/21      CINTIA RODRIGUES DA SILVA 33 2 DIOCLECIO ARTUZI II - RESIDENC 00059531130000-4

 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 193,79     
001536/21      EDNA JORGE 1 18 ITAIPU - PROL. DO JD          00013315110000-7

 DÍVIDA ATIVA - ITU - 2018 - 6.223,00     
 DÍVIDA ATIVA - ITU - 2019 - 6.207,86     
 DÍVIDA ATIVA - ITU - 2020 - 6.116,92     

003868/21      LOURDES CASTELLI SOARES E OU 1 3 MARY - VL                     00021505150000-1
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 2.259,12     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 2.259,43     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 2.225,36     

003985/21      LUIZA BORIN DE SOUZA 141 13 NACOES II - PARQUE DAS        00063421160000-0
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 99,12     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 98,80     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 97,76     

004783/21      PRISCILA NUNES GUIMARAES A H CHACARA 53 - PARTE            00012133150204-5
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2018 - 1.635,56     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2019 - 1.631,16     
 DÍVIDA ATIVA - IPTU - 2020 - 1.606,49     

004885/21      REMAPE CONSTRUCOES DE OBRAS DE 
ENGENHARIA LTD 76 3 ALTOS DO INDAIA               00010802030000-1

 DÍVIDA ATIVA - ITU - 2018 - 1.151,08     
 DÍVIDA ATIVA - ITU - 2019 - 1.153,95     
 DÍVIDA ATIVA - ITU - 2020 - 1.124,34     

Márcio Fernandes Vilela Rodrigues
Gerente do Núcleo de Dívida Ativa

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO  

EDITAL Nº 035/2021

O Prefeito Municipal de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas no inciso VI, do art. 43, da Lei Federal n° 8.666/93 e inciso 
XXII, do art. 4º, da Lei Federal 10.520/02, processado o Pregão Eletrônico em epígrafe, dentro das normas de legislação em vigor e após as devidas informações fornecidas 
pela Pregoeira, bem como a análise pela Procuradoria Geral do Município, da Ata da Sessão e demais documentos que compõem o Processo n° 182/2021/DL/PMD, cujo objeto 
trata da Formalização de ATA de Registro de Preços visando a eventual aquisição de indicador biológico de 3 horas e indicador químico classe V, em atendimento as necessi-
dades da Secretaria Municipal de Saúde, «Pregao_Objeto»resolve HOMOLOGAR o processo licitatório, para que dele provenham seus efeitos legais, em favor da proponente 
conforme segue: VENCEDORA E ADJUDICATÁRIA: IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E  COMÉRCIO DE PRODUTOS  HOSPITALARES LTDA, 
pelo valor global de R$ 3.978,00 (três mil e novecentos e setenta e oito reais)

Dourados (MS), 14 de fevereiro de 2022.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal de Dourados

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração 

EXTRATO DO 3° TERMO ADITIVO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO
                            
PARTES:
Município de Dourados
FÁCIL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM INFORMÁTICA LTDA.

PROCESSO: Chamada Pública nº 001/2017.
OBJETO: Faz-se necessário a prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, com inicio em 21/02/2022 e previsão de vencimento em 21/02/2023.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores.
DATA DA ASSINATURA: 19 de fevereiro de 2021.
Secretaria Municipal de Administração.

EXTRATO DO EMPENHO N° 002/2022/FMIS

PARTES:
Fundo Municipal de Investimento Social
CLÁUDIA LANGE DE LIMA
PROCESSO: Termo de Adesão nº 001/PMD/SEMAS/SFA

OBJETO: Valor que se empenha por estimativa para atender despesas com pagamento do Termo de Adesão nº 001/PMD/SEMAS/SFA, que possui como objeto o pagamento 
de bolsa auxílio financeiro do serviço voluntariado da “Família Acolhedora”, conforme Lei Municipal nº 4.669/2021 de 01 de Setembro de 2021.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei Municipal nº 4.669 de 01 de Setembro de 2021.
VALOR: R$ 6.060,00 (Seis mil e Sessenta Reais).  
RESERVA: 001 de 03 de Janeiro de 2022
DATA DO EMPENHO: 03/01/2022.
Secretaria Municipal de Assistência Social

LICITAÇÕES

EXTRATOS

EDITAIS



DIÁRIO OFICIAL - ANO XXIII - Nº 5.597                                                               18                     DOURADOS, MS / TERÇA-FEIRA, 22 DE FEVEREIRO DE 2022      

EXTRATO DO EMPENHO N° 003/2022/FMIS
                            
PARTES:
Fundo Municipal de Investimento Social
DÉBORA DE ANDRADE MALDONADO

PROCESSO: Termo de Adesão nº 014/PMD/SEMAS/SFA

OBJETO: Valor que se empenha por estimativa para atender despesas com pagamento do Termo de Adesão nº 014/PMD/SEMAS/SFA, que possui como objeto o pagamento 
de bolsa auxílio financeiro do serviço voluntariado da “Família Acolhedora”, conforme Lei Municipal nº 4.669/2021 de 01 de Setembro de 2021.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei Municipal nº 4.669/2021 de 01 de Setembro de 2021.
VALOR: R$ 4.848,00 (Quatro Mil, Oitocentos e Quarenta e Oito Reais).  
RESERVA: 002 de 03 de Janeiro de 2022.
DATA DO EMPENHO: 03 de Janeiro de 2022.
Secretaria Municipal de Assistência Social

EXTRATO DO EMPENHO N° 004/2022/FMIS
                            
PARTES:
Fundo Municipal de Investimento Social
ALDIRENE RIBEIRO DOS SANTOS

PROCESSO: Termo de Adesão nº 013/PMD/SEMAS/SFA
OBJETO: Valor que se empenha por estimativa para atender despesas com pagamento do Termo de Adesão nº 013/PMD/SEMAS/SFA, que possui como objeto o pagamento 

de bolsa auxílio financeiro do serviço voluntariado da “Família Acolhedora”, conforme Lei Municipal 4.669/2021 de 01 de Setembro de 2021.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei Municipal nº 4.669/2021 de 01 de Setembro de 2021.
VALOR: R$ 3.636,00 (Três Mil, Seiscentos e Trinta e Seis Reais).  
RESERVA: 003 de 03 de Janeiro de 2022.
DATA DO EMPENHO: 03 de Janeiro de 2022.
Secretaria Municipal de Assistência Social

EXTRATO DO EMPENHO N° 005/2022/FMIS
                            
PARTES:
Fundo Municipal de Investimento Social
RIENE LARA WITER DA SILVA

PROCESSO: Termo de Adesão nº 012/PMD/SEMAS/SFA
OBJETO: Valor que se empenha por estimativa para atender despesas com pagamento do Termo de Adesão nº 012/PMD/SEMAS/SFA, que possui como objeto o pagamento 

de bolsa auxílio financeiro do serviço voluntariado da “Família Acolhedora”, conforme Lei Municipal nº 4.669/2021 de 01 de Setembro de 2021.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei Municipal nº 4.669/2021 de 01 de Setembro de 2021.
VALOR: R$ 4.848,00 (Quatro Mil, Oitocentos e Quarenta e Oito Reais).  
RESERVA: 004 de 03 de Janeiro de 2022.
DATA DO EMPENHO: 03 de Janeiro de 2022.
Secretaria Municipal de Assistência Social 

EXTRATO DO EMPENHO N° 006/2022/FMIS                           

PARTES:
Fundo Municipal de Investimento Social
EDER RODRIGUES DE SOUZA

PROCESSO: Termo de Adesão nº 011/PMD/SEMAS/SFA
OBJETO: Valor que se empenha por estimativa para atender despesas com pagamento do Termo de Adesão nº 011/PMD/SEMAS/SFA, que possui como objeto o pagamento 

de bolsa auxílio financeiro do serviço voluntariado da “Família Acolhedora”, conforme Lei Municipal nº 4.669/2021 de 01 de Setembro de 2021.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei Municipal nº 4.669/2021 de 01 de Setembro de 2021.
VALOR: R$ 3.636,00 (Três Mil, Seiscentos e Trinta e Seis Reais).  
RESERVA: 006 de 03 de Janeiro de 2022.
DATA DO EMPENHO: 03 de Janeiro de 2022.
Secretaria Municipal de Assistência Social 

EXTRATO DO EMPENHO N° 007/2022/FMIS
                    
PARTES:
Fundo Municipal de Investimento Social
ISABELA DOS SANTOS CARDOSO

PROCESSO: Termo de Adesão nº 008/PMD/SEMAS/SFA

OBJETO: Valor que se empenha por estimativa para atender despesas com pagamento do Termo de Adesão nº 008/PMD/SEMAS/SFA, que possui como objeto o pagamento 
de bolsa auxílio financeiro do serviço voluntariado da “Família Acolhedora”, conforme Lei Municipal nº 4.669/2021 de 01 de Setembro de 2021.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei Municipal nº 4.669/2021 de 01 de Setembro de 2021.
VALOR: R$ 3.636,00 (Três Mil, Seiscentos e Trinta e Seis Reais).  
RESERVA: 007 de 03 de Janeiro de 2022
DATA DO EMPENHO: 03 de Janeiro de 2022.
Secretaria Municipal de Assistência Social

EXTRATO DO EMPENHO N° 008/2022/FMIS
                            
PARTES:
Fundo Municipal de Investimento Social
JAQUELINE LIMA

PROCESSO: Termo de Adesão nº 009/PMD/SEMAS/SFA
OBJETO: Valor que se empenha por estimativa para atender despesas com pagamento do Termo de Adesão nº 009/PMD/SEMAS/SFA, que possui como objeto o pagamento 

de bolsa auxílio financeiro do serviço voluntariado da “Família Acolhedora”, conforme Lei Municipal nº 4.669/2021 de 01 de Setembro de 2021.

EXTRATOS
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FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei Municipal nº 4.669/2021 de 01 de Setembro de 2021.
VALOR: R$ 4.848,00 (Quatro Mil, Oitocentos e Quarenta e Oito Reais).  
RESERVA: 005 de 03 de Janeiro de 2022.
DATA DO EMPENHO: 03 de Janeiro de 2022.
Secretaria Municipal de Assistência Social

EXTRATO DO EMPENHO N° 002/2022/FMIS

PARTES:
Fundo Municipal de Investimento Social
CLÁUDIA LANGE DE LIMA
PROCESSO: Termo de Adesão nº 001/PMD/SEMAS/SFA

OBJETO: Valor que se empenha por estimativa para atender despesas com pagamento do Termo de Adesão nº 001/PMD/SEMAS/SFA, que possui como objeto o pagamento 
de bolsa auxílio financeiro do serviço voluntariado da “Família Acolhedora”, conforme Lei Municipal nº 4.669/2021 de 01 de Setembro de 2021.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei Municipal nº 4.669 de 01 de Setembro de 2021.
VALOR: R$ 6.060,00 (Seis mil e Sessenta Reais).  
RESERVA: 001 de 03 de Janeiro de 2022
DATA DO EMPENHO: 03/01/2022.
Secretaria Municipal de Assistência Social

EXTRATO DO EMPENHO N° 003/2022/FMIS
                            
PARTES:
Fundo Municipal de Investimento Social
DÉBORA DE ANDRADE MALDONADO

PROCESSO: Termo de Adesão nº 014/PMD/SEMAS/SFA
OBJETO: Valor que se empenha por estimativa para atender despesas com pagamento do Termo de Adesão nº 014/PMD/SEMAS/SFA, que possui como objeto o pagamento 

de bolsa auxílio financeiro do serviço voluntariado da “Família Acolhedora”, conforme Lei Municipal nº 4.669/2021 de 01 de Setembro de 2021.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei Municipal nº 4.669/2021 de 01 de Setembro de 2021.
VALOR: R$ 4.848,00 (Quatro Mil, Oitocentos e Quarenta e Oito Reais).  
RESERVA: 002 de 03 de Janeiro de 2022.
DATA DO EMPENHO: 03 de Janeiro de 2022.
Secretaria Municipal de Assistência Social

EXTRATO DO EMPENHO N° 004/2022/FMIS
                            
PARTES:
Fundo Municipal de Investimento Social
ALDIRENE RIBEIRO DOS SANTOS

PROCESSO: Termo de Adesão nº 013/PMD/SEMAS/SFA
OBJETO: Valor que se empenha por estimativa para atender despesas com pagamento do Termo de Adesão nº 013/PMD/SEMAS/SFA, que possui como objeto o pagamento 

de bolsa auxílio financeiro do serviço voluntariado da “Família Acolhedora”, conforme Lei Municipal 4.669/2021 de 01 de Setembro de 2021.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei Municipal nº 4.669/2021 de 01 de Setembro de 2021.
VALOR: R$ 3.636,00 (Três Mil, Seiscentos e Trinta e Seis Reais).  
RESERVA: 003 de 03 de Janeiro de 2022.
DATA DO EMPENHO: 03 de Janeiro de 2022.
Secretaria Municipal de Assistência Social

EXTRATO DO EMPENHO N° 005/2022/FMIS
                            
PARTES:
Fundo Municipal de Investimento Social
RIENE LARA WITER DA SILVA

PROCESSO: Termo de Adesão nº 012/PMD/SEMAS/SFA
OBJETO: Valor que se empenha por estimativa para atender despesas com pagamento do Termo de Adesão nº 012/PMD/SEMAS/SFA, que possui como objeto o pagamento 

de bolsa auxílio financeiro do serviço voluntariado da “Família Acolhedora”, conforme Lei Municipal nº 4.669/2021 de 01 de Setembro de 2021.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei Municipal nº 4.669/2021 de 01 de Setembro de 2021.
VALOR: R$ 4.848,00 (Quatro Mil, Oitocentos e Quarenta e Oito Reais).  
RESERVA: 004 de 03 de Janeiro de 2022.
DATA DO EMPENHO: 03 de Janeiro de 2022.
Secretaria Municipal de Assistência Social 

EXTRATO DO EMPENHO N° 006/2022/FMIS                           

PARTES:
Fundo Municipal de Investimento Social
EDER RODRIGUES DE SOUZA

PROCESSO: Termo de Adesão nº 011/PMD/SEMAS/SFA
OBJETO: Valor que se empenha por estimativa para atender despesas com pagamento do Termo de Adesão nº 011/PMD/SEMAS/SFA, que possui como objeto o pagamento 

de bolsa auxílio financeiro do serviço voluntariado da “Família Acolhedora”, conforme Lei Municipal nº 4.669/2021 de 01 de Setembro de 2021.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei Municipal nº 4.669/2021 de 01 de Setembro de 2021.
VALOR: R$ 3.636,00 (Três Mil, Seiscentos e Trinta e Seis Reais).  
RESERVA: 006 de 03 de Janeiro de 2022.
DATA DO EMPENHO: 03 de Janeiro de 2022.
Secretaria Municipal de Assistência Social 

EXTRATOS
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EXTRATO DO EMPENHO N° 007/2022/FMIS
                    
PARTES:
Fundo Municipal de Investimento Social
ISABELA DOS SANTOS CARDOSO

PROCESSO: Termo de Adesão nº 008/PMD/SEMAS/SFA
OBJETO: Valor que se empenha por estimativa para atender despesas com pagamento do Termo de Adesão nº 008/PMD/SEMAS/SFA, que possui como objeto o pagamento 

de bolsa auxílio financeiro do serviço voluntariado da “Família Acolhedora”, conforme Lei Municipal nº 4.669/2021 de 01 de Setembro de 2021.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei Municipal nº 4.669/2021 de 01 de Setembro de 2021.
VALOR: R$ 3.636,00 (Três Mil, Seiscentos e Trinta e Seis Reais).  
RESERVA: 007 de 03 de Janeiro de 2022
DATA DO EMPENHO: 03 de Janeiro de 2022.
Secretaria Municipal de Assistência Social

EXTRATO DO EMPENHO N° 008/2022/FMIS
                            
PARTES:
Fundo Municipal de Investimento Social
JAQUELINE LIMA

PROCESSO: Termo de Adesão nº 009/PMD/SEMAS/SFA
OBJETO: Valor que se empenha por estimativa para atender despesas com pagamento do Termo de Adesão nº 009/PMD/SEMAS/SFA, que possui como objeto o pagamento 

de bolsa auxílio financeiro do serviço voluntariado da “Família Acolhedora”, conforme Lei Municipal nº 4.669/2021 de 01 de Setembro de 2021.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei Municipal nº 4.669/2021 de 01 de Setembro de 2021.
VALOR: R$ 4.848,00 (Quatro Mil, Oitocentos e Quarenta e Oito Reais).  
RESERVA: 005 de 03 de Janeiro de 2022.
DATA DO EMPENHO: 03 de Janeiro de 2022.
Secretaria Municipal de Assistência Social

EXTRATO DO 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 245/2020/DL/PMD
                            
PARTES:
MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS
S.H. INFORMÁTICA LTDA.

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 064/2020. 
OBJETO: Faz-se necessário a inclusão de dotação orçamentária, possibilitando a utilização de fonte :
13.00 - Secretaria Municipal de Educação
13.01 - Secretaria Municipal de Educação
12.361.112 - Programa de Aprimoramento e Oferta de Ensino de Qualidade
2.029- Manutenção do Transporte Escolar
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
Fonte: 115052 - Transf. Refer.Prog.Nac.Transp.Escolar - PNATE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n.º 8.666/93 e Alterações Posteriores.
DATA DA ASSINATURA: 01 de fevereiro de 2022.
Secretaria Municipal de administração

EXTRATO DO 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2020/DL/PMD
                            
PARTES:
MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS
GWA TRANSPORTES LTDA.

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 041/2019. 
OBJETO: Faz-se necessário o reequilibro dos valores estabelecidos inicialmente em contrato com respectivos índices: Item 1 - 20%; Item 2 - 19,93 %, Item 3 - 20%; Item 

4 - 19,96%; Item 5 - 19,97%; Item 6 - 20% , acrescento assim R$1.827.793,12 ( um milhão e oitocentos e vinte e sete mil e setecentos e noventa e três reais e doze centavos) 
ao valor inicialmente estabelecido, perfazendo novo valor global de contrato em R$ 17.792.920,32 ( dezessete milhões e setecentos e noventa e dois mil e novecentos e vinte 
reais e trinta e dois centavos|)

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores.
DATA DA ASSINATURA: 18 de fevereiro de 2022.
Secretaria Municipal de Administração.

EXTRATO DO 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2018/DL/PMD
                            
PARTES:
MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.

PROCESSO: Pregão Presencial nº 087/2017. 

OBJETO: Faz-se necessário a prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, com inicio em 08/02/2022 e previsão de vencimento em 08/02/2023, bem como 
acrescer o valor correspondente ao período prorrogado no total de R$ 9.842.520,00 (nove milhões oitocentos e quarenta e dois mil e quinhentos e vinte reais).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores.

DATA DA ASSINATURA: 07 de fevereiro de 2022.
Secretaria Municipal de Administração

EXTRATOS
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EDITAL nº018 /FUNSAUD/2022 DE 22 DE FEVEREIRODE 2022 DE CONVOCAÇÃO PARA INÍCIO DAS ATIVIDADES DOS CANDIDATOS APROVADOS E 
APTOS DO QUARTO PROCESSO SELETIVO DE CADASTRO DE RESERVA REALIZADO EM 2021

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 cau-
sadores 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 dis-
seminação 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 reunião administrativa convocada pela Secretaria Municipal de Saúde, realizada em 16/03/2020, com as unidades hospitalares vinculadas à Rede de Atenção 
à Saúde do Município de Dourados;
Considerando a necessidade de manter os serviços da FUNSAUD em plena efetividade e reduzir as possibilidades de contágio do Coronavírus, causador do COVID-19;

A FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS (FUNSAUD), por meio do seu DIRETOR PRESIDENTE, JAIRO JOSÉ DE LIMA, CONFORME DECRE-
TO “P” Nº 137 DE 11 DE MARÇO DE 2021, CONVOCA PARA INÍCIO IMEDATO DAS ATIVIDADES os candidatos aprovados e aptos do Quarto Processo Seletivo de 
Cadastro de Reserva de 2021, Edital IV/2021 de 04 de junho de 2021, relacionados no Anexo I.

1. DO INÍCIO DAS ATIVIDADES
Ficam CONVOCADOS os candidatos aprovados, classificados, e aptos, para comparecerem à FUNSAUD sito à Rua Toshinobu Katayama nº 820, Jardim Caramuru, Doura-
dos/MS, nos dias 24/02/2022 e  25/02/2022 para apresentarem a documentação exigida:
 -     Carteira de identidade (RG);
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-     Carteira de Registro no respectivo órgão de classe;
-     Carteira de Trabalho - CTPS
-     Documento que comprove a escolaridade exigida para o cargo e documento da habilitação profissional para a função;
-     Cartão de Inscrição do PIS/PASEP;
Título de Eleitor;
Comprovante de Quitação Eleitoral;
CPF/CIC;
Certificado Militar para os homens;
Certidão de Nascimento ou casamento se for o caso;
Certidão de nascimento dos filhos, carteira de vacinação, atestado de escolaridade (se estiver em idade escolar), se for o caso e CPF dos dependentes;
Cópia do cartão vacinação;
Certidão Negativa Estadual Civil e Criminal (Justiça Estadual) www.tjms.jus.br
Certidão Negativa Federal (Justiça Federal) www.jfms.jus.br
Comprovante de residência atual (luz ou telefone); no nome do servidor ou comprovante de residência acompanhado de declaração assinada pelo titular do comprovante 
apresentado;
01 (uma) foto recente 3 X 4;
Cartão Usuário do Sistema Único de Saúde - SUS
Carteira de Trabalho – Página do Cadastro (Para benefícios junto ao INSS) (parte da foto e verso);
Comprovante de inscrição e situação cadastral do CPF, expedido pela Receita Federal;

*Todos os documentos deverão ser apresentados em 01 (uma) cópia que será autenticada no ato da apresentação, mediante a apresentação dos originais.

Dourados- MS, 22 de fevereiro de 2022.

Jairo José de Lima
Diretor Presidente da FUNSAUD

ANEXO I - CANDIDATOS PARA PERÍCIA MÉDICA ADMISSIONAL

ANALISTA DE CONTROLE INTERNO II

NOME CPF FUNÇÃO PONTOS IDADE CLASSIF

Waldimary Tavares de Oliveira 638.***.981-** Analista de Controle Interno II 0 44 3º

ANEXO I - LOCAL PARA PERÍCIA MÉDICA ADMISSIONAL 
Local: FUNSAUD
Endereço: Toshinobu Katayama nº 820, Jardim Caramuru
Data: 24/02/2022 e 25/02/2022
Horário: 07:30h às 10:30h

EDITAL 001/2022/FUNSAUD DE 23 DE FEVEREIRO DE 2022

Terceiro Processo Seletivo Simplificado 
Para Formação de Cadastro de Reserva Para Contratação Temporária 
Profissionais de nível superior, médio e fundamental para atuarem nas unidades da FUNSAUD

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 Diretora Administrativa, nomeada 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 Funda-
ção 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:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O Processo Seletivo para Formação de Cadastro de Reserva – 003/FUNSAUD/2022 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 ne-
cessidade temporária de excepcional interesse público, decorrente da carência de pessoal.

1.3. O presente Processo Seletivo para Formação de Cadastro de Reserva – 003/FUNSAUD/2022 destina-se a selecionar candidatos para contratação temporária de profis-
sionais 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 – 003/FUN-

SAUD/2022, no Site oficial do Diário Oficial de Dourados. 

DOS REQUISITOS

2.1. São Requisitos para participar do PSCR 003/FUNSAUD/2022:
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 3.2;
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.
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 DAS INSCRIÇÕES

 As inscrições serão inteiramente gratuitas e realizadas exclusivamente na sede da FUNSAUD na Rua Toshinobu Katayama, 820 – Vila Caramuru - Dourados.
As inscrições serão realizadas nos dias 07/03/2022, 08/03/2022 e 09/03/2022 exclusivamente na sede da FUNSAUD na Rua Toshinobu Katayama, 820 – Vila Caramuru - 

Dourados.
Após o encerramento do período de inscrição do candidato não serão aceitos quaisquer pedido para alteração.
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.
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.
A inscrição implica ao candidato o conhecimento e a tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital e demais instrumentos normativos do PSCR 003/FUN-

SAUD/2022, sobre os quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.
O candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para exercer a função a que concorre.
A ficha de inscrição, 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 PSCR/003/FUNSAUD/2022 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 5.8 sem prejuízo 
das sanções administrativas civis e penais aplicáveis.

A efetivação da inscrição do candidato somente ocorrerá após o preenchimento de todos os campos obrigatórios.
 O candidato receberá o protocolo após efetivar a inscrição, que deverá ser entregue conforme item  5.8

4  . DOS CANDITATOS COM DEFICIÊNCIA

4.1  Os candidatos com deficiência (PCD), 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.

4.2 . 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 com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias 
discriminadas no art. 4º do Decreto Federal Nº 3.298/99.

4.3. 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 5.8, 
observado inclusive o número de candidatos já nomeados.

4.4. Consideram-se pessoas com deficiência àquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no art. 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações.
4.5. Os candidatos com deficiência são resguardados as condições especiais previstas no Decreto Federal nº 3.298/1999, particularmente em seu art. 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.
4.6 Se na aplicação do percentual resultar número fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), estará formada 01(uma) vaga para Pessoa Com Deficiência. 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.

4.7 As vagas oferecidas as pessoas com deficiência não preenchidas serão destinadas aos candidatos não portadores de deficiência, obedecendo-se à ordem de classificação.
4.8 Quando da admissão, o candidato deverá apresentar o laudo médico, atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspon-

dente da Classificação Internacional de Doença-CID, bem como a provável causada deficiência.
4.9 Os candidatos com deficiência que forem aprovados participarão da relação geral de candidatos, para publicação dos resultados e respectiva classificação, além de figu-

rarem, tão somente para efeito de conhecimento, em relação à parte com sua classificação.
4.10 Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no presente Edital serão considerados como não PCD;
4.11 O candidato inscrito como portador de deficiência deve cumprir os demais requisitos exigidos para participação no presente processo seletivo, devendo ainda, especifi-

car sua situação/condição no ato da inscrição.
4.12 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.
4.13 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 PCD o 
candidato cuja deficiência assinalada na Ficha de Inscrição, não se constate, devendo o mesmo constar apenas na lista de classificação geral. 

4.14  Após o contrato do candidato portador deficiência, esta não poderá ser arguida para justificar a concessão de readaptação do cargo e de aposentadoria por invalidez.
4.15 Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas a PCD, estas serão preenchidas pelos demais que prestaram o presente processo seletivo, com estrita 

observância da ordem classificatória.

5 .  DA SELEÇÃO

5.1 A seleção dos candidatos será realizada mediante PROVA DE TÍTULOS, de caráter classificatório e não eliminatório, mediante o seguinte procedimento:
5.2. A entrega de títulos será na Sede Administrativa da FUNSAUD, no endereço: Rua Toshinobu Katayama, 820, Vila Caramuru, Dourados – MS.
5.3. A entrega de títulos deverá ser apresentada mediante 1(uma) cópia dos documentos acompanhada dos originais. 
5.4 A não entrega dos documentos implicará o indeferimento da inscrição do candidato.
5.5. A apresentação dos títulos poderá ser entregue por terceiros mediante procuração com reconhecimento de firma.
5.6 Não serão aceitos documentos entregues  via correspondência, e-mail, fax ou quaisquer meios eletrônicos.
5.7 Não serão aceitos quaisquer tipo de Curriculum.
5.8  Serão indispensáveis a apresentação dos seguintes documentos original (para conferência) e 1(uma) cópia  para efetivar  a inscrição e  entrega de títulos;

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 4.12 deste edital;

6 . Atenção para o cronograma de entrega das inscrições e prova de títulos conforme documentação exigida no item 5.8

INSCRIÇÃO E  ENTREGA DE TÍTULOS:

DIA CARGO/FUNÇÃO HORÁRIO LOCAL

07/03/2022
08/03/2022
09/03/2022

* Médico do Trabalho
*Técnico de Segurança do Trabalho
*Técnico de Contabilidade
*Técnico em Edificação Predial
*Técnico em Farmácia
*Técnico de Informática
*Assistente Administrativo
*Auxiliar de Serviços Gerais I
*Copeira
*Vigia

08h às 11h Rua Toshinobu Katayama, 820 Jardim 
Caramuru, Cep-79806-030

6.1.1  Após o recebimento das inscrições e dos títulos, nenhum documento poderá ser adicionado ou substituído.
6.1.2  Caso o candidato não efetue a entrega da documentação exigida na data conforme item 5.8 e item 6 ou fora do prazo determinado ensejará no indeferimento da ins-

crição.
6.1.3. Os títulos serão pontuados conforme valores abaixo e, os candidatos serão classificados mediante a somatória dos Títulos apresentados.
6.1.4  Para os cargos de nível superior e técnico 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.
6.1.5  A Nota da Prova de Títulos (NPT) será aferida com base nos critérios e pontuação explicitados nos quadros abaixo:
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6.1.6 . AVALIAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS:

FUNÇÕES DE NÍVEL SUPERIOR:

Itens Títulos
Pontuação

Unitária
(pontos)

Máxima
(pontos)

01

Formação Profissional:

a) Diploma, Certificado ou Declaração original de conclusão de Curso de Pós-graduação em nível de Especialização – lato 
sensu, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas.

05 05

b) Diploma, Certificado ou Declaração original de conclusão de Curso de Pós-graduação em nível de Mestrado. 05 05
c) Diploma, Certificado ou Declaração original de conclusão de Curso de Pós-graduação em nível de Doutorado. 05 05
Total de Pontos de Formação Profissional 15

02

Cursos de Capacitação Profissional (área específica) serão considerados:

a)Cursos de Capacitação Profissional relacionados à Função a que concorre a uma vaga que somem carga horária até o 
limite de 100 horas. Não poderão ser apresentados cursos com carga horária inferior a 40 horas. Serão considerados apenas 
os cursos realizados após conclusão do curso de nível superior e que sejam datados entre o ano 2015 até a data de publicação 
deste edital.

05 pontos a cada 
40 horas 25

Total de Pontos de Cursos de Capacitação 25

03

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, 
que comprovem tempo de serviço prestado na Função a que concorre a vaga, em que conste o período de início e término 
da atuação. 

05 pontos a cada  
06 meses ininter-
ruptos até o limite 

de 05 anos 60

Total de Pontos de Tempo de Serviço 60
Total Geral 100

FUNÇÕES DE NÍVEL MÉDIO:

Itens Títulos

Pontuação
Unitária
(pontos)

Máxima
(pontos)

1

Formação Profissional:

A) Diploma, Certificado ou Declaração original de conclusão de Curso de Graduação. 05 05

B) Diploma, Certificado ou Declaração original de conclusão de Curso de Pós-graduação em nível de Especialização – 
lato sensu, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas. 05 05

Total Formação Profissional 10

02

Cursos de Capacitação Profissional (área específica) serão considerados:

a) Cursos de Capacitação Profissional relacionados à Função a que concorre a uma vaga que somem carga horária até o 
limite de 100 horas. Não poderão ser apresentados cursos com carga horária inferior a 40 horas. Serão considerados apenas 
os cursos realizados após conclusão do curso de nível médio e que sejam datados entre o ano

2015 até a data de publicação deste edital.
06   (05 pontos a 
cada 40 horas) 40

Total de Pontos de Cursos de Capacitação                     40

03

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, 
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 
12  meses ininter-
ruptos até o limite 

de 05 anos 50

Total de Pontos de Tempo de Serviço 50
Total Geral        100

FUNÇÕES DE NÍVEL FUNDAMENTAL:

Itens TÍTULOS
PONTUAÇÃO

Unitária
(pontos)

Máxima
(pontos)

01 Formação Profissional
Diploma, Certificado ou Declaração original de conclusão de Curso de Graduação. 05 05

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso de nível médio. 05 05
Total Formação Profissional 10

02

Cursos de Capacitação Profissional (área específica) serão considerados:
Cursos de capacitação relacionada a Função a que concorre com carga horária maior ou igual à 40 horas. Serão 

considerados apenas os cursos realizados após a conclusão do nível fundamental e que sejam datados do ano de 2015 
até a data de publicação deste edital. 05 pontos a  cada 40 

horas 40

Total de Pontos de Cursos de Capacitação 40

03

Tempo de Serviço na Função a que concorre a uma vaga:

Declaração, Atestado ou Carteira Profissional (folha de rosto e da(s) folha(s) de anotação do registro empregatí-
cio), que comprovem tempo de serviço prestado na Área a que concorre a vaga, em que conste o período de início e 
término da atuação.

10 pontos a cada 12 
meses ininterruptos até o 

limite de 05 anos 50

Total de Pontos de Tempo de Serviço 50
Total Geral 100
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6.2  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.

6.3  As cópias dos títulos, apresentados não poderão ser devolvidas, e não será permitido substituir títulos aos já entregues.
6.4  O resultado do total dos pontos obtidos na análise dos títulos será publicado através do Diário Oficial de Dourados.
6.5  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 con-

forme a tabela do item 6.1.6.
6.6  O candidato que não obtiver pontuação atribuída na prova de título não implicará desclassificação.
6.7  Será considerado reprovado e consequentemente eliminado do processo seletivo simplificado o candidato que não apresentar a documentação necessária do item 5.8.
6.8  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, que comprovem tempo de serviço prestado na Área a que concorre à vaga, em que conste o período de início e término 
da atuação.

7. DOS RECURSOS

7.1 Será admitido recurso quanto:
a) ao indeferimento de inscrição;
b) ao resultado da avaliação dos títulos.
c) da publicação com erro ou omissão.

7.2  Os recursos deverão ser entregues conforme item 7 e  fixado no Anexo II deste Edital.
7.3 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 VI Processo Seletivo de Cadastro de Reserva e o resultado será 

publicado conforme cronograma disponível no Anexo II.
7.4 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 documentos 

anexados ao recurso servirem para esclarecer a Interposição do mesmo.
7.5. O recurso deverá obedecer aos seguintes requisitos:
a) Dirigido a Comissão Especial do PSCR 003/FUNSAUD/ 2022 na sede da FUNSAUD na Rua Toshinobu Katayama, 820 – Vila Caramuru - Dourados;
b) Estar fundamentado e com argumentos lógicos e consistentes;
7.6. Os recursos que não preencherem os requisitos dispostos nos subitens acima serão sumariamente indeferidos.
7.7. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer, coletivamente através do Diário Oficial de Dourados.

8. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

8.1 A classificação dos candidatos será realizada pela ordem decrescente da Nota Final.
8.2. 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 PSCR 003/FUNSAUD/2022, conforme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso;
b) obtiver maior pontuação em Tempo de Serviço;
8.3 O resultado do processo seletivo será homologado pelo Diretor Presidente, JAIRO JOSE DE LIMA e Diretor Administrativo, DANIELY HELOISE TOLEDO, da Fun-

dação de Serviços de Saúde de Dourados e publicado no Diário Oficial de Dourados.

9. DA CONTRATAÇÃO

9.1 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.

9.2 A aprovação no certame não gera para o candidato o direito de ser contratado.
9.3 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.
9.4 O não comparecimento do candidato nos termos convocados será considerado como desistência, independente de notificação pessoal, ocasionando a convocação do 

próximo candidato classificado.
9.5 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).
9.5.1 Os candidatos que não possuírem o Cartão do PIS/PASEP preencherão uma Declaração no ato da apresentação dos documentos.
9.5.2 Todos os documentos deverão ser apresentados em 01(uma) cópia e serão conferidos, mediante a apresentação dos originais.
9.6. 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.
9.7 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;
9.8 Aos candidatos portadores de deficiência, 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.
9.9  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.
9.10 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. 

10. DO PRAZO DE VALIDADE

10.1 O processo seletivo terá validade pelo período de 01 (um) ano, 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.

 
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. O PSCR 003/FUNSAUD/2022, objeto deste Edital, será executado e estará sob a responsabilidade da Fundação de Serviços de Saúde de Dourados.
11.2. Tratando-se de processo seletivo para a contratação temporária, a aprovação no mesmo gera ao candidato apenas expectativa de direito de ser contratado tempora-

riamente. Em qualquer caso, uma vez autorizada à contratação, o candidato será convocado de acordo com a sua classificação, conforme as necessidades da Administração.
11.3. 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.
11.4. O candidato será o único responsável pela tomada de conhecimento das datas, locais, horários e procedimentos pertinentes às várias etapas do PSCR 003/FUN-

SAUD/2022, bem como, pelo acompanhamento no Diário Oficial de Dourados.
11.5. Os casos omissos e eventuais dúvidas que surgirem na interpretação deste Edital serão apreciados e resolvidos pela Comissão Especial de Seleção do PSCR 003/

FUNSAUD/2022.
11.6. 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.
11.7. 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.
11.8. O candidato classificado deverá manter atualizados seus dados para contato (endereço, telefone, e-mail, etc.) junto ao Setor de Departamento de Pessoal e Gestão de 

Pessoas da FUNSAUD, sendo de sua inteira responsabilidade os prejuízos decorrentes da não atualização.
11.9 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.
11.10. Será eliminado o candidato que não cumprir os requisitos deste Edital;
11.11. Os candidatos serão classificados, em sequência decrescente de pontos, sendo considerados para efeitos de admissão aqueles que apresentarem maior pontuação apurada.
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11.12. A Comissão Especial de Seleção do PSCR 003/FUNSAUD/2022, para efeito de análise e julgamento dos documentos apresentados, poderá a qualquer tempo, solicitar 
informações e/ou esclarecimentos aos candidatos.

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

11.14. A FUNSAUD formalizará a convocação através de Edital de convocação do PSCR 003/FUNSAUD/2022, no Diário Oficial, ( https://do.dourados.ms.gov.br/ ) deven-
do o candidato convocado apresentar-se na data, horário e local indicado.

11.15. 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.

11.16. 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.

11.17. O candidato poderá obter informações sobre o processo seletivo pelo Diário Oficial de Dourados. 
11.18. 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.
11.19. O processo seletivo objeto deste edital destina-se exclusivamente à seleção para contratação por tempo determinado.
11.20. Para dirimir todas as questões decorrentes deste edital, elege-se o foro da Comarca de Dourados - MS.

Dourados/MS, 23 de fevereiro de 2022.

Jairo Jose de Lima                                        Daniely Heloise Toledo
Diretor Presidente - FUNSAUD  Diretora Administrativa - FUNSAUD

ANEXO I - TABELA DE FUNÇÕES

I – PARA CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

CARGO/
FUNÇÃO VAGAS ESCOLARIDADE/

REQUISITOS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
CARGA

HORÁRIA
SEMANAL

VENCIMENTO 
(R$)

Médico 
do Trabalho 01

Nível superior em Medicina e 
Especialização em Medicina do 
Trabalho, registro no órgão fis-
calizador da área de atuação da 
respectiva função.

Realizar consulta e atendimento médico, exames, levantar hipó-
teses diagnósticas, solicitar exames complementares, interpretar 
dados de exame clínico e complementares, diagnosticar estado de 
saúde de colaboradores, discutir diagnóstico, prognóstico e tra-
tamento com colaboradores, responsáveis e familiares.Planejar e 
prescrever tratamento aos colaboradores, praticar intervenções, re-
ceitar drogas, medicamentos e fitoterápicos. Realizar exames para 
admissão, retorno ao trabalho, periódicos, e demissão dos servido-
res. Implementar medidas de segurança e proteção do trabalhador, 
promover campanhas de saúde. Elaborar e executar ações para pro-
moção da saúde e ministrar tratamentos preventivos. Realizar os 
procedimentos de readaptação funcional instruindo a administra-
ção da Instituição para mudança de atividade do servidor. Partici-
par juntamente com outros profissionais, da elaboração e execução 
de programas de proteção à saúde do trabalhador, analisando em 
conjunto os riscos, as condições de trabalho, os fatores de insalu-
bridade, de fadiga e outros. 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 progra-
ma de treinamento, quando convocado. Executar tarefas pertinen-
tes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas 
de informática. Executar outras tarefas compatíveis com as exigên-
cias para o exercício da função.

20h R$ 8.600,00

II – PARA CARGOS DE NÍVEL MÉDIO

CARGO/
FUNÇÃO VAGAS ESCOLARIDADE/

REQUISITOS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
CARGA 

HORÁRIA
SEMANAL

VENCIMENTO 
(R$)

Técnico de 
Segurança do 

Trabalho
02

Nível médio completo;
Curso técnico em
Segurança do Traba-

lho;
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. Su-
pervisionar 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 estabeleci-
das 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. Par-
ticipar 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 R$1.212,00
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Técnico em 
Edificação 

Predial
01

Nível médio completo;
Curso de Técnico em
Edificação. Registro 

no órgão Fiscalizador da 
área deatuação da res-
pectiva função

Desenvolver as atribuições comuns a todos os membros da equipe na qual 
estiver inserido, bem como as atribuições específicas de acordo com o dis-
posto em protocolos e normativas técnicas estabelecidas pela Fundação de 
Serviços de Saúde de Dourados e normas regulamentadoras, observadas 
as disposições legais. Realizar levantamento topográfico: levantamento 
planialtimétrico; elaborar desenho topográfico; desenvolver planilhas de 
cálculo; locar obras; conferir cotas e medidas. Desenvolver projetos sob 
supervisão: Coletar dados do local; interpretar projetos; elaborar plantas se-
guindo normas e especificações técnicas; elaborar projetos arquitetônicos; 
desenvolver projeto de estrutura de concreto; elaborar projetos de estrutura 
metálica, instalações hidrossanitárias, elétricas, telefônicas, de prevenção 
e combate à incêndios, de ar condicionado e cabeamento estruturado. Le-
galizar projetos e obras: Conferir projetos; selecionar documentos para le-
galização da obra; encaminhar projetos para aprovação junto aos órgãos 
competentes; controlar prazo de documentação; organizar arquivo técnico. 
Executar a Manutenção predial e de instalações hidráulicas, redes de tubu-
lação, distribuição e coleta de água, esgotos e outros; Instalar e consertar 
quaisquer dispositivos hidráulicos; Realizar pequenos reparos e executar 
trabalhos de acabamentos em superfícies internas e externas. Manter as 
condições de higiene e limpeza dos ambientes, dentre outros serviços soli-
citados 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 aprimoramen-
to 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 verificado a necessidade.

44h R$1.212,00

Técnico de 
Contabili-

dade
02

Nível médio completo;
Curso Técnico em
Contabilidade; 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 dis-
posto em protocolos e normativas técnicas estabelecidas pela Fundação de 
Serviços de Saúde de Dourados e normas regulamentadoras, observadas as 
disposições legais. Executar os trabalhos de análise e conciliação de contas 
contábeis; classificar e contabilizar as despesas, receitas e movimentação 
financeira; elaborar quadros demonstrativos, relatórios e tabelas, compi-
lando dados contábeis; participar da elaboração de balancetes e balanços, 
aplicando normas contábeis; organizar demonstrativos e relatórios de com-
portamento das dotações orçamentárias; acompanhar saldos orçamentários 
para autorização e realização de despesas; manter arquivo da documen-
tação relacionada a contabilidade; executar tarefas pertinentes a área de 
atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; Atuar 
na contabilidade geral, fiscal e tributária, executar rotinas inerentes ao de-
partamento pessoal, contabilizar custos, elaborar demonstrações contábeis 
e operacionalizar aplicativos contábeis específicos, de acordo com as de-
mandas de sua 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 aprimoramen-
to 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 verificado a necessidade.

44h  R$ 1.890,00

Técnico em 
Farmácia

Cadastro 
de Reserva

Nível médio completo;
curso técnico em
Farmácia; 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 dis-
posto em protocolos e normativas técnicas estabelecidas pela Fundação de 
Serviços de Saúde de Dourados e normas regulamentadoras, observadas 
as disposições legais. Desenvolver atividades técnicas sob supervisão do 
farmacêutico, atuando na analise, armazenamento, distribuição e contro-
le de estoques de medicamentos, insumos e correlatos. Realizar conforme 
prescrição a preparação, fracionamento, acondicionamento, rotulagem e 
distribuição de fórmulas, medicamentos e insumos a serem utilizados pelos 
pacientes, operar sistemas de informática de cadastro de medicamentos e 
insumos. Executar tarefas para atender unidades de saúde, por escalas de 
plantão, inclusive sábados, domingos e feriados, no período diurno e notur-
no. Participar dos programas de capacitação e aprimoramento dos trabalha-
dores 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 R$ 1.212,00
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Técnico em 
Informática

Cadastro 
de Reserva Nível médio completo;

curso técnico em infor-
mática.

Desenvolver as atribuições comuns a todos os membros da equipe na qual 
estiver inserido, bem como as atribuições específicas de acordo com o dis-
posto em protocolos e normativas técnicas estabelecidas pela Fundação de 
Serviços de Saúde de Dourados e normas regulamentadoras, observadas as 
disposições legais. Suporte à microinformática, instalando, configurando 
e montando microcomputadores e seus periféricos de maneira isolada, em 
rede local ou com acesso à Internet; Programação de microcomputadores, 
conciliando linguagens e ambientes de programação com estruturas de da-
dos a fim de gerar e manter softwares e o treinamento dos usuários de sis-
temas; Suporte a redes de computadores, identificando meios, dispositivos 
e padrões de comunicação, bem como montando e administrando servi-
ços e funções de servidores e clientes de rede; Planejar, elaborar, executar, 
supervisionar e avaliar projetos em informática; Conhecer e desenvolver 
processos de documentação de projetos de estruturas físicas de redes; Co-
nhecer técnicas de modelagem de dados; Interpretar e avaliar projetos de 
sistemas; Implementar as estruturas modeladas usando um banco de dados; 
Desenvolver aplicativos utilizando metodologias orientadas a objetos; Co-
nhecimento de metodologias e técnicas para desenvolvimento de políticas 
de segurança em diversos níveis de estrutura lógica e física, para a imple-
mentação de meios de prevenção e proteção da informação; programação 
avançada de microcomputadores com o uso de banco de dados, implemen-
tando projetos de desenvolvimento de softwares voltados para a Internet e 
para os ambientes corporativos; Aplicar normas, métodos, técnicas e proce-
dimentos no desenvolvimento de softwares; Adequar-se às mudanças tec-
nológicas no campo da informática. 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 compe-
tência, quando solicitada ou verificada a necessidade.

44h R$ 1.212,00

Assistente 
Administra-

tivo
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 dis-
posto 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 exter-
no à instituição, quanto a área de trabalho ou unidade administrativa, con-
forme 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 
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, plani-
lhas e operação de todos os equipamentos de informática e telefonia. Exe-
cutar serviços administrativos especializados na área da saúde e conforme 
a necessidade do setor atividades relacionadas aos recursos humanos, fi-
nanceira, orçamentária, administrativa geral, patrimônio, material, com-
pras 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. Parti-
cipar dos programas de capacitação e aprimoramento dos trabalhadores de 
saúde. Requerer, com antecedência, o material em quantidade adequada ao 
desenvolvimento de suas funções.

44h R$ 1.212,00

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 dis-
posto 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 (esca-
las de serviço), adotando providências com a finalidade de evitar roubos, 
incêndios e danos às instalações e materiais sob sua guarda e zelar pelo pa-
trimônio 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 responsabili-
dade, verificar as autorizações para o ingresso nos referidos locais e vedar a 
entrada às pessoas não autorizadas, verificar se as portas e janelas estão de-
vidamente fechadas, levar ao conhecimento dos dirigentes da unidade onde 
trabalha quaisquer irregularidades verificadas, percorrendo e Inspecionan-
do asdependências do imóvel que estiver protegendo. Executar tarefas para 
atender unidades de saúde, por escalas de plantão, inclusive sábados, do-
mingos 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. Compro-
vação do curso de vigilante.

44h R$ 1.212,00
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III – PARA CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL

CARGO/
FUNÇÃO VAGAS ESCOLARIDADE/

REQUISITOS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
CARGA 

HORÁRIA
SEMANAL

VENCIMENTO 
(R$)

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 dis-
posto em protocolos e normativas técnicas estabelecidas pela Funda-
ção 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, ob-
jetos 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 pro-
gramas 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 R$ 1.212,00

Copeira

 

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 regulamenta-
doras, observadas as disposições legais. Organizar e executar ações e 
serviços de copa e cozinha. Realizar atividade de recebimento con-
ferência, 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 equi-
pamentos. 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 sá-
bados, 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. Elabora-
ção de relatórios de acordo com sua competência, quando solicitada 
ou verificada a necessidade.

44h R$ 1.212,00

ANEXO II
Cronograma de realização do Processo Seletivo 003/FUNSAUD/2022 de Cadastro de Reserva:

DATA EVENTO
23/02/2022 Publicação do Edital

07/03/2022 , 08/03/2022 e 09/03/2022 Período de Inscrição Geral e entrega de documentos e título
15/03/2022 Resultado Parcial da Prova de Título 
16/03/2022 Recurso da Prova de Título
18/03/2022 Resultado do Recurso – Homologação 

 
*Todos os atos referentes a este Processo Seletivo de Cadastro de Reserva serão publicados no Diário Oficial de Dourados (https://do.dourados.ms.gov.br/).

ANEXO III – FICHA DE INSCRIÇÃO
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EDITAL 001/2022/FUNSAUD DE 23 DE FEVEREIRO DE 2022

Quarto Processo Seletivo Simplificado 
Para Formação de Cadastro de Reserva Para Contratação Temporária 
Profissionais de nível médio para atuarem nas unidades da FUNSAUD

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 Diretora Administrativa, nomeada 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 Funda-
ção 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:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O Processo Seletivo para Formação de Cadastro de Reserva – 004/FUNSAUD/2022 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 ne-
cessidade temporária de excepcional interesse público, decorrente da carência de pessoal.

1.3. O presente Processo Seletivo para Formação de Cadastro de Reserva – 004/FUNSAUD/2022 destina-se a selecionar candidatos para contratação temporária de profis-
sionais 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 – 004/FUN-

SAUD/2022, no Site oficial do Diário Oficial de Dourados. 

DOS REQUISITOS

2.1. São Requisitos para participar do PSCR 004/FUNSAUD/2022:
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 3.2;
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.
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 DAS INSCRIÇÕES

As inscrições serão inteiramente gratuitas e realizadas exclusivamente na sede da FUNSAUD na Rua Toshinobu Katayama, 820 – Vila Caramuru - Dourados.
As inscrições serão realizadas nos dias 07/03/2022, 08/03/2022 e 09/03/2022 exclusivamente na sede da FUNSAUD na Rua Toshinobu Katayama, 820 – Vila Caramuru - 

Dourados.
Após o encerramento do período de inscrição do candidato não serão aceitos quaisquer pedido para alteração.
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.
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.
A inscrição implica ao candidato o conhecimento e a tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital e demais instrumentos normativos do PSCR 004/FUN-

SAUD/2022, sobre os quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.
O candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para exercer a função a que concorre.
A ficha de inscrição, 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 PSCR/004/FUNSAUD/2022 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 5.8 sem prejuízo 
das sanções administrativas civis e penais aplicáveis.

A efetivação da inscrição do candidato somente ocorrerá após o preenchimento de todos os campos obrigatórios.
 O candidato receberá o protocolo após efetivar a inscrição, que deverá ser entregue conforme item  5.8

4  . DOS CANDITATOS COM DEFICIÊNCIA

4.1  Os candidatos com deficiência (PCD), 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.

4.2 . 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 com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias 
discriminadas no art. 4º do Decreto Federal Nº 3.298/99.

4.3. 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 5.8, 
observado inclusive o número de candidatos já nomeados.

4.4. Consideram-se pessoas com deficiência àquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no art. 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações.
4.5. Os candidatos com deficiência são resguardados as condições especiais previstas no Decreto Federal nº 3.298/1999, particularmente em seu art. 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.
4.6 Se na aplicação do percentual resultar número fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), estará formada 01(uma) vaga para Pessoa Com Deficiência. 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.

4.7 As vagas oferecidas as pessoas com deficiência não preenchidas serão destinadas aos candidatos não portadores de deficiência, obedecendo-se à ordem de classificação.
4.8 Quando da admissão, o candidato deverá apresentar o laudo médico, atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspon-

dente da Classificação Internacional de Doença-CID, bem como a provável causada deficiência.
4.9 Os candidatos com deficiência que forem aprovados participarão da relação geral de candidatos, para publicação dos resultados e respectiva classificação, além de figu-

rarem, tão somente para efeito de conhecimento, em relação à parte com sua classificação.
4.10 Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no presente Edital serão considerados como não PCD;
4.11 O candidato inscrito como portador de deficiência deve cumprir os demais requisitos exigidos para participação no presente processo seletivo, devendo ainda, especifi-

car sua situação/condição no ato da inscrição.
4.12 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.
4.13 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 PCD o 
candidato cuja deficiência assinalada na Ficha de Inscrição, não se constate, devendo o mesmo constar apenas na lista de classificação geral. 

4.14  Após o contrato do candidato portador deficiência, esta não poderá ser arguida para justificar a concessão de readaptação do cargo e de aposentadoria por invalidez.
4.15 Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas a PCD, estas serão preenchidas pelos demais que prestaram o presente processo seletivo, com estrita 

observância da ordem classificatória.

5 .  DA SELEÇÃO

5.1 A seleção dos candidatos será realizada mediante PROVA DE TÍTULOS, de caráter classificatório e não eliminatório, mediante o seguinte procedimento:
5.2. A entrega de títulos será na Sede Administrativa da FUNSAUD, no endereço: Rua Toshinobu Katayama, 820, Vila Caramuru, Dourados – MS.
5.3. A entrega de títulos deverá ser apresentada mediante 1(uma) cópia dos documentos acompanhada dos originais. 
5.4 A não entrega dos documentos implicará o indeferimento da inscrição do candidato.
5.5. A apresentação dos títulos poderá ser entregue por terceiros mediante procuração com reconhecimento de firma.
5.6 Não serão aceitos documentos entregues  via correspondência, e-mail, fax ou quaisquer meios eletrônicos.
5.7 Não serão aceitos quaisquer tipo de Curriculum.
5.8  Serão indispensáveis a apresentação dos seguintes documentos original (para conferência) e 1(uma) cópia  para efetivar  a inscrição e  entrega de títulos;

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 4.12 deste edital;

6 . Atenção para o cronograma de entrega das inscrições e prova de títulos conforme documentação exigida no item 5.8

INSCRIÇÃO E  ENTREGA DE TÍTULOS:

DIA CARGO/FUNÇÃO HORÁRIO LOCAL

07/03/2022
08/03/2022
09/03/2022

*Técnico de Enfermagem 08h às 11h Rua Toshinobu Katayama, 820 Jardim Caramuru, Cep-79806-030

6.1.1  Após o recebimento das inscrições e dos títulos, nenhum documento poderá ser adicionado ou substituído.
6.1.2  Caso o candidato não efetue a entrega da documentação exigida na data conforme item 5.8 e item 6 ou fora do prazo determinado ensejará no indeferimento da ins-

crição.
6.1.3. Os títulos serão pontuados conforme valores abaixo e, os candidatos serão classificados mediante a somatória dos Títulos apresentados.
6.1.4  Para os cargos de nível superior e técnico 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.
6.1.5  A Nota da Prova de Títulos (NPT) será aferida com base nos critérios e pontuação explicitados nos quadros abaixo:

AVALIAÇÃO DA PROVA DE TÍTULO:

FUNÇÕES DE NÍVEL MÉDIO:
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Itens Títulos

Pontuação

Unitária
(pontos)

Máxima
(pontos)

1

Formação Profissional:

A) Diploma, Certificado ou Declaração original de conclusão de Curso de Graduação. 05 05

B) Diploma, Certificado ou Declaração original de conclusão de Curso de Pós-graduação em nível de Especialização – 
lato sensu, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas. 05 05

Total Formação Profissional                      10

02

Cursos de Capacitação Profissional (área específica) serão considerados:

a) Cursos de Capacitação Profissional relacionados à Função a que concorre a uma vaga que somem carga horária até 
o limite de 100 horas. Não poderão ser apresentados cursos com carga horária inferior a 40 horas. Serão considerados 
apenas os cursos realizados após conclusão do curso de nível médio e que sejam datados entre o ano
2015 até a data de publicação deste edital.

06   05 pontos a cada 
40 horas 40

Total de Pontos de Cursos de Capacitação                     40

03

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, 
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 12  
meses ininterruptos até 

o limite de 05 anos 50

Total de Pontos de Tempo de Serviço                            50

Total Geral     100

6.2  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.

6.3  As cópias dos títulos, apresentados não poderão ser devolvidas, e não será permitido substituir títulos aos já entregues.
6.4  O resultado do total dos pontos obtidos na análise dos títulos será publicado através do Diário Oficial de Dourados.
6.5  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 con-

forme a tabela do item 6.1.6.
6.6  O candidato que não obtiver pontuação atribuída na prova de título não implicará desclassificação.
6.7  Será considerado reprovado e consequentemente eliminado do processo seletivo simplificado o candidato que não apresentar a documentação necessária do item 5.8.
6.8  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, que comprovem tempo de serviço prestado na Área a que concorre à vaga, em que conste o período de início e término 
da atuação.

7. DOS RECURSOS

7.1 Será admitido recurso quanto:
a) ao indeferimento de inscrição;
b) ao resultado da avaliação dos títulos.
c) da publicação com erro ou omissão.

7.2  Os recursos deverão ser entregues conforme item 7 e  fixado no Anexo II deste Edital.
7.3 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 VI Processo Seletivo de Cadastro de Reserva e o resultado será 

publicado conforme cronograma disponível no Anexo II.
7.4 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 documentos 

anexados ao recurso servirem para esclarecer a Interposição do mesmo.
7.5. O recurso deverá obedecer aos seguintes requisitos:
a) Dirigido a Comissão Especial do PSCR 004/FUNSAUD/ 2022 na sede da FUNSAUD na Rua Toshinobu Katayama, 820 – Vila Caramuru - Dourados;
b) Estar fundamentado e com argumentos lógicos e consistentes;
7.6. Os recursos que não preencherem os requisitos dispostos nos subitens acima serão sumariamente indeferidos.
7.7. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer, coletivamente através do Diário Oficial de Dourados.

8. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

8.1 A classificação dos candidatos será realizada pela ordem decrescente da Nota Final.
8.2. 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 PSCR 004/FUNSAUD/2022, conforme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso;
b) obtiver maior pontuação em Tempo de Serviço;
8.3 O resultado do processo seletivo será homologado pelo Diretor Presidente, JAIRO JOSE DE LIMA e Diretor Administrativo, DANIELY HELOISE TOLEDO, da Fun-

dação de Serviços de Saúde de Dourados e publicado no Diário Oficial de Dourados.

9. DA CONTRATAÇÃO
9.1 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.

9.2 A aprovação no certame não gera para o candidato o direito de ser contratado.
9.3 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.
9.4 O não comparecimento do candidato nos termos convocados será considerado como desistência, independente de notificação pessoal, ocasionando a convocação do 

próximo candidato classificado.
9.5 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).
9.5.1 Os candidatos que não possuírem o Cartão do PIS/PASEP preencherão uma Declaração no ato da apresentação dos documentos.
9.5.2 Todos os documentos deverão ser apresentados em 01(uma) cópia e serão conferidos, mediante a apresentação dos originais.
9.6. 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.
9.7 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;
9.8 Aos candidatos portadores de deficiência, 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.
9.9  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.
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9.10 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. 

10. DO PRAZO DE VALIDADE

10.1 O processo seletivo terá validade pelo período de 01 (um) ano, 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.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. O PSCR 004/FUNSAUD/2022, objeto deste Edital, será executado e estará sob a responsabilidade da Fundação de Serviços de Saúde de Dourados.
11.2. Tratando-se de processo seletivo para a contratação temporária, a aprovação no mesmo gera ao candidato apenas expectativa de direito de ser contratado tempora-

riamente. Em qualquer caso, uma vez autorizada à contratação, o candidato será convocado de acordo com a sua classificação, conforme as necessidades da Administração.
11.3. 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.
11.4. O candidato será o único responsável pela tomada de conhecimento das datas, locais, horários e procedimentos pertinentes às várias etapas do PSCR 004/FUN-

SAUD/2022, bem como, pelo acompanhamento no Diário Oficial de Dourados.
11.5. Os casos omissos e eventuais dúvidas que surgirem na interpretação deste Edital serão apreciados e resolvidos pela Comissão Especial de Seleção do PSCR 004/

FUNSAUD/2022.
11.6. 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.
11.7. 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.
11.8. O candidato classificado deverá manter atualizados seus dados para contato (endereço, telefone, e-mail, etc.) junto ao Setor de Departamento de Pessoal e Gestão de 

Pessoas da FUNSAUD, sendo de sua inteira responsabilidade os prejuízos decorrentes da não atualização.
11.9 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.
11.10. Será eliminado o candidato que não cumprir os requisitos deste Edital;
11.11. Os candidatos serão classificados, em sequência decrescente de pontos, sendo considerados para efeitos de admissão aqueles que apresentarem maior pontuação 

apurada.
11.12. A Comissão Especial de Seleção do PSCR 004/FUNSAUD/2022, para efeito de análise e julgamento dos documentos apresentados, poderá a qualquer tempo, solicitar 

informações e/ou esclarecimentos aos candidatos.
11.13. As contratações serão efetivadas à medida que houver necessidade de preenchimento das vagas/funções, obedecendo à ordem de classificação dos candidatos selecio-

nados e o prazo de validade estabelecido no item anterior, havendo dotação orçamentária suficiente;
11.14. A FUNSAUD formalizará a convocação através de Edital de convocação do PSCR 004/FUNSAUD/2022, no Diário Oficial, ( https://do.dourados.ms.gov.br/ ) deven-

do o candidato convocado apresentar-se na data, horário e local indicado.
11.15. 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.
11.16. 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.
11.17. O candidato poderá obter informações sobre o processo seletivo pelo Diário Oficial de Dourados. 
11.18. 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.
11.19. O processo seletivo objeto deste edital destina-se exclusivamente à seleção para contratação por tempo determinado.
11.20. Para dirimir todas as questões decorrentes deste edital, elege-se o foro da Comarca de Dourados - MS.

Dourados/MS, 23 de fevereiro de 2022.

Jairo Jose de Lima                                     Daniely Heloise Toledo
Diretor Presidente - FUNSAUD               Diretora Administrativa - FUNSAUD

ANEXO I - TABELA DE FUNÇÕES

I – PARA CARGO DE NÍVEL MÉDIO

CARGO/
FUNÇÃO VAGAS ESCOLARIDADE/

REQUISITOS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
CARGA 

HORÁRIA
SEMANAL

VENCIMENTO 
(R$)

Técnico de 
Enfermagem

Cadastro 
de Reserva

Nível médio comple-
to; 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 individualiza-
da aos clientes, sob supervisão do enfermeiro, assim como colaborar nas ati-
vidades 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, prestan-
do 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; Pre-
parar 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; Efe-
tuar 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 respon-
sabilidade; 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; Exe-
cutar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e pro-
gramas 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 traba-
lhadores de saúde. Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o 
adequado funcionamento da Unidade na qual estiver lotado. Elaboração de rela-
tórios e pareceres técnicos, de acordo com sua competência, quando solicitada 
ou verificada a necessidade.

44h R$1.212,00
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ANEXO II
Cronograma de realização do Processo Seletivo 004/FUNSAUD/2022 de Cadastro de Reserva:

DATA EVENTO

23/02/2022 Publicação do Edital

07/03/2022 , 08/03/2022 e 09/03/2022 Período de Inscrição Geral e entrega de documentos e título

15/03/2022 Resultado Parcial da Prova de Título

16/03/2022 Recurso da Prova de Título

18/03/2022 Resultado do Recurso – Homologação 
 
*Todos os atos referentes a este Processo Seletivo de Cadastro de Reserva serão publicados no Diário Oficial de Dourados (https://do.dourados.ms.gov.br/).

ANEXO III – FICHA DE INSCRIÇÃO

Proc

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO  Nº  148/2021  DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021

Partes: FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS
CNPJ: 20.267.427/0001-68
AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CNPJ: 32.287.305/0001-12
Objeto: O Presente Termo tem por objeto o aditivo de até 25% no item 3 (Plantão para Serviço de Médico Generalista  -  Local – Unidade de Pronto Atendimento, (Segunda 

a sexta-feira) e no item  e 4 Plantão para Serviço de Médico Generalista - Local – Unidade de Pronto Atendimento (Sábados, Domingos e Feriados,) cujo objeto refere-se  a 
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Médicos, em regime de plantão de 12 (doze) horas, para atender a população do Município Dourados e Ma-
crorregião – Hospital da Vida (Pronto Socorro) e Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas, atendendo as necessidades básicas dos serviços que devem ser prestados 
pela Fundação de Serviço de Saúde de Dourados, oriundo do Pregão Presencial nº 023/2021 – Processo de Licitação nº 085/2021.

Do Preço: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas do contrato será de R$ 141.664,90 (Cento e Quarenta e Um Mil, Seiscentos e Sessenta e Quatro 
Reais e Noventa Centavos) o que corresponde a aproximadamente de 4,13% no item 3 e 4,20% no item 4 da quantidade inicialmente pactuada, para fins de atender a alta 
demanda de paciente a serem atendidos na unidade Dr. Afrânio Martins – UPA 24 horas, aumentando a quantidade em 01 (hum) profissional médico, no horário (16h:00mim 
às 22h:00min), todos os dias incluindo sábados domingos e feriados.

Ratificação: Ratificam-se as demais  cláusulas do Contrato original.
Assinantes: Jairo José de Lima / Thiago de Castro Silveira

Dourados/MS, 14 de Fevereiro de 2022.
FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS

JAIRO JOSÉ DE LIMA
DIRETOR PRESIDENTE - FUNSAUD

DECRETO “P” Nº 137 DE 11 DE MARÇO DE 2021
AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

THIAGO DE CASTRO SILVEIRA
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº 001/2022  -  PROCESSO DE LICITAÇÃO nº 004/2022

Fundação de Serviços de Saúde de Dourados-FUNSAUD, por intermédio do sua Pregoeira oficial e sua Equipe de Apoio designados pela PORTARIA 205/2021/FUNSAUD 
07 de Dezembro de 2021 comunica aos interessados que fará realizar a Licitação em epígrafe, do tipo Menor Preço Por Item, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02 subsi-
diariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 de 21/06/93 e demais alterações em vigor.

  
 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPOS DE BOMBA DE INFUSÃO – MARCA SAMTRONIC, DESTINA-

DOS AO USO INTERNO NAS UNIDADES PERTENCENTES À FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS – FUNSAUD, para consumo pelo período 
de aproximadamente de 12 (doze) meses, com as características mínimas e condições de acordo com o Termo de Referências, nos autos, especificações, condições e demais 
anexos e termos afins contidos no Processo Licitatório.

- INFORMAÇÕES E AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital encontra-se disponível aos interessados para conhecimento e retirada, em dias úteis no horário local (MS) com-
preendido das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, na sede administrativa da FUNSAUD, situado na Rua Toshinobu Katayama nº 820, Jardim Caramuru, 
na cidade de Dourados-MS, Fone: (67) 3423-0793 e no Portal Transparência da FUNSAUD - https://www.funsaudtransparenciadouradosms.digserver.net/ (Licitações / Lici-
tações Vigentes) ou por solicitação via e-mail licita.funsaud@dourados.ms.gov.br

- RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Na sala de reuniões da Sede Administrativa da FUNSAUD, situado na Rua Toshinobu Katayama nº 820, Jardim 
Caramuru, na cidade de Dourados-MS, no dia 08 de Março de 2022, às 08h00min (Horário do Mato Grosso do Sul).

Dourados/MS, 21 de Fevereiro de 2022.
                              

GISELE MANVAILER SILVA
Pregoeira Oficial - FUNSAUD

PORTARIA 205/2021/FUNSAUD 07 de Dezembro de 2021

ERRATA HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – Pregão 030/2021

ERRATA referente ao Processo licitatório do Pregão Presencial 030/2021 -  Processo de Licitação 109/2021 para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO 
RAMO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESERTOS E FRACASSADOS OU NÃO HAVIAM SIDO ADICIONADOS ANTERIORMEN-
TE NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 47/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2021, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES À FUNDAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS – FUNSAUD, para consumo pelo período de aproximadamente de 12 (doze) meses, com as características mínimas e condições 
de acordo com o Termo de Referências, nos autos, especificações, condições e demais anexos e termos afins contidos no Processo Licitatório:

1° - Assim, onde se lê:

17, 21, 27, 32, 38, 50, 51, 52, 56, 58, 59, 63, 64, 65, 67, 
68, 70, 72, 75, 81, 90, 95, 97, 99, 102, 103, 104, 105, 
106, 107, 108, 112, 113,119, 122, 123, 124, 126, 134, 
136, 137, 140, 148, 150, 152, 167, 171, 172, 175, 179, 
183, 185, 186, 188, 194, 195, 196, 203, 209, 212, 214, 
216 e 219.

ADJUDICADO DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES 
LTDA R$ 2.789.520,00

Leia-se:

17, 21, 27, 32, 38, 50, 51, 52, 56, 58, 59, 63, 64, 65, 67, 
68, 70, 72, 75, 81, 90, 95, 97, 99, 102, 103, 104, 105, 
106, 107, 108, 112, 113,119, 122, 123, 124, 126, 134, 
136, 137, 140, 148, 150, 152, 167, 171, 172, 175, 179, 
183, 185, 186, 188, 194, 195, 196, 203, 209, 212, 214, 
216 e 219.

ADJUDICADO DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES 
LTDA R$ 2.856.082,50

2° A presente ERRATA complementa o processo supracitada, na qual o resultado foi publicado no Diário Oficial do Município de Dourados/MS N° 5.592 de 15 de Fevereiro 
de 2022, e ratifica as demais cláusulas que não foram modificadas.

Dourados/MS, 18 de Fevereiro de 2022.

JAIRO JOSÉ DE LIMA
Diretor Presidente - FUNSAUD

DECRETO “P” Nº 137 de 11 de março de 2021.

TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO N° 075/2021/DL/PMD

Processo de Licitação: 171/2020/DL/PMD
Pregão Eletrônico: 070/2020 - Ata de Registro de Preços: 010/2020
Contrato Número: 075/2021/DL/PMD
Objeto: Refere-se à aquisição de materiais de informática, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.
Contratante: MUNICIPIO DE DOURADOS.
Contratada: C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO 

TERMOS

Por este instrumento, a Contratante acima identificada resolve registrar o encerramento do Contrato em epígrafe, dando plena, geral, irrestrita e irrevogável quitação de todas 
as obrigações diretas e indiretas decorrentes deste contrato, com eficácia liberatória de todas as obrigações do contratado, exceto as garantias legais (art. 73, § 2º, da Lei nº 
8.666/93). Assim sendo, consignamos que a execução se encontra encerrada, sendo o montante executado o valor de R$ 11.990,00 (Onze Mil Novecentos e Noventa Reais).

Dourados-MS, 16 de Fevereiro de 2022.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO N° 077/2021/DL/PMD

Processo de Licitação: 171/2020/DL/PMD
Pregão Eletrônico: 070/2020
Contrato Número: 077/2021/DL/PMD – Ata de Registro de Preços: 010/2020
Objeto: Refere-se à aquisição de materiais de informática, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.

 DEMAIS ATOS / TERMOS DE ENCERRAMENTO / SEMAD

FUNDAÇÕES / AVISO DE LICITAÇÃO / ERRATA HOMOLOGAÇÃO - FUNSAUD
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Contratante: MUNICIPIO DE DOURADOS.
Contratada: STS COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP.

TERMOS

Por este instrumento, a Contratante acima identificada resolve registrar o encerramento do Contrato em epígrafe, dando plena, geral, irrestrita e irrevogável quitação de to-
das as obrigações diretas e indiretas decorrentes deste contrato, com eficácia liberatória de todas as obrigações do contratado, exceto as garantias legais (art. 73, § 2º, da Lei 
nº 8.666/93). Assim sendo, consignamos que a execução se encontra encerrada, sendo o montante executado o valor de R$ 9.529,72 (Nove Mil Quinhentos e Vinte e Nove 
Reais e Setenta e Dois Centavos).

Dourados-MS, 16 de Fevereiro de 2022.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO N° 078/2021/DL/PMD

Processo de Licitação: 171/2020/DL/PMD
Pregão Eletrônico: 070/2020 - Ata de Registro de Preços: 010/2020
Contrato Número: 078/2021/DL/PMD
Objeto: Refere-se à aquisição de materiais de informática, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.
Contratante: MUNICIPIO DE DOURADOS.
Contratada: FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA ME

TERMOS

Por este instrumento, a Contratante acima identificada resolve registrar o encerramento do Contrato em epígrafe, dando plena, geral, irrestrita e irrevogável quitação de todas 
as obrigações diretas e indiretas decorrentes deste contrato, com eficácia liberatória de todas as obrigações do contratado, exceto as garantias legais (art. 73, § 2º, da Lei nº 
8.666/93). Assim sendo, consignamos que a execução se encontra encerrada, sendo o montante executado o valor de R$ 3.197,00 (Três Mil Cento e Noventa e Sete Reais).

Dourados-MS, 16 de Fevereiro de 2022.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO N° 317/2017/DL/PMD

Processo de Licitação: 215/2017/DL/PMD
Pregão Presencial: 054/2017 
Contrato Número: 317/2017/DL/PMD
Objeto: Refere-se à locação de equipamento de processamento de dados (storage) para atender as necessidades de armazenamento de arquivos gerais da Prefeitura Munici-
pal de Dourados.
Contratante: MUNICIPIO DE DOURADOS.
Contratada: CLICK TI ANALYTICS & CLOUD SERVICES LTDA

TERMOS

Por este instrumento, a Contratante acima identificada resolve registrar o encerramento do Contrato em epígrafe, dando plena, geral, irrestrita e irrevogável quitação de todas 
as obrigações diretas e indiretas decorrentes deste contrato, com eficácia liberatória de todas as obrigações do contratado, exceto as garantias legais (art. 73, § 2º, da Lei nº 
8.666/93). Assim sendo, consignamos que a vigência contratual se encontra encerrada, sendo o montante executado o valor de R$ 258.958,20 (Duzentos e Cinquenta e Oito 
Mil Novecentos e Cinquenta e Oito Reais e Vinte Centavos).

Dourados-MS, 16 de Fevereiro de 2022.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE E 6° BIMESTRE DE 2021..
 
O Vereador Laudir Antonio Munaretto, Presidente da Câmara Municipal de Dourados/MS,  em cumprimento ao disposto no § 4º do art. 9º e no inciso I do Art. 48 da Lei 
Complementar n° 101/2000 e em atendimento ao Oficio n° 502/2022/SEGOV torna público que será realizada Audiência Pública de Prestação de Contas do 3º Quadrimestre 
de 2021, do Relatório de Gestão Fiscal – RGF e do 6º Bimestre de 2021 do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, no dia 25 de fevereiro de 2022, às 10h, 
no Plenário da Câmara Municipal de Dourados, sito à Avenida Marcelino Pires, nº 3495.
Câmara Municipal de Dourados, 18 de fevereiro de 2022.

Ver.  Laudir Antonio Munaretto
Presidente

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DOURADOS-MS, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021.

O Vereador Laudir Antonio Munaretto, Presidente da Câmara Municipal de Dourados/MS, em cumprimento ao disposto no art. 36 da Lei Complementar nº 141/2012, torna 
público que será realizada Audiência Pública no dia 22/02/2022, às 09h, no Plenário da Câmara Municipal de Dourados, sito à Avenida Marcelino Pires, 3495, onde a Secre-
taria Municipal de Saúde fará a Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2021.
Será feita a demonstração e avaliação da aplicação  dos recursos da Saúde através do FMS e relatório que comprovam a aplicação dos recursos programados em saúde. 
Serão apresentadas ainda, dados referentes ao percentual de aplicação na saúde. Despesa  total em saúde detalhada, análise de custos das unidades e a  evolução das  despe-
sas com saúde e respectiva previsão orçamentária.
Dourados, 18 de fevereiro de 2022.

Ver. Laudir Antonio Munaretto
Presidente

EDITAIS DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

 DEMAIS ATOS / TERMOS DE ENCERRAMENTO / SEMAD

PODER LEGISLATIVO
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EDITAL Nº 01/2022/CMD

Laudir Antonio Munaretto, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e em cumpri-
mento ao disposto na Constituição Federal; Lei Municipal nº 2.635 de 08 de janeiro de 2004, Lei nº 4.563 de 18 de novembro de 2020, decisão judicial nos autos do processo nº 
0801436-86.2016.8.12.0002, que tramitou pela 6ª Vara Cível de Dourados/MS; bem como nas legislações pertinentes em vigor, até a publicação do mesmo, e suas alterações, 
e na legislação citada nos itens abaixo, torna público o presente Edital, contendo as normas, rotinas e procedimentos que regem o Concurso Público destinado a selecionar 
candidatos para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do Quadro de Pessoal Efetivo da Câmara Municipal de Dourados/MS, em conformidade com a oferta 
de vagas constante do Anexo II deste Edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O concurso público será regido por este Edital, seus Anexos e eventuais posteriores retificações e complementações, convocações, instruções normativas, comunicados, 
avisos e notas oficiais no endereço eletrônico do concurso e as orientações do Cartão de Confirmação de Inscrição, dos Editais de Convocações, das Capas das Provas e do 
Cartão de Respostas. Sua execução caberá ao Instituto Nacional de Seleções e Concursos – Instituto Selecon, instituição com atuação em âmbito nacional, especializada em 
concursos públicos, contratada pela Câmara Municipal de Dourados/MS para a organização e execução do certame. 

1.1.1 O Instituto Selecon prestará informações e esclarecimentos ao candidato através dos seguintes meios:

Central telefônica (para informações e esclarecimentos):
Serviço de Atendimento ao Candidato - (SAC): (67) 3211-2827, (21) 2323-3180, (65) 3653-0131 e (65) 3653-7184, somente em dias úteis, das 9h às 17h.

Endereço Eletrônico Selecon: www.selecon.org.br, na área do Concurso.

1.1.2 Para envio de documento(s) ao Instituto Selecon, quando exigido neste edital ou solicitado pela Organização do certame, o candidato deverá proceder da seguinte 
forma: 

Para envio de documento(s):
Quando exigido por edital, somente através de Upload (envio de documento digitalizado, via internet, por meio de arquivo eletrônico): através do www.selecon.org.br, no 

painel do candidato.

1.2 O concurso público de que trata este Edital consistirá de exames de habilidades e conhecimentos, aferidos por meio de aplicação de até 3 (três) etapas, conforme o cargo, 
através da aplicação de prova objetiva, para todos os cargos de todos os níveis de ensino (fundamental, médio e superior), de caráter eliminatório e classificatório, e também, 
de prova discursiva ou redação, para os cargos de nível médio e de prova discursiva, para os cargos de nível superior, de caráter eliminatório e classificatório, além de prova 
de títulos, somente para cargos de nível superior, de caráter classificatório.

1.3 As provas serão aplicadas no Município de Dourados/MS.

1.3.1 Se houver necessidade, devido ao número de candidatos, as provas poderão ser aplicadas em municípios limítrofes, conforme decisão do Instituto Selecon; 

1.4 Toda menção a horário neste Edital terá como referência o horário oficial do Município de Dourados/MS.

2. DO CRONOGRAMA, VAGAS, CARGOS/HABILITAÇÃO PROFISSIONAL, ATRIBUIÇÕES E CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS.

2.1 O Cronograma de datas previstas e prováveis do Concurso encontra-se no Anexo I deste edital. As datas das fases do Concurso podem sofrer alterações conforme a ne-
cessidade e o interesse público, devendo o candidato acompanhar eventuais divulgações de editais retificadores e/ou convocações e/ou resultados preliminares e finais, através 
do site do Instituto Selecon (www.selecon.org.br).

2.2 O Quadro Geral de Vagas consta do Anexo II deste Edital, sendo elas distribuídas por cargo/habilitação profissional.
2.3 O Quadro de Cargos/habilitação Profissional, Requisitos Básicos, Jornada de Trabalho, Enquadramento Inicial e Remuneração Inicial consta do Anexo III deste Edital.
2.4 As Atribuições Gerais dos Cargos constam do Anexo IV deste Edital.
2.5 Os Conteúdos Programáticos para estudo constam do Anexo V deste Edital.
2.6 O modelo de Declaração de Carência Econômica consta do Anexo VI deste Edital.
2.7 O candidato com deficiência concorrerá a todas as vagas, sendo reservado no mínimo o percentual de 5% (cinco por cento) em face da classificação obtida no cargo/

habilitação profissional.

2.8 O Regime Jurídico para todos os cargos de que trata este Edital será o estatutário.

3. DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO 

3.1 Para investidura no cargo deste concurso público o candidato deverá satisfazer todas as exigências das leis brasileiras, além dos requisitos abaixo: 
a) ter sido aprovado no presente concurso;
b) ter nacionalidade brasileira e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do 

gozo dos direitos políticos, nos termos do parágrafo 1º do artigo 12 da Constituição Federal e na forma do disposto no artigo 13 do Decreto nº 70.436, de 18 de abril de 1972;
c) estar em gozo dos direitos políticos;
d) estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) comprovar, por ocasião da posse, os requisitos básicos exigidos para o cargo/habilitação profissional, conforme item 2.3 deste Edital;
f) possuir aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada por exames médicos, a fim de detectar doenças incapacitantes pré-existentes e in-

compatíveis com o exercício do cargo, realizado por junta médica oficial;
g) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos na data da posse;
h) não estar incompatibilizado para nova investidura em cargo público;
i) apresentar certidão comprobatória de registro no respectivo Conselho de Classe, se houver, quando requisito para o cargo, e não estar cumprindo penalidade imposta 

após regular processo administrativo, que o impeça, ainda que temporariamente, de exercer a profissão (suspensão, etc.), bem como estar inteiramente quite com as demais 
exigências legais do órgão fiscalizador do exercício profissional; 

j) não ocupar ou receber proventos de aposentadoria de cargo, emprego ou função pública que caracterizem acumulação ilícita, na forma do artigo 37, inciso XVI, da Cons-
tituição Federal;

k) apresentar declaração dos bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração de não exercer qualquer atividade pública ou privada incompatível com o exercício 
de sua função; 

l) apresentar Certidões Criminal e Cível, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e Militar; Certidão Criminal da Justiça Federal do Mato Grosso do Sul, Certidão 
Negativa de Crimes Eleitorais do Superior Tribunal Eleitoral e Certidão Negativa Militar Federal do Tribunal Superior Militar;

m) apresentar Cédula de Identidade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF-MF), Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e Cartão do PIS ou PASEP;
n) apresentar Título de Eleitor e quitação eleitoral;
o) apresentar documentos dos dependentes se houver;
p) apresentar outros documentos que se fizerem necessários e relacionados no edital de convocação, por ocasião da convocação para a posse.

3.2 No ato da posse, todos os requisitos especificados no subitem 3.1. e aqueles que vierem a ser estabelecidos em função da alínea “n” do mesmo subitem, deverão ser 
comprovados mediante a apresentação de documento original, juntamente com fotocópia, sendo impedido de tomar posse aquele que não os apresentar, com consequente 
publicação de ato tornando sem efeito sua nomeação.

3.3 Estará impedido de ser empossado o candidato que:
a) deixar de comprovar os requisitos especificados no subitem 3.1.;
b) tiver sido demitido, a bem do serviço público, por infração à legislação pertinente, através de decisão com trânsito em julgado;
c) tenha praticado qualquer ato desabonador da sua conduta, detectado por meio dos documentos apresentados para a posse;
d) Não comprovar compatibilidade de horários, nos casos de acúmulo de cargos públicos de acordo com o artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal.

Atenção: A prestação de informação falsa, falsificação ou a não entrega dos documentos eliminará o candidato do Concurso Público, a qualquer tempo, anulando-se todos 
os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis.

EDITAL
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3.4 O não comparecimento do candidato aprovado para tomar posse ou a não apresentação da documentação exigida no subitem 3.1. e alíneas no prazo legal, acarretará a 
perda do direito à vaga e a consequente vacância desta.

4. DAS ETAPAS DO CONCURSO

4.1 O Concurso Público de que trata este Edital terá as seguintes etapas, de acordo com o cargo a ser provido: 
Agente de Segurança, Auxiliar de Serviços Gerais, Copeira e Garçom – NÍVEL FUNDAMENTAL:
a) Primeira Etapa: Prova Objetiva de Múltipla Escolha, de Conhecimentos Básicos e de Conhecimentos Gerais, de caráter eliminatório e classificatório;

Agente da Administração Geral, Agente de Cerimonial, Atendente, Condutor de Veículo Oficial, Recepcionista e Telefonista – NÍVEL MÉDIO:
a) Primeira Etapa: Prova Objetiva de Múltipla Escolha, de Conhecimentos Básicos e de Conhecimentos Gerais, de caráter eliminatório e classificatório;
b) Segunda Etapa: Prova de Redação, de caráter eliminatório e classificatório;

Fotografo, Técnico em Recursos Humanos – NÍVEL MÉDIO TÉCNICO:
a) Primeira Etapa: Prova Objetiva de Múltipla Escolha, de Conhecimentos Gerais e Específicos, de caráter eliminatório e classificatório;
b) Segunda Etapa: Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Advogado, Analista Administrativo, Analista de Sistemas, Arquivista, Assistente Social, Contador, Intérprete de Libras, Jornalista, Técnico Administrativo, Técnico de 
Redação Legislativa, Técnico em Informática e Técnico Legislativo – NÍVEL SUPERIOR:

a) Primeira Etapa: Prova Objetiva de Múltipla Escolha, de Conhecimentos Gerais e Específicos, de caráter eliminatório e classificatório;
b) Segunda Etapa: Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;
c) Terceira Etapa: Avaliação de Títulos, de caráter classificatório.

5. DAS INSCRIÇÕES

5.1 Disposições Gerais sobre as inscrições:

5.1.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a aceitação das condições do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste 
Edital e nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais avisos, retificações, eventuais editais complementares ou retificadores, e instruções específicas para a realização 
do certame, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento em momento algum.

5.1.2 No ato da inscrição, o candidato deverá optar por um cargo/habilitação profissional, dentre os previstos neste Edital.
5.1.3 Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de somente efetuar a inscrição e recolher o valor respectivo à mesma após tomar 

conhecimento do disposto neste Edital e seus anexos, e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para o cargo/habilitação profissional.
5.1.4 As informações prestadas no Formulário Eletrônico de Inscrição ou no Formulário Eletrônico de Requerimento de Isenção são de inteira responsabilidade do candidato, 

eximindo-se a Câmara Municipal de Dourados/MS e o Instituto Selecon de quaisquer atos ou fatos decorrentes de informação incorreta, endereço inexato ou incompleto ou 
opção incorreta referente aos cargos pretendidos pelo candidato.

5.1.5 Declarações falsas ou inexatas constantes do Formulário Eletrônico de Inscrição determinarão o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decor-
rentes, em qualquer época, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis, sendo assegurado ao candidato o direito de recurso.

5.1.6 No ato da inscrição não se exigirá do candidato envio de cópia digitalizada de nenhum documento, sendo de sua exclusiva responsabilidade a veracidade e exatidão 
dos dados informados no Formulário Eletrônico de Inscrição, sob as penas da lei, excetuando-se os casos de Requerimento Eletrônico de Isenção do Pagamento do Valor da 
Inscrição e o de solicitação de inscrição na reserva de vagas para Pessoas com Deficiência.

5.1.7 O valor de inscrição pago pelo candidato é pessoal e intransferível.
5.1.8 Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem ao estabelecido neste Edital.

O cancelamento das inscrições terá como base os procedimentos descritos abaixo:

será considerada válida e efetivada apenas a última inscrição para o mesmo cargo gerada no site e paga pelo candidato.

b) para a isenção será considerada válida e efetivada apenas a última inscrição deferida.

5.1.9 As provas serão aplicadas, preferencialmente, na mesma data, em turnos diferentes, sendo as de nível fundamental e médio em um turno e as de nível superior em outro.
5.1.10 Não será permitida a realização de prova para mais de um cargo, pelo mesmo candidato, por turno de aplicação de prova.
5.1.11 Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada em valor superior ou inferior do que o estabelecido, em duplicidade, realizada de forma extemporânea 

ou para cargo com perfil profissional diferente, seja qual for o motivo. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.
5.1.12 Constatada alguma irregularidade praticada pelo candidato, a qualquer tempo, a inscrição do candidato será automaticamente cancelada, considerados nulos todos os 

atos dela decorrentes.
5.1.13 Estão impedidos de participar deste concurso público os servidores públicos da Câmara Municipal de Dourados/MS que estejam diretamente relacionados às ativida-

des de elaboração e execução do concurso, sob pena de eventual responsabilização cível e criminal. 
5.1.14 Constatada, em qualquer fase do concurso, inscrição de candidato na situação de que trata o subitem anterior, a mesma será indeferida, e o candidato eliminado do 

concurso público.
5.1.15 A confirmação de inscrição do candidato implicará o seu conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, seus Anexos, Editais 

Complementares, Retificadores, convocações e eventuais posteriores alterações, Instruções Normativas, das quais não poderá deixar de cumprir ou alegar desconhecimento, 
sob pena de eliminação do certame.

5.2. Dos Procedimentos para Inscrição:
5.2.1 As inscrições para o Concurso Público serão realizadas pela Internet, somente através do endereço eletrônico www.selecon.org.br  e encontrar-se-ão abertas a partir da 

00h01min do dia 26/02/2022 até as 23h59min do dia 10/04/2022, sendo o dia 11/04/2022 o último dia para o pagamento do boleto bancário, observado o horário de Dourados/
MS.

5.2.2 Para inscrever-se neste Concurso Público, o candidato deverá, durante o período das inscrições, efetuar sua inscrição somente através do endereço eletrônico www.
selecon.org.br , conforme os procedimentos estabelecidos a seguir:

a) ler atentamente este Edital;
b) preencher o Formulário Eletrônico de Inscrição, na área do concurso, e transmitir os dados pela Internet, providenciando a impressão do comprovante de Inscrição fina-

lizada;
c) até o dia do vencimento, em qualquer agência bancária ou via on line, através de site bancário da internet;
d) o candidato que não efetuar o efetivo pagamento do boleto bancário, referente à inscrição, até a data do seu vencimento, ficará impossibilitado de participar do concurso.
5.2.3 O valor de inscrição será de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), para os cargos de Nível Fundamental; R$ 95,00 (noventa e cinco reais), para os cargos de Nível Médio 

e de R$ 115,00 (cento e quinze reais), para cargos de Nível Superior.
5.2.4 Somente em caso de feriado ou evento extraordinário que acarrete o fechamento de todas as agências bancárias na data de vencimento do boleto bancário, o mesmo 

deverá ser pago no primeiro dia útil ao dia de vencimento.
Não será aceito pagamento do valor da inscrição por meio de cheque, depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, transferência eletrônica de valor através de PIX, DOC 

ou TED, agendamento de pagamento, ordem de pagamento ou depósito comum de valor em conta corrente, condicional ou fora do período de inscrição ou por qualquer outro 
meio que não os especificados neste Edital.

A formalização da inscrição somente se dará:
com o adequado preenchimento de todos os campos do Formulário Eletrônico de Inscrição pelo candidato;
b) com a efetiva quitação do boleto bancário e emissão de comprovante de operação emitido pela instituição bancária, a ser encaminhado ao Instituto Selecon, para a efeti-

vação da inscrição.

5.2.7 O descumprimento das instruções para a inscrição pela Internet implicará na não efetivação da inscrição, assegurado o direito de recurso previsto no item 14 deste 
Edital.

5.2.8 O comprovante de inscrição do candidato será o próprio boleto, devidamente quitado, e/ou comprovante de pagamento do mesmo.
5.2.9 É de inteira responsabilidade do candidato a manutenção, sob sua guarda, do boleto bancário quitado e/ou comprovante do pagamento do boleto com o valor de inscri-

ção, para posterior apresentação, se necessário.
5.2.10 A partir de 25/05/2022, o candidato deverá conferir no site do Instituto Selecon, através do link “Painel do Candidato”, se os dados da inscrição foram recebidos e 

o pagamento processado. Em caso negativo, se o candidato tiver quitado o boleto até o vencimento, deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato – 
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SAC do Instituto Selecon ou pelos meios previstos no subitem 1.1.1, de segunda a sexta-feira (somente em dias úteis), das 9h às 17h (horário de Dourados/MS), para verificar 
o ocorrido.

5.2.11 Os eventuais erros de digitação verificados no Cartão de Convocação de Etapa ou erros observados no comprovante de inscrição impresso (Ficha de Inscrição), 
quanto a nome, número de documento de identidade, sexo, data de nascimento e endereço, deverão ser corrigidos por meio do site do www.selecon.org.br, de acordo com as 
instruções constantes da área do Concurso Público, até 48h (quarenta e oito horas) após a aplicação das Provas Objetivas e Discursiva/Redação.

5.2.11.1 O candidato que desejar retificar alguma informação em seu cadastro de inscrição, deverá fazê-lo através da área do certame no qual está inscrito, no link “alteração/
retificação de cadastro” informando seu login e senha.

5.2.11.2 O candidato que não fizer ou solicitar as correções dos dados pessoais nos termos do item 5.2.11. deste Edital deverá arcar, exclusivamente, com as consequências 
advindas de sua omissão.

5.2.12 O candidato inscrito por terceiro assume total responsabilidade pelas informações prestadas por seu representante, arcando com as consequências de eventuais erros 
no preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição.

5.2.13 Aconselha-se ao candidato a leitura atenta do edital, antes de efetivar o pagamento da inscrição, pois o valor da taxa de inscrição no certame não será devolvido em 
hipótese alguma a não ser em caso de cancelamento do Concurso.

5.3. DA ISENÇÃO DO VALOR DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

5.3.1 O candidato poderá requerer a isenção da taxa de inscrição, no período de 23/02/2022 até o dia 25/02/2022, exclusivamente pela internet, por meio do endereço www.
selecon.org.br, mediante o preenchimento do formulário eletrônico de solicitação de isenção.

5.3.2 Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para os candidatos que declararem e comprovarem, entre os dias 23 a 25 de fevereiro de 2022, 
adequação às seguintes situações: 

a) hipossuficiência de recursos financeiros para pagamento da referida taxa, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007. O candidato que desejar 
requerer a isenção da taxa de inscrição deverá preencher o formulário de pedido de isenção que estará disponível no endereço eletrônico selecon.org.br, informando obriga-
toriamente o Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico do Governo Federal, enviando, através de Upload a declaração de hipossuficiência econômica 
e de que não ocupa cargo público (Anexo VI);

b) serviço prestado à Justiça Eleitoral por no mínimo, duas eleições oficiais, consecutivas ou não, sendo a comprovação do serviço prestado, efetuada através da  declaração 
ou diploma, expedido pela Justiça Eleitoral, contendo o nome completo do candidato, a função desempenhada, a data e o turno da eleição, do plebiscito ou do referendo, cuja a 
cópia autenticada deverá ser enviada, via Upload, ao Instituto Selecon, conforme o subitem 1.1.2 deste edital,  no ato da inscrição, de acordo com o previsto na Lei Municipal 
4.563 de 18 de novembro de 2020. O benefício concedido ao cidadão que prestou serviços junto à Justiça Eleitoral terá a validade de quatro anos a contar da data da segunda 
eleição oficial, incluindo o plebiscito ou o referendo, para o qual o cidadão prestou serviços.

c) ser doador de sangue devidamente cadastrado no Hemocentro de Dourados, de acordo com o previsto na Lei Municipal nº 2.635, de 8 de janeiro de 2004. Para fazer jus 
ao benefício, no ato do requerimento de inscrição o candidato deverá enviar, via Upload, ao Instituto Selecon, conforme o subitem 1.1.2 deste edital, cópia comprovante de 
que doou sangue, nos dois últimos anos, o mínimo uma vez a cada 06 (seis) meses. (Redação dada pela Lei nº. 2.865/06)

d) Candidatos que tenham tido inscrições efetivadas no Concurso Edital nº 01/2015, publicado em 23/07/2015, certame cancelado do por ato da Câmara Municipal de Dou-
rados/MS, terão direito à isenção de inscrição neste certame, bastando, para tanto, que realizem seus pedidos de isenção, conforme decisão judicial nos autos do processo nº 
0801436-86.2016.8.12.0002, que tramitou pela 6ª Vara Cível de Dourados/MS, uma das opções de isenção disponíveis na ficha eletrônica de pedido de isenção, direito que 
deverá ser exercido no prazo previsto para pedidos de isenção, conforme o subitem 5.3.1 deste edital. A Comissão do Concurso da Câmara avaliará o pedido e o resultado da 
análise será divulgado conforme o cronograma do certame (Anexo I).

5.4 O candidato cujo pedido de isenção for indeferido será comunicado dessa medida, na data de 09 de março de 2022, mediante publicação no site www.selecon.org.br.

O candidato disporá de dois dias, contados a partir da publicação do edital específico, para contestar o indeferimento no endereço eletrônico www.selecon.org.br.

5.6 O candidato que não obtiver a isenção da taxa de inscrição e tiver interesse em permanecer no concurso deverá efetuar o pagamento do respectivo valor no período de 
16/03/2022 até o dia 11/04/2022.

5.7 O candidato que apresentar comprovante inidôneo ou firmar declaração falsa para se beneficiar da isenção perderá os direitos decorrentes da inscrição no Concurso 
Público, sendo considerado inabilitado, além de responder pela infração.

5.8 No momento da inscrição, o candidato deverá assinalar a concordância com os termos que constam neste Edital, bem como que aceita que os seus dados pessoais, sen-
síveis ou não, sejam tratados e processados de forma a possibilitar a efetiva execução do concurso público, com a aplicação dos critérios de avaliação e seleção, autorizando 
expressamente a divulgação de seu(s) nome(s),  número de inscrição e notas, em observância aos princípios da publicidade e da transparência que regem a Administração 
Pública e nos termos do Decreto 48.237, de 22 de julho de 2021 (Dispõe sobre a aplicação da Lei Federal nº 13.709, de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, 
no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Poder Executivo).

6. DA PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

6.1 Em cumprimento ao dispositivo no artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, na Lei Federal nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, regu-
lamentada pelo Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004; Lei Federal nº 12.764, de 27 de de-
zembro de 2012, regulamentada pelo Decreto Federal Nº 8.368, de 2 de dezembro de 2014 (Transtorno do Espectro Autista); incluindo-se, ainda, o que contempla o enunciado 
da Súmula nº 377 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em Concurso Público, às vagas reservadas aos deficientes”, 
observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal nº 6.949, de 25 de agosto 
de 2009, e à Lei Complementar Municipal nº 190, de 22 de dezembro de 2011, ficam reservadas vagas às Pessoas com Deficiência (PCD), conforme o Anexo II deste Edital.

6.1.1 Fica estabelecida a reserva de vagas para Pessoas com Deficiência (PCD) no percentual de 5% (cinco por cento) nos processos de seleção por concurso público, con-
forme a legislação mencionada no item anterior.

6.1.2 A aplicação do percentual de que trata o subitem anterior se aplicará, sempre, quando o número de vagas oferecidas for superior a dez, sendo reservado, para essa 
modalidade de classificação, o primeiro número inteiro subsequente, quando o percentual for fracionado.

6.1.3 O candidato que se inscrever na condição de pessoa com deficiência em que não haja vaga reservada, somente poderá ser nomeado nesta condição se houver ampliação 
das vagas inicialmente ofertadas neste Edital, a critério da Câmara Municipal de Dourados/MS.

6.2 Às Pessoas com Deficiência, que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas pela legislação, é assegurado o direito de inscrição para a reserva de vagas 
em Concurso Público, nos cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a sua deficiência.

6.3 A utilização de material tecnológico de uso habitual não obsta a inscrição na reserva de vagas, porém, a deficiência do candidato deve permitir o desempenho adequado 
das atribuições especificadas para o cargo/habilitação profissional, admitida a correção por equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais.

6.4 No ato da inscrição, o candidato com deficiência deverá declarar que está ciente das atribuições do cargo/habilitação profissional para o qual pretende se inscrever e que, 
no caso de vir a exercê-lo, estará sujeito à avaliação pelo desempenho dessas atribuições.

6.5 O candidato com deficiência, durante o preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição, além de observar os procedimentos descritos no item 6 deste Edital, deverá 
proceder da seguinte forma:

a) informar se possui deficiência;
b) selecionar o tipo de deficiência;
c) informar o código correspondente da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – CID, através de laudo a ser enviado via 

Upload;
d) informar se necessita de condições especiais para a realização das provas.
6.6 Para solicitar inscrição na reserva de vagas, o candidato pessoa com deficiência (PCD) deverá encaminhar, até o dia 11/04/2022, após o pagamento ou deferimento de 

isenção da sua inscrição, através de Upload, conforme o subitem 1.1.2, o documento a seguir:
 - Laudo médico original ou cópia autenticada expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses da data do término das inscrições, atestando a espécie e o grau de deficiência, 

com expressa referência ao código correspondente da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – CID, bem como a provável 
causa da deficiência;

6.7 A Câmara Municipal de Dourados e o Instituto Selecon não se responsabilizam por eventual falha cometida pelo candidato, ou no equipamento utilizado, na tentativa de 
envio do laudo médico previsto no subitem 6.6.

6.8 O candidato com deficiência, além do envio do laudo médico, deverá assinalar, no Formulário Eletrônico de Inscrição ou no Requerimento Eletrônico de pedido de 
Isenção de pagamento do valor da inscrição, nos respectivos prazos, a condição especial de que necessitar para a realização da prova, quando houver.

6.8.1 A solicitação de atendimento especial será concedida segundo os critérios de viabilidade e razoabilidade.
6.9 Os candidatos que, dentro do prazo do período das inscrições, não atender a exigência contida no subitem 6.6. não será Pessoa com Deficiência e não terá a prova e/ou 

condições especiais atendidas, seja qual for o motivo alegado.
6.10 O candidato com deficiência que não preencher os campos específicos do Formulário Eletrônico de Inscrição e não cumprir o determinado neste Edital terá a sua ins-

crição processada como candidato à ampla concorrência e não poderá alegar posteriormente essa condição para reivindicar a prerrogativa legal.
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6.11 O candidato com deficiência, resguardadas as condições especiais contidas neste Edital, participará do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, 
no que concerne ao horário e local, ao conteúdo, à correção das provas, aos critérios de avaliação, eliminação e aprovação, à pontuação mínima exigida e a todas as demais 
normas de regência do concurso.

6.12 A realização de provas nas condições especiais solicitadas pelo candidato com deficiência será condicionada à legislação específica e à possibilidade técnica examinada 
pelo Instituto Selecon. 

6.13 O candidato que optar por concorrer às vagas destinadas às Pessoas com Deficiência, caso convocado para posse, deverá submeter-se à perícia médica realizada por 
Junta Médica Oficial, que confirmará sua condição de Pessoa com Deficiência, bem como sua aptidão física e mental e a deficiência declarada.

6.14 Caso seja constatado que o candidato qualificado como Pessoa com Deficiência (PCD) possui, além da deficiência que o habilita como PCD, doença(s) que o torne 
inapto ao exercício das atribuições do cargo, será reprovado na perícia médica.

6.15 A reprovação do candidato na forma do subitem anterior pela perícia médica acarretará perda do direito à vaga reservada às Pessoas com Deficiência, bem como a perda 
do direito à vaga de ampla concorrência, gerando a eliminação do candidato no certame. 

6.16 As vagas reservadas que não forem providas por candidatos com deficiência, seja por falta de candidatos ou por eliminação no concurso público ou, ainda, por in-
compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência, serão preenchidas pelos demais candidatos à ampla concorrência ao respectivo cargo, respeitando a ordem de 
classificação.

6.17 Será desconsiderado qualquer recurso em favor de candidato com deficiência que não seguir as instruções constantes neste Edital para inscrição nesta condição.
6.18 Após a nomeação do candidato, a deficiência não poderá ser justificativa para a concessão de aposentadoria, salvo em caso de agravamento daquela, imprevisível à 

época do provimento do cargo/função, ou em caso de alteração da legislação pertinente.
6.19 A publicação do resultado final do concurso público para candidatos PCD será feita em duas listas, contendo a primeira, o Resultado Final Geral, com a pontuação de 

todos os candidatos de ampla concorrência, inclusive as Pessoas com Deficiência, e a segunda lista, Resultado Final das Pessoas com Deficiência, somente os candidatos com 
deficiência.  

7. DO CUMPRIMENTO DAS REGRAS E DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL

7.1 A prestação de informação falsa, falsificação, constatação de alguma irregularidade na avaliação, no cumprimento das regras do edital ou a não entrega dos documentos 
previstos em edital, constatadas em qualquer fase ou etapa do certame, eliminará o candidato do Concurso Público, a qualquer tempo, anulando-se todos os atos decorrentes 
da inscrição, sem prejuízo das eventuais sanções cíveis e penais aplicáveis e/ou a necessária regularização da situação por ato administrativo do órgão público.

7.2 A Câmara Municipal de Dourados/MS e o Instituto Selecon não se responsabilizam quando os motivos de ordem técnica não lhes forem imputáveis, por inscrições, 
pedidos de isenção ou envio de quaisquer documentos previstos neste edital, não recebidos por falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação da inter-
net, falhas de impressão, problemas de ordem técnica nos computadores utilizados pelos candidatos, falhas ou equívocos no uso do equipamento pelo candidato, bem como 
por outros fatores alheios que impossibilitem a transferência dos dados, o envio de documentos nos prazos estabelecidos e/ou a impressão do boleto bancário, sendo de única 
responsabilidade do candidato o necessário cumprimento dos procedimentos previstos no edital, sob pena de eliminação do certame.

8. PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS

8.1 Das lactantes:

8.1.1 Fica assegurado às lactantes o direito de participarem do Concurso, nos critérios e condições estabelecidos pelos artigos 227 da Constituição Federal, artigo 4º da Lei 
Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), artigos 1º e 2º da Lei Federal nº 10.048, de 8 de novembro de 2000 e Lei Estadual nº 10.269, 
de 27 de fevereiro de 2015.

8.1.2 No Formulário Eletrônico de Inscrição, a candidata que seja mãe lactante, além de assinalar esta opção, deverá informar a quantidade de lactentes e a data de nasci-
mento da(s) criança(s), para adoção das providências necessárias.

8.1.3 A candidata lactante que tiver necessidade de amamentar seu filho, além de solicitar atendimento diferenciado, deverá, obrigatoriamente, apresentar ao fiscal de prova 
a certidão de nascimento do lactente, bem como levar um acompanhante, que ficará em espaço reservado para essa finalidade e que se responsabilizará pela criança, enquanto 
a candidata estiver realizando a prova.

8.1.4 A candidata que tiver atendimento diferenciado para amamentação durante a realização da Prova terá direito ao intervalo de até 30 (trinta) minutos, por filho, a cada 
02 (duas) horas, para amamentação.

8.1.5 O tempo despendido na amamentação será compensado durante a realização das Provas em igual período, conforme itens 8.1.3. e 8.1.4.
8.1.6 Caso a candidata compareça ao local de realização das Provas sem certidão de nascimento será permitida a amamentação, no entanto a candidata terá de assinar termo 

de responsabilidade pela criança.
8.1.7 A criança deverá estar acompanhada somente de um maior de 18 (dezoito) anos responsável por sua guarda (familiar ou terceiro indicado pela candidata) e a perma-

nência temporária desse adulto, em local apropriado, será autorizada pela Coordenação do certame.
8.1.8 A candidata, durante o período de amamentação, será acompanhada de uma “fiscal” designada pela Coordenação de aplicação da prova, sem a presença do responsável 

pela guarda da criança, que garantirá que sua conduta esteja de acordo com os termos e condições deste Edital.
8.1.9 O Instituto Selecon não disponibilizará acompanhante para guarda de criança. A candidata nesta condição que não levar acompanhante, não poderá realizar as provas.
8.2. Das outras condições:
8.2.1 O candidato que, por qualquer razão, passe a necessitar de condições especiais para a realização das provas, após o período de inscrições, deverá encaminhar até o 

dia 11/04/2022, após o pagamento ou deferimento de isenção da sua inscrição, via o e-mail constante do subitem 1.1.1, Solicitação de Condição Especial, e, após análise do 
Instituto Selecon, poderá ser liberado um link no endereço www.selecon.org.br, na área do concurso, para que o mesmo solicite condições especiais, através do preenchimento 
de Formulário Eletrônico.

8.3 Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no item 8 deste Edital, não terão a prova especial e/ou condições especiais atendidas.
8.4 A solicitação de atendimento especial será autorizada segundo os critérios de viabilidade e razoabilidade.

9. DAS PROVAS OBJETIVA E DISCURSIVA/REDAÇÃO

9.1 Da Prova Objetiva – 1ª Etapa
9.1.1 A Prova Objetiva será composta por questões de Múltipla Escolha, conforme quadro constante do item 9.1.4., sendo que cada questão conterá 4 (quatro) alternativas 

e com uma única resposta correta.
9.1.1.1 Para o cargo de nível fundamental cada questão de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico valerá 1,0 (um) ponto e cada questão de Conhecimentos Gerais valerá 1,5 

(um ponto e meio), perfazendo um total de 40 (pontos) o valor máximo da prova objetiva; para o cargo de nível médio, cada questão de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico 
e Noções de Informática valerá 1,0 (um) ponto e cada questão de Conhecimentos Gerais valerá 1,5 (um ponto e meio), perfazendo um total de 50 (pontos) o valor máximo da 
prova objetiva; para o cargo de nível médio técnico, cada questão de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Noções de Informática valerá 1,0 (um) ponto e cada questão de 
Conhecimentos Específico valerá 1,5 (um ponto e meio), perfazendo um total de 50 (pontos) o valor máximo da prova objetiva; para os cargos de nível superior, cada questão 
de Língua Portuguesa, Noções de Informática e Noções de Administração Pública valerá 1,0 (um) ponto e cada questão de Conhecimentos Específicos valerá 1,5 (um ponto e 
meio), perfazendo um total de 50 (pontos) o valor máximo da prova objetiva.

9.1.2 Os conteúdos programáticos referentes à Prova Objetiva são os constantes do Anexo V deste Edital.
9.1.3 A Prova Objetiva de todos os candidatos será corrigida por meio de leitura ótica.
9.1.4 A Prova Objetiva terá caráter eliminatório e classificatório e será constituída conforme a seguir:

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
Agente de Segurança, Auxiliar de Serviços Gerais, Copeira e Garçom

ÁREA DISCIPLINAS NÚMERO DE QUES-
TÕES

VALOR DE CADA 
QUESTÃO TOTAL

Conhecimentos Básicos Língua Portuguesa 15 1,0 15

Raciocínio Lógico 10 1,0 10

Conhecimentos Gerais Sobre o município de Dourados 15 1,0 15

TOTAL 40 - 40

EDITAL



DIÁRIO OFICIAL - ANO XXIII - Nº 5.597                                                               55                     DOURADOS, MS / TERÇA-FEIRA, 22 DE FEVEREIRO DE 2022      

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
Agente da Administração Geral, Agente de Cerimonial, Atendente, Condutor de Veículo Oficial, Recepcionista e Telefonista

ÁREA DISCIPLINAS NÚMERO DE QUESTÕES VALOR DE CADA 
QUESTÃO TOTAL

Conhecimentos Básicos Língua Portuguesa 15 1,0 15
Raciocínio Lógico 10 1,0 10
Noções de Informática 10 1,0 10

Conhecimentos Gerais Sobre o município de Dourados 10 1,5 15
TOTAL 40 - 50

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO TÉCNICO
Fotografo e Técnico em Recursos Humanos 

ÁREA DISCIPLINAS NÚMERO DE 
QUESTÕES

VALOR DE CADA 
QUESTÃO

TOTAL

Conhecimentos Gerais Língua Portuguesa 10 1,0 10
Raciocínio Lógico 05 1,0 05
Noções de Informática 05 1,0 05

Conhecimentos Específicos Disciplina Específica de acordo com a habilitação 20 1,5 30
TOTAL 40 - 50

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
Advogado, Analista Administrativo, Analista de Sistemas, Arquivista, Assistente Social, Contador, Interprete de Libras, Jornalista, Técnico Administrativo, 

Técnico de Redação Legislativa, Técnico em Informática e Técnico Legislativo

ÁREA DISCIPLINAS NÚMERO DE 
QUESTÕES

VALOR 
DE CADA 
QUESTÃO

TOTAL

Conhecimentos Gerais Língua Portuguesa 10 1,0 10

Noções de Informática 05 1,0 05

Noções de Administração Pública 05 1,0 05

Conhecimentos Específicos Disciplina Específica de acordo com a habilitação 20 1,5 30

TOTAL 40 - 50

9.1.5 Será considerado habilitado na Prova Objetiva o candidato que obtiver no mínimo 40% (quarenta por cento) do total de pontos da prova objetiva, não podendo zerar 
em nenhuma das áreas de conhecimento.

9.1.6 Será considerado não habilitado na prova objetiva e eliminado do Concurso Público o candidato que não obtiver o mínimo de pontos exigidos para aprovação e/ou zerar 
qualquer das áreas de conhecimento nos termos estabelecidos no item 9.1.5. deste Edital.

9.1.7 Caberá recurso ao resultado preliminar desta etapa, conforme previsto no item 14 deste Edital.

9.2 Da Prova Discursiva/Redação – 2ª Etapa

9.2.1 A Prova Discursiva/Redação, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada no mesmo dia da Prova Objetiva.

9.2.2 Somente serão corrigidas as Provas Discursivas/Redação dos candidatos habilitados na prova objetiva e que atinjam a condição de classificados na Prova Objetiva, até 
o limite de 20 (vinte) vezes o número de vagas ofertadas, conforme o cargo escolhido, mais os empatados no total de pontos na última posição, e de todos os candidatos com 
deficiência (PcD) habilitados na Prova Objetiva, ficando todos os demais candidatos eliminados do concurso para todos os efeitos.

9.2.3 Prova de Redação para Agente da Administração Geral, Agente de Cerimonial, Atendente, Condutor de Veículo Oficial, Recepcionista e Telefonista – Nível Médio

9.2.3.1 Sobre a Prova Redação para os cargos de Nível Médio sem especialização técnica:
a) terá como valor máximo 100 (cem pontos);
b) o candidato deverá redigir sua resposta utilizando o mínimo de 15 (quinze) e o máximo de 25 linhas;
c) o tema será sobre Conhecimento Atualidades, observando-se os critérios de correção estabelecidos na tabela abaixo:

CRITÉRIOS DE CORREÇÃO POTUAÇÃO
MÁXIMA

CONTEÚDO: análise das ideias fundamentais, observando-se a fidelidade ao tema proposto; consistência; progressão temática. 80

CORREÇÃO FORMAL: Ortografia / Acentuação / Propriedade Vocabular / Morfossintaxe / Pontuação / Elementos de Coesão. 20

TOTAL MÁXIMO 100

9.2.4 Prova Discursiva para Fotógrafo, Técnico em Recursos Humanos – Nível Médio Técnico
9.2.4.1 Sobre a Prova Discursiva para os Técnicos de Nível Médio:
a) terá como valor máximo 100 (cem pontos);
b) o candidato deverá redigir sua resposta utilizando o mínimo de 15 (quinze) e o máximo de 25 linhas;
c) o tema será sobre Conhecimento Específico do cargo/habilitação profissional, observando-se os critérios de correção estabelecidos na tabela abaixo:

CRITÉRIOS DE CORREÇÃO POTUAÇÃO
MÁXIMA

CONTEÚDO: análise das ideias fundamentais da resposta, observando-se a fidelidade à questão proposta; consistência; progressão temática. 80

CORREÇÃO FORMAL: Ortografia / Acentuação / Propriedade Vocabular / Morfossintaxe / Pontuação / Elementos de Coesão. 20

TOTAL MÁXIMO 100

9.2.5 Prova Discursiva para Advogado, Analista Administrativo, Analista de Sistemas, Arquivista, Assistente Social, Contador, Interprete de Libras, Jornalista, Técnico 
Administrativo, Técnico de Redação Legislativa, Técnico em Informática e Técnico Legislativo – Nível Superior

9.2.5.1 Sobre a Prova Discursiva para os cargos de Nível Superior:
a) terá como valor máximo 100 (cem pontos);
b) o candidato deverá redigir sua resposta utilizando o mínimo de 20 (vinte) e o máximo 30 linhas;
c) o tema será sobre Conhecimento Específico do cargo/habilitação profissional, observando-se os critérios de correção estabelecidos na tabela abaixo:
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CRITÉRIOS DE CORREÇÃO PONTUAÇÃO 
MÁXIMA

CONTEÚDO: análise das ideias fundamentais do texto, observando-se a fidelidade ao tema proposto; consistência e relevância da fundamentação; 
progressão temática. 80

CORREÇÃO FORMAL: Ortografia / Acentuação / Propriedade Vocabular / Morfossintaxe / Pontuação / Elementos de Coesão . 20

TOTAL MÁXIMO 100

9.2.6 Não será permitida nenhuma espécie de consulta nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações.
9.2.7 A nota será prejudicada, proporcionalmente, caso ocorra abordagem tangencial, parcial ou diluída em meio a divagações e/ou cópias de textos da prova.
9.2.8 O Caderno de Respostas da Prova Discursiva/Redação será desidentificado para a correção e não permitirá qualquer identificação do candidato pela Banca de correção 

da Prova Discursiva/Redação, garantindo assim o sigilo do autor/candidato.
9.2.9 Na Prova Discursiva/Redação o candidato somente poderá assinar em lugar/campo especificamente indicado, sob pena de anulação da sua prova e consequente eli-

minação do candidato deste Concurso Público.
9.2.10 O Instituto Selecon fornecerá Folha de Rascunho no próprio Caderno de Questões da Prova Discursiva/Redação.
9.2.11 A Folha de Rascunho do Caderno de Questões/Redação será de preenchimento facultativo e não será válida, em hipótese alguma, para avaliação da Prova Discursiva/

Redação do candidato. O candidato que entregar a Prova Discursiva/Redação com o Caderno de Respostas em branco não será avaliado pela Banca de Correção e, consequen-
temente, será eliminado do Concurso.

9.2.12 O texto definitivo será o único documento válido para a avaliação da Prova Discursiva/Redação.
9.2.13 O espelho do Caderno de Respostas da Prova Discursiva/Redação do candidato será divulgado no site www.selecon.org.br na mesma data da divulgação das notas, e 

apenas durante o prazo recursal, não sendo permitido ao candidato levar a Folha de Rascunho da sua Prova Discursiva/Redação.
9.2.14 A Prova Discursiva/Redação deverá ser manuscrita, em letra LEGÍVEL, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul (de material transparente), não sendo permitida 

a interferência ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato a quem tenha sido deferido atendimento especial para a realização das provas, nos termos do 
item 8 deste Edital.

9.2.15 Será atribuída nota zero à Prova Discursiva/Redação que:
a) estiverem em branco;
b) cujo conteúdo versar sobre tema diverso do estabelecido;
c) que não obedeça a tipologia, tema e proposta da Prova Discursiva ou tema da Redação;
d) que estiver ilegível ou desenvolvida em forma de desenhos, versos, com espaçamento excessivo entre letras, palavras e parágrafos, bem como em códigos alheios à língua 

portuguesa escrita, ou em idioma diverso do Português;
e) que não for redigida com caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
f) cujo texto seja, no todo ou em parte, cópia ou plágio de outro autor;
g) que apresentar letra ilegível e/ou incompreensível;
h) cuja redação tiver extensão inferior ao mínimo de linhas estabelecido.
9.2.16 Será atribuída nota zero à Prova Discursiva/Redação que for assinada fora do local apropriado ou que apresentar qualquer escrita, sinal, marca ou símbolo que pos-

sibilite a identificação do candidato.
9.2.17 A Prova Discursiva/Redação terá cunho eliminatório e classificatório, sendo eliminado do Concurso Público e considerado não habilitado na 2ª. Etapa o candidato que 

não perfizer o mínimo de 40% (quarenta por cento) do total de pontos, ou seja, 40 (quarenta) pontos, ou que obtiver nota zero na prova
9.2.18 Será considerado habilitado na Prova Discursiva/Redação (2ª. Etapa do Concurso) o candidato que obtiver nota igual ou maior que 40% (quarenta por cento) dos 

pontos da prova, ou seja, no mínimo 40 (quarenta) pontos.
9.2.19 Os conteúdos programáticos referentes à Prova Discursiva, para os cargos de Nível Médio Técnico e Nível Superior, são os constantes do Anexo V deste Edital.
9.2.20 Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado indicado no Caderno de Respostas da Prova Dis-

cursiva/Redação.
9.2.21 Caberá recurso ao Resultado Preliminar desta etapa, conforme previsto no item 14 deste Edital.

10. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS E DISCURSIVAS/REDAÇÃO – 1ª e 2ª Etapas

10.1 A aplicação das Provas Objetiva e Discursiva/Redação serão realizadas no Município de Dourados, se necessário, e estão previstas para as seguintes datas e períodos:

Cargos Data Prevista Provas

TODOS OS CARGOS 29/05/2022 Prova Objetiva e Prova Discursiva/Redação (turnos da manhã e tarde)

10.2 A duração das Provas Objetiva e Discursiva/Redação será de 3h30min (três horas e trinta minutos), incluído o tempo para leitura das instruções e preenchimento do 
Cartão de Respostas e da Folha de Respostas da Prova Discursiva/Redação. 

10.2.1 A prova objetiva para os cargos de nível fundamental e as provas para os cargos de nível médio, serão aplicadas no turno da manhã, e as provas para os cargos de 
nível superior serão aplicadas no turno da tarde.

10.2.2 O candidato poderá realizar somente uma prova, referente a um único cargo, por turno de realização das provas.
10.3 O Cartão de Convocação de Etapa (CCE) para as provas, contendo o local, a sala e o horário de realização estarão disponíveis no site do Instituto Selecon www.selecon.

org.br  a partir de 25/05/2022.
10.4 Caso o número de candidatos inscritos exceda à oferta de lugares adequados existentes para realização de provas, o Instituto Selecon reserva-se no direito de alocá-los 

em municípios limítrofes, não assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade quanto ao transporte e alojamento desses candidatos.
10.5 Não será enviado, via correio, cartão de convocação para as provas. A data, o horário e o local da realização das provas serão disponibilizados conforme o item 10.3.
10.6 Havendo alteração da data prevista da prova por interesse público, as despesas provenientes da alteração serão de responsabilidade do candidato.
10.7 O candidato deverá comparecer ao local designado para realização das provas com uma hora de antecedência do início das provas conforme cronograma Anexo I, 

munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta não porosa, de material transparente, do Cartão de Convocação de Etapa (CCE) e de original de documento oficial de 
identidade, contendo fotografia e assinatura. 

10.7.1. Serão considerados documentos oficiais e originais de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares (ex-Ministérios Militares), pelas Secretarias de Se-
gurança, pelos Corpos de Bombeiros, pelas Polícias Militares e pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos, etc.); passaporte; carteiras funcionais 
do Ministério Público, Magistratura, da Defensoria Pública e outras carteiras expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valem como identidade, inclusive as carteiras 
de identidade digitais, com foto, visualizadas somente por apps governamentais oficiais; e a Carteira Nacional de Habilitação. 

10.7.1.1 O documento de identificação deverá estar em perfeita condição a fim de permitir, com clareza, a identificação do candidato.
10.7.1.2 Não serão aceitos documentos de identidade ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.
10.7.1.3 No caso de perda ou roubo do documento de identificação, o candidato deverá apresentar certidão, que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedida 

há, no máximo, 30 (trinta) dias da data da realização das provas, e, ainda, deverá ser submetido à identificação especial, consistindo na coleta de impressão digital.
10.7.1.4 Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins: Protocolos, Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação emitida 

anteriormente à Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (que institui o Código de Trânsito Brasileiro), Carteira de Estudante, Crachás, Identidade Funcional de natu-
reza pública ou privada, cópias dos documentos citados, ainda que autenticadas, ou quaisquer outros documentos não constantes deste Edital.

10.7.1.5 O Comprovante de Inscrição e o Cartão de Convocação de Etapa não terão validade como documento de identidade para as provas.
10.8 Não será permitido ao candidato realizar provas fora da data estabelecida, do horário e espaço físico determinado pelo Instituto Selecon.
10.9 O candidato não poderá alegar desconhecimento acerca da data, horário e local de realização das provas, para fins de justificativa de sua ausência.
10.10 Será eliminado deste Concurso Público, o candidato que chegar ao local de provas após o fechamento dos portões.
10.11 É de exclusiva responsabilidade do candidato tomar ciência do trajeto até o local de realização das provas, a fim de evitar eventuais atrasos, sendo aconselhável ao 

candidato visitar o local de realização das provas com antecedência.
10.12 Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato.
10.13 O não comparecimento às provas, por qualquer motivo, caracterizará a desistência do candidato e resultará em sua eliminação deste Concurso Público.
10.14 O candidato que, por qualquer motivo, não tiver seu nome constando na Convocação para as Provas, mas que apresente o respectivo comprovante de pagamento, 

efetuado nos moldes previstos neste Edital, poderá participar do Concurso Público, devendo preencher e assinar, no dia das provas, formulário específico.
10.14.1 A inclusão de que trata o subitem 10.14. será realizada de forma condicional, sujeita a posterior verificação quanto à regularidade da referida inscrição.
10.14.2 Constatada a irregularidade da inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente cancelada, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.
10.15 O candidato deverá acrescentar sua assinatura na lista de presença, de acordo com aquela constante do seu documento de identidade, vedada a aposição de rubrica.
10.16 Após adentrar a sala de prova, o candidato não poderá consultar ou manusear qualquer material de estudo ou de leitura enquanto aguarda o horário de início da prova.
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10.17 Depois de identificado e instalado, o candidato somente poderá deixar a sala após o início da prova, mediante consentimento prévio, acompanhado de um fiscal ou sob 
a fiscalização da equipe de aplicação de provas.

10.18 No local de realização das provas, não será permitido ao candidato o uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, 
rádio comunicador, aparelhos eletrônicos, pagers, bip, agenda eletrônica, relógio analógico ou digital, calculadora, walkman, notebook, palmtop, ipod, tablet, gravador, ponto 
eletrônico, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico, qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos 
ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitida anotação de informações relativas às suas respostas (copiar gabarito) por qualquer 
meio, uso de notas, anotações, livros, impressos, manuscritos, códigos, manuais ou qualquer outro material literário ou visual. O descumprimento desta instrução implicará 
na eliminação do candidato.

10.18.1 Telefone celular, enquanto no local de prova, deverá permanecer desligado, tendo sua bateria retirada, se possível, no momento de acesso à sala de prova e acomo-
dado obrigatoriamente em porta objetos de plástico lacrado, a ser fornecido pela Coordenação da aplicação do certame.

10.18.2 No caso de telefone celular, do tipo smartphone, em que não é possível a retirada da bateria, o mesmo deverá ser desligado sendo acomodado em porta objetos, 
lacrado. Caso o aparelho celular, de qualquer tipo ou modelo, emita qualquer vibração ou som durante a realização da prova, o candidato será eliminado do Concurso.

10.18.3 O candidato que, durante a realização das provas, for encontrado portando qualquer um dos objetos especificados no item 10.18, incluindo os aparelhos eletrônicos 
citados, mesmo que desligados ou sem a fonte de energia, será automaticamente eliminado do Concurso Público.

10.18.4 É vedado a entrada de candidato no local de prova portando qualquer espécie de arma, principalmente arma de fogo ou objetos similares, mesmo que possua o res-
pectivo porte, sob pena de eliminação do certame.

10.18.5 Os pertences pessoais do candidato serão deixados embaixo das carteiras/cadeiras durante todo o período de permanência na sala de prova, não se responsabilizando 
a Câmara Municipal de Dourados/MS e o Instituto Selecon por perdas, extravios ou danos que eventualmente ocorrerem.

10.18.6 É assegurado ao candidato que utilize véu islâmico ou vestimenta de qualquer religião na parte superior da cabeça, desde que o rosto não esteja coberto e que seja 
franqueada à Comissão do Concurso, a prévia inspeção da parte do corpo a ser coberta, de sorte a afastar suspeita ou indício de fraude. 

10.18.7 O candidato que precise utilizar vestimenta específica devido à religião deverá informar essa peculiaridade à organização do certame através dos contatos previstos 
no subitem 1.1.1.

10.19 O Instituto Selecon recomenda que o candidato leve para a realização das provas, apenas o documento original de identidade, caneta azul ou preta (de material trans-
parente) e cartão de confirmação de inscrição.

10.20 Serão fornecidos aos candidatos os Cadernos de Questões e as Folhas de Respostas (Cartão de Respostas da Prova Objetiva e o Caderno de Respostas da Prova Dis-
cursiva/Redação) personalizadas com seus dados, para coleta da assinatura no campo apropriado e transcrição das respostas.

10.21 O candidato deverá conferir os seus dados pessoais impressos nas Folhas de Respostas, em especial seu nome, data de nascimento e número do documento de iden-
tidade.

10.22 Somente será permitida a transcrição das respostas nas Folhas de Respostas, com o uso de caneta esferográfica de tinta azul ou preta (de material transparente), que 
serão os únicos documentos válidos para a correção, vedados qualquer colaboração ou participação de terceiros, respeitadas as condições solicitadas e concedidas aos candi-
datos, nos termos do item 8 deste Edital.

10.23 O candidato não poderá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar as Folhas de Respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos de seu 
descuido.

10.24 Em nenhuma hipótese haverá substituição das Folhas de Respostas por erro do candidato, devendo este arcar com os prejuízos advindos de seu descuido.
10.25 Não serão computadas questões não respondidas, que contenham mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emendas ou rasuras, ainda que legíveis.
10.26 O candidato não deverá fazer nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser registrada pela Leitora ótica, 

prejudicando o seu desempenho.
10.27 O preenchimento das Folhas de Respostas das provas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções especí-

ficas contidas neste Edital e nas capas dos Cadernos de Questões de prova.
10.28 No dia de realização das provas, o candidato será submetido à identificação pelo fiscal de sala e à eventual inspeção pelo fiscal de detecção de metal. Com exceção 

do marca passo, com sua devida identificação.
10.28.1 O candidato que faz uso de marca-passo deve enviar um atestado médico ao Instituto Selecon até o dia 27/05/2022, para receber tratamento adequado no que se refere 

à inspeção de segurança para entrada na sala de provas.
10.29 As instruções constantes dos Cadernos de Provas e nas Folhas de Respostas, bem como as orientações e instruções expedidas pelo Instituto Selecon durante a realiza-

ção das provas, complementam este Edital e deverão ser observadas e seguidas pelo candidato, sob pena de eliminação.
10.30 Após identificação para entrada e acomodação na sala, somente será permitido ao candidato ausentar-se da sala, exclusivamente, nos casos de alteração psicológica e/

ou fisiológica temporária de necessidade extrema antes do início da prova, desde que acompanhado de um fiscal. 
10.30.1 O candidato que, por qualquer motivo, não retornar à sala será automaticamente eliminado do Concurso Público.
10.31 Não haverá prorrogação do tempo de duração das provas, respeitando-se as condições previstas neste Edital.
10.32 Somente será permitido ao candidato retirar-se definitivamente da sala de prova depois de transcorrido o tempo de 1 (uma) hora de seu início, mediante a entrega 

obrigatória das Folhas de Respostas e dos Cadernos de Provas devidamente preenchidos e assinados ao fiscal de sala.
10.32.1 Ao final da Prova, os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala, até que o último candidato finalize sua prova.  
10.33 O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido no item 10.32. será automaticamente eliminado do 

Concurso Público, devendo a ocorrência ser lavrada na Ata de sala.
10.34 Não será permitida, nos locais de realização das provas, a entrada e/ou permanência de pessoas não autorizadas pelo Instituto Selecon, observado o previsto no item 

8.1.7. deste Edital.
10.35 Ao entregarem as provas, os candidatos deverão retirar-se imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros.
10.35.1 Só será permitido ao candidato levar os Cadernos de Questões, a partir de 1 (uma) hora para o horário de término da prova. 
10.35.2 Por motivo de segurança não será permitido ao candidato a cópia de gabaritos por qualquer meio durante a realização da prova.
10.36 No dia da realização das provas, não serão fornecidas por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes 

ao conteúdo das provas e/ou critérios de avaliação/classificação.
10.37 Os Gabaritos preliminares das Provas Objetivas serão divulgados no site do Instituto Selecon www.selecon.org.br , em até 24 (vinte e quatro) horas após a aplicação 

da prova objetiva.
10.38 Os Cadernos de Questões das Provas Objetivas serão divulgados no site Instituto Selecon www.selecon.org.br na mesma data da divulgação dos gabaritos e apenas 

durante o prazo recursal.
10.39 O espelho das Folhas de Respostas do candidato será divulgado no site do Instituto Selecon www.selecon.org.br na mesma data da divulgação do Resultado Preliminar 

das notas, e, apenas, durante o prazo recursal.
10.40 Será eliminado o candidato que:
a) chegar ao local de provas após o fechamento dos portões ou fora dos locais de prova pré-determinados;
b) não comparecer ao local de prova pré-determinado, seja qual for o motivo alegado;
c) não apresentar o documento de identidade exigido no item 10.7.1. deste Edital e seus subitens;
d) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, ou antes, do tempo mínimo de permanência estabelecido no subitem 10.32. deste Edital;
e) fizer uso de notas, anotações, livros, impressos, manuscritos, códigos, manuais ou qualquer outro material literário ou visual, salvo se expressamente admitido no Edital;
f) for surpreendido usando boné, gorro, chapéu, óculos de sol, quaisquer equipamentos eletrônicos mesmo que desligados como: calculadora, walkman, notebook, palm-

top, ipod, tablet, agenda eletrônica, relógio, gravador ou outros similares, ou instrumentos de comunicação interna ou externa, tais como telefone celular, bip, pager, pontos 
eletrônicos, entre outros, ou deles que fizer uso;

g) lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
h) não devolver os Cadernos de Provas e as Folhas de Respostas conforme o subitem 10.32. deste Edital;
i) fizer anotação de informações relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos;
j) ausentar-se da sala de provas, portando as Folhas de Respostas e/ou Cadernos de Provas, observado o subitem 10.35.1;
k) não cumprir as instruções contidas nos Cadernos de Provas e nas Folhas de Respostas;
l) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa do Concurso Público;
m) não permitir a coleta de sua assinatura;
n) recusar submeter-se à identificação e inspeção de detecção de metal;
o) fotografar, filmar ou, de alguma forma, registrar e divulgar imagens e informações acerca do local da prova, da prova e de seus participantes;
p) desrespeitar, ofender, agredir ou, de qualquer outra forma, tentar prejudicar outro candidato;
q) perturbar de qualquer modo a ordem dos trabalhos durante a preparação ou realização das provas;
r) tratar com falta de urbanidade examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes;
s) recusar-se a seguir as instruções dadas por membro da Comissão Organizadora, da equipe de aplicação e apoio às provas ou qualquer outra autoridade presente no local 

do certame;
t) deixar de atender às normas contidas nos Cartão de Convocação para a Etapa-CCE, nos Cadernos de Provas e nas Folhas de Respostas e demais orientações/instruções 

expedidas pelo Instituto Selecon.
11. DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
11.1 O Instituto Selecon garantirá a privacidade dos dados de todos os candidatos inscritos, sejam eles deferidos ou indeferidos, com tratamento adequado de todas as infor-

mações, sejam elas a que nível for, nos termos da Lei nº 13.709/2018 - LGPD.
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12. DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS (somente para cargos de Nível Superior)

12.1 Serão convocados para a Avaliação de Títulos, somente os candidatos para cargos de Nível Superior, habilitados na prova objetiva e na prova discursiva (1ª. e 2ª. Eta-
pas), e que atinjam a condição de classificados na Prova Discursiva (2ª. Etapa), até o limite de 20 (vinte) vezes o número de vagas ofertadas e até a 20ª. Colocação para o cargo 
que oferece somente formação de cadastro de reserva, mais os empatados no total de pontos na última posição; e de todos os candidatos com deficiência (PcD) habilitados na 
Prova Discursiva (2ª. Etapa), ficando todos os demais candidatos eliminados do concurso para todos os efeitos. 

12.2 Os candidatos convocados para a Avaliação de Títulos conforme o previsto no subitem anterior deverão enviar seus títulos, através de link específico no site do Instituto 
Selecon www.selecon.org.br, no prazo previsto no cronograma do concurso (Anexo I), via Upload, conforme previsto no subitem 1.1.2 deste edital.

12.3 A Avaliação de Títulos, de caráter exclusivamente classificatório, terá a pontuação máxima de 9,0 (nove) pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos e dos com-
provantes apresentados seja superior a este valor.

12.4 As cópias enviadas via Upload não serão devolvidas em hipótese alguma.
12.5 Todos os documentos referentes à Avaliação de Títulos deverão ser enviados, via Upload, ao Instituto Selecon, em CÓPIAS frente e verso, cuja autenticidade será objeto 

de comprovação mediante apresentação de original e outros procedimentos julgados necessários, caso o candidato venha a ser aprovado.
12.6 Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a avaliação com clareza.
12.7 Em relação aos comprovantes de conclusão de curso de pós-graduação Stricto Sensu, somente serão aceitos Diploma devidamente registrado ou Atestado de Conclusão 

acompanhado de Ata de Defesa de dissertação ou tese sem qualquer condição para obtenção do título, expedidos por instituição reconhecida pelo MEC; no que se refere aos 
comprovantes de conclusão de curso de pós-graduação Lato Sensu, somente serão aceitos certificados ou atestados de conclusão de curso de especialização, acompanhados do 
histórico escolar, emitidos por instituição reconhecida pelo MEC, de acordo com as determinações do Conselho Nacional de Educação vigentes à época da realização do curso.

12.8 Não serão aceitos como comprovantes de conclusão de curso apenas Histórico Escolar ou quaisquer outros documentos diferentes dos estabelecidos na tabela do su-
bitem 12.17. deste Edital.

12.9 Os documentos comprobatórios de cursos realizados no exterior somente serão considerados quando forem compatíveis com o exercício de atividades correspondentes 
ao cargo pleiteado e mediante tradução para a língua portuguesa por tradutor juramentado e devidamente revalidado por universidades oficiais credenciadas pelo Ministério 
da Educação – MEC.

12.10 Apenas os cursos já concluídos até a data da convocação para apresentação dos Títulos serão passíveis de pontuação na avaliação.
12.11 O Certificado de curso de pós-graduação lato-sensu, em nível de especialização, que não apresentar a carga horária mínima de 360h/aula não será pontuado.
12.12 Os documentos para a Avaliação de Títulos deverão ser encaminhados conforme orientações no Edital de convocação para a Avaliação de Títulos.
12.13 Os documentos para a Avaliação de Títulos que não preencherem as exigências de comprovação contidas neste Edital, não serão considerados.
12.14 Não serão aceitos documentos que não atenderem aos prazos e às exigências deste Edital e suas complementações.
12.15 Não serão avaliados os documentos enviados ao Instituto Selecon fora do prazo ou de forma diferente do estabelecido neste Edital e suas complementações.
12.16 Não serão avaliados os documentos que não forem enviados na forma e prazo estabelecidos no subitem 12.2 deste edital.
12.17 Os documentos para Avaliação de Títulos serão pontuados conforme a Tabela abaixo:

TABELA DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

Item de 
Análise

Descrição do 
Título

Comprovante/ Descrição do Documento
a ser entregue para análise

Pontuação 
por Título

Quantidade
máxima de 

comprovantes
Pontuação 
Máxima

1 Doutorado
Diploma ou Certificado de conclusão de curso de Doutorado, devidamente registrado, 
fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, na área rela-
cionada ao cargo pleiteado.

4,0 1 4,0

2 Mestrado
Diploma ou Certificado de conclusão de curso de Mestrado, devidamente registrado, forne-
cido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, na área relacionada 
ao cargo pleiteado.

3,0 1 3,0

3 Especial-
ização

Diploma ou Certificado de conclusão de curso de pós-graduação em nível de especialização 
lato sensu, com carga horária mínima de 360 horas, reconhecido pelo Ministério da Edu-
cação, na área relacionada ao cargo pleiteado.

2,0 1 2,0

TOTAL MÁXIMO DE PONTUAÇÃO 9 pontos

12.18 O candidato deverá entregar apenas 1 título por item de análise. A quantidade máxima de títulos a serem analisados, por item descrito na tabela acima, será de 1(um) 
título. Os pontos de documentações entregues para análise, que excederem o limite de pontos estipulados na tabela acima, por item, serão desconsiderados.

12.19 Serão considerados habilitados na Análise de Títulos todos os candidatos convocados para a entrega de acordo com o subitem 12.1 deste Edital. A Análise de Títulos 
é uma Etapa do Concurso somente classificatória. Os candidatos que não entregarem títulos não obterão pontos na 3ª. Etapa do Concurso e serão classificados no Resultado 
Final somente com a soma dos pontos das etapas anteriores.

12.20 Caberá recurso ao resultado preliminar desta etapa, conforme previsto no item 14 deste Edital.

13. DO RESULTADO FINAL

13.1 A nota final dos candidatos convocados e considerados habilitados na Análise de Títulos, será igual ao total da soma de pontos obtidos em todas as 2 (duas) ou 3 (três) 
etapas realizadas, dependendo do cargo, que definirá a ordem de Classificação Final no Concurso.

13.2 Na hipótese de igualdade de nota final entre candidatos, serão aplicados critérios de desempate, tendo preferência, sucessivamente, conforme critério abaixo:
a) candidato com maior idade, dentre candidatos idosos e candidato com maior idade entre candidato idoso e não idoso, até a data da prova objetiva e discursiva/redação, em 

obediência ao Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003);
b) tiver obtido maior pontuação na Análise de Títulos (se houver);
c) tiver obtido maior pontuação na Prova Discursiva/Redação (para cargos de Nível Médio e Nível Superior);
d) tiver obtido maior pontuação na prova objetiva na Disciplina Específica de Conhecimentos Específicos (para cargos de Nível Médio Técnico e Nível Superior);
e) tiver obtido maior pontuação na prova objetiva na Disciplina de Português de Conhecimentos Gerais (todos os cargos);
f) tiver obtido maior pontuação na prova objetiva na Disciplina de Raciocínio Lógico (cargos de Nível Médio e Fundamental) ou Noções de Administração Pública (cargos 

de Nível Superior), de Conhecimentos Gerais;
g) candidato com maior idade, dentre candidatos não idosos.
13.2.1 – Para desempate através da idade dos candidatos poderá ser levado em conta para se determinar o de maior idade, se necessário for, o horário de nascimento, a ser 

conferido na certidão de nascimento dos candidatos empatados. Neste caso os candidatos serão convocados a apresentar suas certidões de nascimento e o candidato que não 
o fizer não será incluído no critério de desempate.

13.3 A classificação final deste concurso será composta pelos candidatos aprovados dentro do número de vagas, conforme Anexo II deste Edital, mais o Cadastro de Reserva 
de 100% das vagas, por cargo/perfil, conforme Anexo II deste Edital, além dos candidatos com deficiência, habilitados em todas as etapas do Concurso Público.

13.4 No caso do número de classificados no que se refere à formação do Cadastro de Reserva, ser número fracionário, o mesmo será elevado ao número inteiro subsequente.
13.5 Os candidatos classificados, excedentes às vagas atualmente existentes, serão mantidos em cadastro de reserva durante o prazo de validade do Concurso Público e 

poderão ser convocados em função da disponibilidade de vagas futuras, conforme necessidade da Câmara Municipal de Dourados. Sendo de responsabilidade exclusiva dos 
candidatos o acompanhamento das publicações no Diário Oficial de Dourados/MS, ocorridas durante o prazo de validade do Concurso Público.

13.6 Os candidatos Aprovados e os de Cadastro de Reserva serão listados em ordem decrescente de nota final, observado o cargo/habilitação profissional para os quais 
concorrem, em 3 (três) listas, a saber:

a) Lista 1: Classificação Geral de todos os candidatos habilitados em todas as etapas e classificados, inclusos os de Ampla Concorrência e os Cotistas Pessoas com Defici-
ência, por cargo/habilitação profissional;

b) Lista 2: Classificação por Ampla Concorrência, por cargo/habilitação profissional;
c) Lista 3: Classificação das Pessoas com Deficiência classificadas, por cargo/ habilitação profissional;
13.7 O Resultado Final deste Concurso Público será publicado no Diário Oficial de Dourados/MS e nos sites www.camara.ms.gov.br e www.selecon.org.br

14. DOS RECURSOS DOS RECURSOS/IMPUGNAÇÕES/PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
14.1 O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias no horário das 00h01min do primeiro dia às 23h59min do dia segundo dia previsto, observado o horário de 

Dourados/MS, contados do primeiro dia subsequente da data de publicação oficial do ato objeto do recurso, contra as seguintes situações:
a) indeferimento do pedido de isenção do valor de inscrição;
b) às questões das provas objetivas e gabaritos preliminares;
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c) ao resultado preliminar da prova objetiva;
d) ao resultado preliminar da prova discursiva;
e) ao resultado preliminar da prova de redação;
f) ao resultado preliminar da avaliação de títulos;
g) e à classificação preliminar no Concurso Público.

14.2 Para os recursos previstos do item 14.1, o candidato deverá acessar o site do Instituto Selecon www.selecon.org.br e preencher o formulário próprio disponibilizado para 
recurso transmitindo-o eletronicamente. A comprovação do encaminhamento oportuno do recurso será feita mediante data de envio eletrônico do formulário e do número de 
protocolo gerado, sendo rejeitado liminarmente recurso enviado fora do prazo.

14.3 Os recursos encaminhados devem seguir as seguintes determinações:
a) não conter qualquer identificação do candidato no corpo do texto de argumentação lógica do recurso;
b) ser elaborado com argumentação lógica, consistente e acrescidos de indicação da bibliografia pesquisada pelo candidato para fundamentar seu questionamento;
c) apresentar a fundamentação referente apenas à etapa previamente selecionada para o recurso.

14.4 Para situação mencionada no item 14.1., alínea “c” deste Edital, cada candidato poderá interpor apenas um recurso por questão, devidamente fundamentado.

14.5 Serão indeferidos os recursos que:
a) não estiverem devidamente fundamentados;
b) não apresentarem argumentações lógicas e consistentes;
c) estiverem em desacordo com as especificações contidas neste Edital;
d) forem apresentados fora do prazo estabelecido;
e) apresentarem no corpo da fundamentação outras questões que não a selecionada para recurso;
f) apresentarem argumentação contra terceiros;
g) apresentarem argumentação em coletivo;
h) cujo teor desrespeite a banca examinadora;
i) contenham fundamentação idêntica, em todo ou em parte, à argumentação constante de recursos de outros candidatos.

14.6 Não serão considerados requerimentos, reclamações, notificações extrajudiciais ou quaisquer outros instrumentos similares cujo teor seja objeto de recurso apontado 
no item 14.1. deste Edital.

14.7 Os pontos relativos a questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos que fizeram a prova e não obtiveram pontuação nas referidas questões, 
conforme o primeiro gabarito oficial, independentemente de interposição de recursos. Os candidatos que haviam recebido pontos nas questões anuladas, após os recursos, terão 
esses pontos mantidos sem receber pontuação a mais.

14.8 Alterado o gabarito oficial pela Banca do Concurso, de ofício ou por força de provimento de recurso, as provas serão corrigidas de acordo com o novo gabarito.
14.9 No que se refere ao item 14.1., alínea “c”, se a argumentação apresentada for procedente elevar à reavaliação anteriormente analisados, prevalecerá à nova análise, 

alterando o resultado inicial obtido para um resultado superior ou inferior para efeito de classificação.
14.10 Na ocorrência do disposto nos subitens 14.7., 14.8. e 14.9. deste Edital, poderá haver alteração da classificação inicial obtida para uma classificação superior ou infe-

rior, ou, ainda, poderá ocorrer à desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida.
14.11 A banca examinadora constitui única instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14.12 Após análise dos recursos, será publicado no site do Instituto Selecon www.selecon.org.br apenas a decisão de deferimento ou indeferimento. Não serão encaminhadas 

respostas individuais aos candidatos.
14.13. Eventuais impugnações ou pedido de esclarecimentos, poderão ser interpostos em até 02 (dois) úteis após a publicação do Edital

15. DA HOMOLOGAÇÃO E VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO

15.1 O resultado final do Concurso, após definidos todos os recursos interpostos, será homologado pela Câmara Municipal de Dourados/MS e publicado no Diário Oficial 
de Dourados/MS.

15.2 O Concurso Público terá validade de 2 (dois) anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a 
critério da Câmara Municipal de Dourados, levando-se em conta a oportunidade e conveniência para Administração Pública.

16. DA NOMEAÇÃO, POSSE E LOTAÇÃO 

16.1 A classificação final no Concurso Público não assegura ao candidato o direito de ingresso automático no cargo, apenas a expectativa de nomeação segundo a rigorosa 
ordem classificatória, ficando a concretização deste ato condicionada ao interesse, às necessidades e possibilidade financeira da Câmara Municipal de Dourados.

16.2 Os candidatos classificados, excedentes às vagas atualmente existentes, nos termos do subitem 13.5, serão mantidos em cadastro de reserva durante o prazo de validade 
do Concurso Público e poderão ser convocados em função da disponibilidade de vagas futuras, ficando sob responsabilidade do candidato o acompanhamento das nomeações 
no Diário Oficial de Dourados/MS, ocorridas durante o prazo de validade do Concurso Público.

16.3 Em função das necessidades de preenchimento de vagas, não havendo mais candidato classificado por cargo/perfil e tendo sido nomeados TODOS os aprovados, a Câ-
mara Municipal de Dourados poderá nomear candidato pela classificação por cargo/habilitação profissional, obedecida rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos.

16.4 Antes da nomeação do candidato pela classificação por cargo/habilitação profissional haverá uma convocação por meio de Edital a ser publicado no Diário Oficial de 
Dourados/MS e disponibilizado no site da Câmara Municipal de Dourados.

16.4.1 A convocação pela classificação por cargo/habilitação profissional poderá ocorrer apenas 01 (uma) vez por candidato, por meio de Edital a ser publicado no Diário 
Oficial de Dourados/MS.

16.4.2 A nomeação dos candidatos dar-se-á por meio de ato publicado no Diário Oficial de Dourados/MS, respeitando-se rigorosamente a ordem de classificação para o 
cargo/habilitação profissional para qual concorreram.

16.4.3 É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações oficiais do Concurso nos sites do Instituto Selecon www.selecon.org.br  e da Câmara 
Municipal de Dourados. 

16.5 A posse fica condicionada à realização de inspeção e aprovação médica, conforme procedimentos dispostos no Estatuto do Servidor Público Municipal – Lei Com-
plementar n. 107 de 27 de dezembro de 2006.

16.6 O não comparecimento do candidato para tomar posse no prazo legal acarretará a perda do direito à vaga, com consequente publicação de ato tornando sem efeito sua 
nomeação.

16.7 A lotação do candidato poderá ser feita de acordo com as vagas disponíveis no momento da nomeação e do efetivo exercício.
16.8 O candidato deverá tomar posse no prazo estabelecido pelo Estatuto do Servidor Público Municipal – Lei Complementar n. 107 de 27 de dezembro de 2006. Podendo ser 

prorrogado por igual período desde que seja solicitado por meio de requerimento.  Caso o candidato não tome posse nesse período tornar-se-á sem efeito o ato de provimento. 
16.9 O candidato empossado deverá entrar em efetivo exercício no desempenho das atribuições no prazo estabelecido pelo Estatuto do Servidor Público Municipal – Lei 

Complementar n. 107 de 27 de dezembro de 2006 e Lei Complementar 419 de 22 de outubro de 2021 (Plano de Cargos e Carreiras da Câmara Municipal de Dourados).
16.10 O candidato nomeado deverá apresentar, para fins de posse, os documentos constantes do respectivo Edital de Convocação. 
16.11 A falta de comprovação de quaisquer dos requisitos para investidura até a data da posse ou a prática de falsidade ideológica em prova documental tornará sem efeito 

o respectivo ato de nomeação do candidato, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.
16.12 A aprovação e classificação no Concurso geram para o candidato apenas expectativa de direito à nomeação, ficando este ato condicionado à observância das dispo-

sições legais pertinentes (ainda que supervenientes), ao exclusivo interesse e conveniência da Câmara Municipal de Dourados, à rigorosa ordem de classificação final do 
Concurso e ao prazo de validade do Concurso.

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 Todos os atos relativos ao presente Concurso Público: convocações, avisos e comunicados serão divulgados nos sites do Instituto Selecon www.selecon.org.br e da 
Câmara Municipal de Dourados. Os extratos dos documentos serão publicados no Diário Oficial de Dourados/MS. 

17.2 É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar todos os atos, etapas e convocações referentes ao presente certame, na página do Concurso Público até a 
data de sua homologação.

17.3 Após a homologação do Concurso Público, o candidato deverá acompanhar as publicações relativas a este certame no Diário Oficial de Dourados/MS e no site da 
Câmara Municipal de Dourados.

17.4 Correrão por conta exclusiva do candidato quaisquer despesas com documentação, interposição de recurso, material, exames laboratoriais, laudos médicos ou técnicos, 
atestados, deslocamentos, viagem, alimentação, estadia e outras decorrentes de sua participação no Concurso Público.

17.5 Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou classificação ao candidato, valendo, para esse fim, os resultados publicados no Diário Oficial 
de Dourados/MS, e divulgados no site da Câmara Municipal de Dourados.  
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17.6 Os prazos estabelecidos neste Edital são preclusivos, contínuos e comuns os atos dos candidatos, não havendo justificativa para o não cumprimento e para a apresenta-
ção de documentos fora das datas estabelecidas.

17.7 A Câmara Municipal de Dourados e o Instituto Selecon não se responsabilizarão por quaisquer recursos, textos, apostilas e outras publicações referentes às matérias 
deste Concurso Público que não sejam oficialmente divulgadas ou por quaisquer informações que estejam em desacordo com o disposto neste Edital.

17.8 Não serão fornecidas provas relativas a concursos anteriores.
17.9 Se a qualquer tempo for constatado por meio eletrônico, estatístico, visual, grafotécnico ou investigação policial, que o candidato fez uso de processo ilícito, sua Prova/

Exame será anulada e ele será automaticamente eliminado do Concurso.
17.10 A qualquer tempo poderá ser anulada a inscrição, prova e/ou tornar sem efeito a nomeação do candidato, em todos os atos relacionados a este Concurso Público, 

quando constatada a omissão ou declaração falsa de dados ou condições, irregularidade de documentos, ou ainda, irregularidade na realização das provas, com finalidade de 
prejudicar direito ou criar obrigação, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

17.11 Comprovada a inexatidão ou irregularidades descritas no item 17.9 deste Edital, o candidato estará sujeito a responder por falsidade ideológica de acordo com o art. 
299 do Código Penal.

17.12 O candidato é responsável pela atualização dos dados, inclusive do endereço residencial, durante a realização do Concurso Público junto ao Instituto Selecon www.
selecon.org.br, e após a homologação, junto à Câmara Municipal de Dourados/MS.

17.13 É de responsabilidade do candidato manter seu endereço (inclusive eletrônico) e telefone atualizados, até que se expire o prazo de validade do Concurso, para viabilizar 
os contatos necessários, sob pena de, quando for nomeado, perder o prazo para tomar posse, caso não seja localizado.

17.14 A não atualização a que se refere o item anterior poderá gerar prejuízos ao candidato, sem nenhuma responsabilidade para o Instituto Selecon e para a Câmara Muni-
cipal de Dourados.

17.15 A Câmara Municipal de Dourados e o Instituto Selecon não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:

a) e-mail incorreto e/ou desatualizado;
b) endereço residencial desatualizado;
c) endereço residencial de difícil acesso;

17.16 O não atendimento pelo candidato das condições estabelecidas neste Edital, a qualquer tempo, implicará sua eliminação do Concurso Público.
17.17 As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e os casos duvidosos serão resolvidos conjuntamente pela Câmara Municipal de Dourados e pelo Instituto 

Selecon, no que tange à realização deste Concurso Público.
17.18 Serão incorporados a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer alterações, atualizações, editais retificadores, complementares e atos complementares, avisos, comu-

nicados e convocações, orientações, Instruções Normativas e instruções para as provas, impressas em seus cadernos de questões e folhas de resposta, e cartões de confirmação 
ou de convocações relativos a este Concurso Público.

17.19 O candidato convocado para a realização de qualquer etapa do Concurso Público e que não a atender, no prazo estipulado neste edital, será considerado desistente, 
sendo automaticamente eliminado e excluído deste Concurso Público.

17.20 A Câmara Municipal de Dourados e o Instituto Selecon reservam-se no direito de promover as correções que se fizerem necessárias, em qualquer etapa do Concurso 
Público ou posterior ao Concurso Público, em razão de atos ou fatos não previstos, respeitados as normas e os princípios legais.

17.21 A inscrição vale, para todo e qualquer efeito, como forma de expressa aceitação, por parte do candidato, de todas as condições, normas e exigências constantes deste 
edital, bem como os atos que forem expedidos sobre o Concurso Público.

Dourados/MS, 22 de fevereiro de 2022.

Laudir Antonio Munaretto
Presidente da Câmara Municipal

ANEXOS AO EDITAL N. XX/2022/CMD

ANEXOS ASSUNTOS

ANEXO I Cronograma com as datas previstas do Concurso 

ANEXO II Quadro Geral de Vagas

ANEXO III Quadro Cargo / Perfil Profissional
Requisitos Básicos
Jornada de Trabalho
Enquadramento Inicial
Remuneração

ANEXO IV Atribuições Gerais dos Cargos

ANEXO V Conteúdos Programáticos

ANEXO VI Declaração de Carência Econômica (modelo)

ANEXO I
DO CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DA CMD

Edital nº 01/2022/CMD

Data Atividade Horário Local e/ou Funções Relacionadas

22/02/2022 Divulgação Edital. www.selecon.org.br e www.camara.ms.gov.
br e Diário Oficial de Dourados/MS

26/02/2022 a
10/04/2022 Inscrições até 23h59min do 

dia 10/04/2022 No site www.selecon.org.br 

11/04/2022
Vencimento do boleto bancário com a taxa de inscrição – Último dia para 
pagamento do boleto e último dia para entrega de laudo para solicitação de cota 
de PcD -

23 a 25/02/2022 Pedido de isenção de taxa de inscrição No site www.selecon.org.br

09/03/2022 Resultado Preliminar do Pedido de isenção de taxa de inscrição a partir das 19h No site www.selecon.org.br

10 e 11/03/2022 Recurso ao Resultado Preliminar do Pedido de isenção de taxa de inscrição  No site www.selecon.org.br

16/03/2022 Resultado Final do Pedido de isenção de taxa de inscrição a partir das 19h No site www.selecon.org.br

18/04/2022 Resultado Preliminar do pedido de inclusão de cota para PcD a partir das 19h No site www.selecon.org.br

19 e 20/04/2022 Recurso ao Resultado Preliminar do pedido de inclusão de cota para PcD No site www.selecon.org.br

26/04/2022
Resultado do Recurso ao Resultado Preliminar do pedido de inclusão de cota 
para PcD e Resultado Final do pedido de inclusão de cota para PcD a partir das 19h No site www.selecon.org.br

25/05/2022
Divulgação do Cartão de Convocação de Etapa(CCE) com data, horário e local 
de prova a partir das 19h No site www.selecon.org.br

EDITAL



DIÁRIO OFICIAL - ANO XXIII - Nº 5.597                                                               61                     DOURADOS, MS / TERÇA-FEIRA, 22 DE FEVEREIRO DE 2022      

26 e 27/05/2022
Prazo para solicitação de correção de dados no Cartão de Convocação de 
Etapa(CCE) No site www.selecon.org.br

29/05/2022 Aplicação da Prova Objetiva de Conhecimentos e da Prova Discursiva/Redação

das 8h às 
11h30min (Níveis 

Fundamental e 
Médio)

das 14h às 
17h30min (para 
Nível Superior)

Diversos locais, com data e horário das 
provas, a serem divulgados no Cartão de 

Convocação de Etapa através do site www.
selecon.org.br

29/05/2022
Divulgação do gabarito da prova objetiva e das imagens da prova objetiva 
aplicada a partir das 22h No site www.selecon.org.br

30 e 31/05/2022
Recurso contra o gabarito da prova objetiva e contra as questões da prova 
aplicada No site www.selecon.org.br

07/06/2022

Resultado do recurso contra o gabarito da prova objetiva e das questões da 
prova aplicada.
Divulgação do gabarito definitivo da prova objetiva aplicada.
Divulgação da imagem do cartão resposta.

a partir das 19h No site www.selecon.org.br

09/06/2022 Divulgação do Resultado Preliminar da prova objetiva a partir das 19h No site www.selecon.org.br

10 e 11/06/2022 Recurso ao Resultado Preliminar da prova objetiva de conhecimentos No site www.selecon.org.br

14/06/2022
Resultado do Recurso ao Resultado Preliminar da prova objetiva de conheci-
mentos e Resultado Final da prova objetiva de conhecimentos a partir das 19h No site www.selecon.org.br

15/06/2022
Resultado Preliminar da Classificação na Prova Objetiva para a correção da 
Discursiva/Redação a partir das 19h No site www.selecon.org.br

17 e 18/06/2022
Recurso ao Resultado Preliminar da Classificação na Prova Objetiva (1ª. Etapa) 
para a correção da prova discursiva/redação No site www.selecon.org.br

20/06/2022

Resultado do Recurso ao Resultado Preliminar da Classificação na Prova 
Objetiva para a correção da Prova Discursiva/Redação e Resultado Final da 
Classificação na Prova Objetiva (1ª. Etapa) para a correção da Prova Discur-
siva/Redação 

a partir das 19h No site www.selecon.org.br

04/07/2022 Resultado Preliminar da Prova Discursiva/Redação (2ª. Etapa) a partir das 19h No site www.selecon.org.br

05 e 06/07/2022 Recurso ao Resultado Preliminar da Prova Discursiva/Redação (2ª Etapa) No site www.selecon.org.br

12/07/2022
Resultado do Recurso ao Resultado Preliminar da prova discursiva/redação e 
Resultado Final da Prova Discursiva/Redação (2ª. Etapa) a partir das 19h No site www.selecon.org.br

13/07/2022 Resultado Preliminar com Classificação na 2ª. Etapa a partir das 19h No site www.selecon.org.br

14 e 15/07/2022 Recurso ao Resultado Preliminar com Classificação na 2ª. Etapa No site www.selecon.org.br

18/07/2022
Resultado do Recurso ao Resultado Preliminar com Classificação na 2ª. Etapa e 
Resultado Final com Classificação na 2ª. Etapa. a partir das 19h No site www.selecon.org.br

19/07/2022 Convocação para a entrega de títulos a partir das 19h No site www.selecon.org.br

20 e 21/07/2022 Envio dos títulos pelos candidatos classificados na 2ª Etapa No site www.selecon.org.br

02/08/2022 Resultado Preliminar da Análise de Títulos a partir das 22h No site www.selecon.org.br

03 e 04/08/2022 Recurso ao Resultado Preliminar da Análise de Títulos No site www.selecon.org.br

09/08/2022
Resultado do Recurso ao Resultado Preliminar da Análise de Títulos e Resulta-
do Final da Análise de Títulos a partir das 22h No site www.selecon.org.br

11/08/2022 Resultado Preliminar da Classificação do Concurso Publico a partir das 19h No site www.selecon.org.br

12 e 13/08/2022
Recurso ao Resultado Preliminar do Concurso Público com a Classificação 
Geral dos Candidatos No site www.selecon.org.br

16/08/2022
Resultado do Recurso ao Resultado Preliminar do Concurso Público com a 
Classificação Geral dos Candidatos. Resultado Final do Concurso Público, com 
a classificação final dos candidatos

a partir das 19h www.selecon.org.br e www.camara.ms.gov.
br e Diário Oficial de Dourados/MS

A partir de
17/08/2022

Homologação do Resultado Final do Concurso Público e convocação dos 
aprovados para a posse

www.selecon.org.br e www.camara.ms.gov.
br e Diário Oficial de Dourados/MS
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ANEXO II
QUADRO GERAL DE VAGAS

N Cargos/Áreas AC PCD
5% Total de Vagas + CR

1 Advogado 02 - 10

2 Analista Administrativo 01 - 10

3 Analista de Sistemas 01 - 04

4 Arquivista 01 - 04

5 Assistente Social 01 - 04

6 Contador 01 - 10

7 Interprete de Libras 02 - 08

8 Jornalista 02 - 08

9 Técnico Administrativo 03 - 16

10 Técnico de Redação Legislativa 01 - 06

11 Técnico em Informática 01 - 08

12 Técnico Legislativo 03 - 16

13 Agente da Administração Geral 06 - 40

14 Agente de Cerimonial 02 - 10

15 Atendente 02 - 06

16 Condutor de Veículo Oficial 03 - 16

17 Fotografo 01 - 04

18 Recepcionista 02 - 06

19 Técnico em Recursos Humanos 01 - 04

20 Telefonista CR - 06

21 Agente de Segurança 03 - 12

22 Auxiliar de Serviços Gerais 04 - 30

23 Copeira CR - 12

24 Garçom 01 - 12

LEGENDA:
AC = Vagas de Ampla Concorrência
CR – Cadastro de Reserva
PCD = Vagas reservadas às Pessoas com Deficiência

ANEXO III
QUADRO CARGO / PERFIL PROFISSIONAL

Cargo/Perfil
Profissional

Requisitos Básicos Jornada de Trabalho 
Semanal

Remuneração Inicial 
R$

Advogado Diploma de graduação em Direito com registro na AOB/MS 20 6.334,21

Analista Administrativo Diploma de graduação em Administração e Registro no CRA 40 6.334,21

Analista de Sistemas Diploma de graduação em Ciências da Computação ou Engenharia da Com-
putação

40 6.334,21

Arquivista Diploma de graduação em Biblioteconomia e/ou Arquivologia. 40 4.460,94

Assistente Social Diploma de graduação em Serviço Social com registro no CRESS/MS 40 6.334,21

Contador Diploma de graduação e Registro no CRC 40 6.334,21

Interprete de Libras Diploma de graduação com Habilitação Específica na área de atuação, Certifi-
cação conferida por exame Prolibras/MEC-Proficiência em Tradução e Interpre-
tação de Libras-Língua Portuguesa e Curso de Instrutor de Libras ou Assistente 
Educacional de Libras, promovido por instituição reconhecida

20 2.865,69

Jornalista Diploma de graduação em Nível Superior ou Registro de Classe 25 4.460,94

Técnico Administrativo Diploma de graduação em Ciências Jurídicas, Ciências Contábeis ou Adminis-
tração

40 4.460,94

Técnico de Redação Legislativa Diploma de graduação em Letras e/ou Comunicação Social e/ou Direito realiza-
do em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação.

40 4.460,94

Técnico em Informática Diploma de graduação na Área de Informática 40 4.460,94

Técnico Legislativo Diploma de graduação em Ciências Jurídicas 40 4.460,94

Agente da Administração Geral Certificado de Conclusão de Ensino Médio 40 1.837,74

Agente de Cerimonial Certificado de Conclusão de Ensino Médio 40 1.837,74

Atendente Certificado de Conclusão de Ensino Médio 40 1.666,08

Condutor de Veículo Oficial Certificado de Conclusão de Ensino Médio com CNH “C” 40 2.865,69
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Fotografo Certificado de Conclusão de Ensino Médio e Curso Técnico na área 40 2.865,69

Recepcionista Certificado de Conclusão de Ensino Médio 40 1.666,08

Técnico em Recursos Humanos Certificado de Conclusão de Ensino Médio e Curso Técnico em Recursos Hu-
manos ou Diploma de graduação com especialização na área

40 2.865,69

Telefonista Certificado de Conclusão de Ensino Médio 40 1.837,74

Agente de Segurança Certificado de Conclusão de Ensino Fundamental e Curso na área 40 1.837,74

Auxiliar de Serviços Gerais Certificado de Conclusão de Ensino Fundamental 40 1.837,74

Copeira Certificado de Conclusão de Ensino Fundamental 40 1.837,74

Garçom Certificado de Conclusão de Ensino Fundamental 40 1.837,74

ANEXO IV
ATRIBUIÇÕES GERAIS DO CARGO - NÍVEL FUNDAMENTAL

Cargo: Agente de Segurança

Atribuições:
Vigia dependências e áreas públicas e privadas com a finalidade de prevenir, controlar e combater delitos como porte ilícito de armas e munições e outras irregularidades. 
Zela pela segurança das pessoas, do patrimônio e pelo cumprimento das leis e regulamentos.

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais

Atribuições:
Executar serviços de limpeza em geral (pisos, paredes, tetos, sanitários, pias, vidraças, jardins); Utilização de produtos de limpeza; Transporte de móveis e objetos em 
geral; Serviços de carga e descarga de materiais; Serviços de copa e cozinha (preparar e servir café, lanches, higienizar utensílios de cozinha, etc.)

Cargo: Copeira

Atribuições:
Preparar café, chá e outras bebidas; Servir água, café, chá, e outras bebidas; Estocar bebidas para serem servidas nas dependências da Câmara; Manter limpo e em funciona-
mento a copa, refeitório e suas dependências; Zelar pelo perfeito funcionamento e conservação dos equipamentos e material de uso da copa e refeitório; Manter o controle 
sobre os bens perecíveis; Preparar refeições; Fazer o controle diário do material existente, relacionando as peças e suas respectivas quantidades; Desempenhar tarefas 
correlatas, a critério de seu superior imediato; Cumprir normas e padrões de comportamento estabelecidos pela administração.

Cargo: Garçom

Atribuições:
Montar praça, carrinho, mesa, balcão, bar; demonstrar competências pessoais; preparar alimentos e bebidas (entradas, saladas, drinks etc); realizar serviço de vinhos; higie-
nizar utensílios e equipamentos; desmontar praça; atender os servidores e vereadores da Câmara Municipal; servir o cliente; organizar o trabalho.

ATRIBUIÇÕES GERAIS DOS CARGOS - NÍVEL MÉDIO

Cargo: Agente de Administração Geral

Atribuições:
Redigir textos, documentos, ofícios e outros expedientes da Câmara Municipal, sempre que solicitado, observando as técnicas de redação oficial; Analisar e corrigir docu-
mentos elaborados internamente, verificar a redação de documentos em geral e dar suporte nas respectivas questões a todas as diretorias da Câmara Municipal; Recepcionar 
documentos dando os encaminhamentos necessários, colhendo assinaturas e repassando informações ou documentos de interesse da Câmara Municipal; Recepcionar a 
documentação expedida pelas diversas Unidades Administrativas da Câmara Municipal e encaminhá-las à Mesa Diretora ou à Presidência, agilizando o atendimento das 
solicitações recebidas; Colher assinaturas, preencher formulários, encaminhar documentos, fazer o intercâmbio de documentação entre as diversas unidades administrativas 
da Câmara Municipal; Recepcionar as solicitações formais e informais das diversas unidades administrativas, encaminhando-as aos responsáveis; Recolher ou entregar 
documentos em todas as unidades administrativas da Câmara Municipal; Intermediar e empenhar-se na busca do atendimento das solicitações que lhe forem efetuadas, 
observados, em cada caso, os princípios que norteiam a administração pública; Auxiliar a elaboração de pautas em geral, elaborar atas de reuniões, audiências e congêneres; 
Cumprir prazos, resolver questões na sua área de atuação, buscar agilidade na movimentação interna de documentos, realizar atendimentos e encaminhamentos via telefone 
ou pessoalmente; Agendar reuniões, confirmar presenças, entrar em contato com representantes de entidades governamentais ou não, buscando organizar os trabalhos dos 
membros da mesa diretora ou das diretorias em geral; Expedir ofícios e demais documentos e correspondências à pedido da Presidência, Mesa Diretora, demais diretorias 
da Câmara e Diretoria Geral Legislativa; Atender e efetuar ligações, agendar visitas, manter documentos organizados e de fácil acesso; Manter seu ambiente de trabalho 
organizado de forma que seja possível interagir com todas as unidades administrativas da Câmara Municipal; Receber e controlar materiais, suprimentos e bens colocados 
à sua disposição; Digitar textos, elaborar planilhas, textos e controles internos, buscar informações que lhe forem incumbidas, realizar pesquisas, preparar expedientes; 
entregar ou distribuir documentos internamente, auxiliar ou realizar atividades administrativas ou burocráticas; Realizar outras tarefas correlatas ao cargo por iniciativa 
própria ou que lhe forem atribuídas por superior.

Cargo: Agente de Cerimonial 

Atribuições:
Planejar, organizar e conduzir as cerimônias de eventos, atos solenes ou comemoração pública que necessite de formalização, desempenhando atividades de planejar o ro-
teiro da solenidade; elaborar o protocolo com as precedências e tratamentos de acordo com a legislação específica; montar adequadamente a mesa de autoridades; elaborar a 
lista de autoridades presentes de acordo com as normas do protocolo; identificar e confeccionar as nominativas das autoridades que deverão ser citadas na solenidade; atuar 
como locutor e apresentador de eventos; posicionar adequadamente equipamentos no palco e conferir o som e vídeo; orientar as recepcionistas quanto à formação da mesa 
de honra, instruir garçons e outros profissionais envolvidos nas atividades; conhecer as regras de etiqueta e comportamento profissional; conhecer as normas de precedência 
(Decreto Federal 70.274/72 e alterações posteriores); conhecer os Símbolos Nacionais (Lei 5.700/71 e alterações posteriores); comunicar com o auditório de acordo com 
as regras de oratória, fazendo uso do português formal; conhecer os termos técnicos, os tipos e as fases dos eventos; ter boa dicção, voz firme, boa postura e capacidade de 
improviso; executar outras atividades correlatas.

Cargo: Atendente 

Atribuições:
Executar tarefas de atendimento ao público, devendo ter conhecimentos básicos de informática, controle do trâmite de processos administrativos e noções de arquivo; aux-
iliar nas tarefas que se destinam a organizar as atividades pertinentes às rotinas da Câmara municipal, executar ainda serviços de telefonia, mantendo sigilo no desempenho 
de suas atribuições; executar outras atividades correlatas.

Cargo: Condutor de Veículo Oficial 

Atribuições:
Dirigir o veículo da Câmara Municipal, verificando diariamente as condições de funcionamento antes de sua utilização; Transportar pessoas, quando autorizado, zelando 
pela segurança dos passageiros, verificando o fechamento das portas e o uso de cinto de segurança; Observar as normas de trânsito, responsabilizando-se pelo pagamento 
de infrações de trânsito praticadas; Observar e comunicar ao órgão superior, os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo, bem como os pequenos reparos 
de urgência; Anotar a quilometragem rodada, viagens realizadas, objetos e pessoas transportadas, itinerários e outras ocorrências, em formulário próprio; Recolher o 
veículo após o serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado; Executar outras tarefas correlatas.
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Cargo: Fotógrafo 

Atribuições:
Discutir ideias, entender os objetivos do trabalho e fazer sugestões; Pesquisar ideias para fotos; Decidir que métodos e equipamentos usar; Preparar a câmera, tirar as fo-
tos; Escanear fotos no computador; Transferir imagens digitais da câmera para o micro e depois editá-las no computador; Guardar fotos em CD-ROM ou DVD, ou enviar 
por e-mail; Restaurar fotos antigas; Preparar exibições de fotografias; Saber resolver problemas; Saber se comunicar; Saber controlar seu tempo; Ter habilidade técnica e 
criatividade; Conhecer câmeras, lentes, filmes e os diferentes efeitos que produzem; Saber controlar luz artificial e natural; Saber usar microcomputador principalmente 
programas como Photoshop.

Cargo: Recepcionista 

Atribuições:
Recepcionar o público, identificá-lo, averiguar suas pretensões, para prestar-lhes informações, encaminhar às pessoas e/ou setores procurados; receber recados e/ou cor-
respondências dando os encaminhamentos necessários; executar serviços administrativos de natureza básica, reprografia, registros diversos, serviços gerais de digitação 
e outras tarefas similares de apoio, para atender às necessidades burocráticas, executar ainda serviços de telefonia, mantendo sigilo no desempenho de suas atribuições; 
executar outras atividades correlatas.

Cargo: Técnico em Recursos Humanos 

Atribuições:
Solicitar, conferir e organizar a documentação funcional dos servidores, vereadores e estagiários, desde a admissão até o desligamento, mantendo atualizados os respectivos 
assentamentos funcionais; Controlar os processos de progressão funcional e salarial, férias, licenças, atestados e demais direitos, deveres e documentos dos servidores e 
Vereadores da Câmara Municipal; Providenciar, junto aos órgãos competentes, a inspeção médica dos servidores sempre que necessário, bem como solicitar a realização 
dos laudos de saúde, segurança do trabalho e congêneres, analisando e aplicando as recomendações ou solicitações expedidas; Preparar os atos de nomeação, posse, 
exoneração, licenças e afastamentos, férias e demais atos funcionais dos servidores ou vereadores, conforme o caso, enviando-os para publicação legal, além de lavrar 
certidões e declarações funcionais; Preparar e encaminhar aos órgãos necessários a documentação dos servidores e vereadores para afastamento por problemas de saúde; 
Efetuar o controle de registro ponto, de compensação de horas e realização de horas extras, além de solicitar a execução de todas as obrigações trabalhistas, estatutárias e 
da saúde dos servidores, estagiários e/ou Vereadores; Manter-se atualizado e estudar questões relativas a direitos e vantagens, deveres e responsabilidades dos servidores, 
conforme legislação em vigor e submetê-las ao superior imediato; Encaminhar a documentação e as informações cadastrais, funcionais, previdenciárias e salariais dos 
Vereadores, servidores e estagiários aos órgãos municipais, estaduais e federais sempre que necessário; Processar e controlar os pedidos de licença, férias, afastamentos, 
aposentadorias requerimentos, encaminhamentos e todos que se fizerem necessários ao perfeito funcionamento dos recursos humanos; Auxiliar os serviços de elaboração 
da folha de pagamento da Câmara Municipal, atestando sua regular liquidação ou informando a necessidade de alterações ou correções; Aplicar e fazer aplicar a legislação 
relativa aos servidores públicos, prestando esclarecimentos quando solicitado; Efetuar a divulgação e a manutenção das informações de pessoal necessárias ao processo 
de transparência pública, na forma definida pela legislação ou pela Câmara Municipal; Realizar outras tarefas correlatas ao cargo por iniciativa própria ou que lhe forem 
atribuídas por superior.

Cargo: Telefonista 

Atribuições:
Atender e efetuar chamadas telefônicas distribuindo em ramais; registrar as ligações recebidas e realizadas para permitir o controle de ligações; zelar pelo equipamento 
telefônico, comunicando defeito ao superior imediato ou à unidade competente, solicitando conserto e manutenção para assegurar o perfeito funcionamento; manter atual-
izadas e sob sua guarda as listas telefônicas internas, externas e de outras localidades para facilitar a consulta; atender pedidos de informações telefônicas; anotar e transmitir 
recados e registrar chamadas; receber e enviar fax; operar, como usuário, sistemas de informação relacionados com a área; executar outras atividades correlatas.

ATRIBUIÇÕES GERAIS DO CARGO - NÍVEL SUPERIOR

Cargo: Advogado

Atribuições:
Assessorar, subordinado apenas à Procuradoria-Geral da Câmara Municipal, garantida a independência funcional de seus trabalhos, os diversos órgãos da instituição, 
interpretando textos jurídicos e documentos, analisando contratos, convênios e acordos, a fim de prevenir e resguardar os interesses da Câmara Municipal de Doura-
dos;·representar a Câmara Municipal em juízo, propondo, contestando e acompanhando processos, no foro em geral e em todas as instâncias; examinar e emitir pareceres e 
informações sobre processos e expedientes administrativos, consultando leis e regulamentos vigentes, indicando as disposições legais pertinentes que envolvam a matéria, 
praticando os demais atos necessários, visando assegurar os interesses da Câmara Municipal; prestar assessoramento jurídico em questões trabalhistas (celetistas e es-
tatutárias) ligadas à administração de pessoal, examinando os respectivos processos e contratos, para instruir juridicamente os despachos e decisões; emitir parecer jurídico 
nos processos internos e externos de todas as licitações realizadas pela Câmara Municipal e naqueles cujo ato esteja sob a análise e fiscalização desta; auxiliar a área contábil 
nos pareceres de Prestação de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul; informar processos e outros expedientes de natureza variada e com-
plexa, baseados em dispositivos legais em vigor e na jurisprudência; assessorar a Câmara nas assinaturas de contratos, estudando suas cláusulas, a fim de garantir a viabili-
dade e legalidade das condições contratuais, alertando de forma expressa quanto aos seus efeitos; contatar com entidades jurídicas públicas e privadas e pessoas físicas, para 
obtenção de informações ligadas a sua área de atuação; participar de comissões de sindicância, comissões processantes e de inquérito ou de procedimentos administrativos 
em geral, por determinação superior; acompanhar as autoridades legislativas, sempre que solicitado e com a devida autorização superior, em viagens para tratar de assuntos 
de interesse da Câmara Municipal ou mesmo para fins de representação técnica desta;  participar de Seminários, encontros e cursos de atualização profissional promovidos 
pelo Tribunal de Contas e outras instituições, desde que devidamente motivado e com autorização prévia superior; auxiliar a Mesa Diretora, os vereadores e as comissões 
em geral;  auxiliar nas Sessões Legislativas; executar outras atividades correlatas.

Cargo: Analista Administrativo 

Atribuições:
Realizar atividades administrativas, de nível superior, com atuação nas áreas de controle interno, documentação, gestão de pessoas, licitações, material, patrimônio, contra-
tos e convênios, tecnologia da informação, finanças e contabilidade, compreendendo o levantamento de dados, a elaboração de relatórios estatísticos, planos, programas e 
projetos; a pesquisa de legislação; a emissão de relatórios técnicos e informações; a distribuição e controle de materiais de consumo e permanente; o acompanhamento da 
execução e fiscalização de contratos; a elaboração e conferência de cálculos diversos; a elaboração, revisão, reprodução, expedição e arquivamento de documentos e corre-
spondências; o atendimento ao público interno e externo na sua unidade; a realização de trabalhos que exijam conhecimentos básicos e/ou específicos de informática; outras 
atividades de mesma natureza e grau de complexidade que venham a ser determinadas pela autoridade superior, bem como atividades acessórias às constantes deste rol.

Cargo: Analista de Sistemas 

Atribuições:
Coletar e analisar informações para o desenvolvimento ou modificações de sistemas de processamento; projetar e especificar sistemas e métodos para implantação de siste-
mas; coletar e analisar informações para desenvolver ou modificar sistemas de processamento; avaliar sistemas operacionais e recomendar melhorias; coordenar os serviços 
específicos de processamento de dados, tais como: cronograma de execução, fluxo operacional, analise de novos sistemas a serem implantados, bem como organização e 
métodos a serem seguidos, após a sua implantação; auxiliar em serviços administrativos no setor; Desenvolver atividades de suporte técnico e manutenção de equipamentos 
(hardware); executar trabalhos de instalação e manutenção em equipamentos de informática, instalar e configurar sistemas operacionais em ambiente de microinformática 
e instalar e configurar periféricos, bem como participar e/ou executar testes de aceitação em equipamentos de informática, configurar leitores de e-mail e navegadores; 
executar outras atividades relacionadas à sua área de atuação.

Cargo: Arquivista
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Atribuições:
Atender ao público interno e externo, fornecendo e recebendo informações; formular instrumentos de pesquisa; prover de dados e/ou sistemas de recuperação de infor-
mação, apoiar as atividades de consulta; realizar empréstimos de documentos e acervos; autenticar reprodução de documentos de arquivo, emitir certidões sobre documen-
tos de arquivo; fiscalizar a aplicação da legislação de direitos autorais, a reprodução e a divulgação de imagens; orientar o usuário quanto ao uso dos diferentes equipamentos 
e bancos de dados; disponibilizar os instrumentos de pesquisa na internet; fiscalizar empréstimos do acervo de documentos de arquivos; gerenciar atividades de consulta; 
conservar acervos: diagnosticar o estado de conservação do acervo; estabelecer procedimentos de segurança do acervo, higienizar documentos/acervo, pesquisar materiais 
de conservação, monitorar programas de conservação preventiva, orientar usuários e funcionários quanto aos procedimentos de manuseio do acervo, assessora o projeto 
arquitetônico do arquivo; definir migração para outro tipo de suporte; supervisionar trabalhos de restauração; armazenar documentos/acervos; ministrar cursos e palestras; 
preparar e efetivar visitas técnicas; planejar e executar atividades técnico-administrativos; orientar a implantação de atividades técnicas; implantar procedimentos de ar-
quivo; produzir normas e procedimentos técnicos; organizar a eliminação de documentos públicos; produzir vocabulários controlados/thesaurus; orientar a organização de 
arquivos correntes; atualizar os cadastros das instituições; supervisionar a implantação e execução do programa de gestão de documentos; formar biblioteca de apoio às 
atividades técnicas; gerar condições para o gerenciamento eletrônico de documentos; realizar atividades técnico-administrativas: solicitar compra de materiais e equipamen-
tos; construir estatísticas de frequência e relatórios técnicos; construir laudos e pareceres técnicos e administrativos; solicitar a contratação de serviço de terceiros; utilizar 
de recurso de informática e alimentar sistemas de informação. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.

Cargo: Assistente Social

Atribuições:
Prestar serviços de âmbito social aos servidores e familiares, identificando e analisando problemas e necessidades materiais, psíquicas e aplicando métodos e processos 
básicos do serviço social; planejar e executar programas de serviço social, realizando atividades de caráter educativo, recreativo, cultural e assistencial à saúde; elaborar 
planos, programas, projetos e atividades de trabalho, buscando a participação dos servidores e seus familiares nas definições de alternativas para problemas identificados; 
interpretar, de forma diagnóstica, a problemática apresentada pelos servidores, para atuar na prevenção e tratamento de questões que interferem na saúde e no trabalho; 
promover a participação grupal, desenvolvendo a consciência social; identificar fatores que limitam a potencialidade dos servidores, atuando no sentido de melhorar a 
qualidade de trabalho; apresentar capacidade de inserção criativa e propositiva, no conjunto das relações sociais e de trabalho; planejar, organizar e administrar benefícios e 
serviços sociais; realizar pesquisas que subsidiem formulação de políticas e ações profissionais; orientar os servidores na identificação de recursos para atendimento e defesa 
de seus direitos; realizar visitas, perícias técnicas, laudos, informações e pareceres sobre matéria de Serviço Social; executar outras atividades correlatas.

Cargo: Contador

Atribuições:
Planejar, executar, acompanhar e controlar as atividades contábeis no órgão legislativo; assessorar e executar trabalhos de ordem técnica no campo contábil, financeiro, 
orçamentário e tributário; prestar assessoramento ao Presidente, à Mesa, às Comissões, aos Vereadores e aos Diretores sobre matéria contábil, financeira, patrimonial, 
orçamentária e tributária; compilar informações de ordem contábil para orientar decisões; elaborar planos de contas e normas de trabalho de contabilidade; escriturar e/ou 
orientar a escrituração de livros contábeis de escrituração cronológica ou sistemática; fazer levantamento e organizar demonstrativos contábeis patrimoniais e financeiros; 
organizar e assinar balanços e balancetes; revisar demonstrativos contábeis; emitir pareceres sobre matéria contábil, financeira, orçamentária e tributária; orientar e coorde-
nar trabalhos de tomadas de contas de responsáveis por bens ou valores; orientar e coordenar os trabalhos da área pública e privada, patrimonial e contábil-financeira; prepa-
rar relatórios informativos sobre a situação financeira, patrimonial, orçamentária; orientar, do ponto de vista contábil, o levantamento de bens patrimoniais; realizar estudos 
e pesquisas para o estabelecimento de normas de contabilidade da Câmara; planejar modelos e fórmulas para uso dos serviços de contabilidade; assessorar a Comissão de 
Patrimônio e Finanças e a Comissão Permanente respectiva sobre matéria orçamentária e tributária; controlar dotações orçamentárias; atualizar-se quanto à efetiva real-
ização de receita e despesa no âmbito municipal e de outras despesas da Câmara Municipal; executar outras atividades correlatas. Organizar e manter um sistema de gestão 
eficiente dos documentos fiscais e contábeis que estiverem em sua guarda. Se especializar constantemente sobre as matérias fiscais e contábeis de caráter municipal que são 
alvo de debates na Câmara Legislativa. Ter conhecimento verticalizado sobre a LDO do Município.

Cargo: Intérprete de Libras 

Atribuições:
Traduzir, na forma escrita ou oral, textos e imagens de qualquer natureza, da linguagem falada para LIBRAS e vice-versa, considerando as variáveis culturais bem como os 
aspectos terminológicos e estilísticos, tendo em vista um público alvo; Interpretar oralmente e em LIBRAS, de forma simultânea ou consecutiva, discursos, debates, textos, 
formas de comunicação eletrônica, respeitando o respectivo contexto e as características culturais das partes; De forma simultânea ou consecutiva, interpretar ou traduzir 
da linguagem falada para LIBRAS e vice-versa, respeitando o respectivo contexto e as características culturais das partes, matérias jornalísticas, documentários, quadros 
informativos, entrevistas e outros conteúdos produzidos junto ao Agente de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal; Atuar no apoio à acessibilidade aos serviços 
e às atividades fins da Câmara Municipal; Preparar e organizar todas as atividades cerimoniais ou não relacionadas a atos, sessões ordinárias, sessões solenes, recepções 
e demais eventos ou atividades desenvolvidas, assessorando o Agente de Comunicação e Imprensa, no âmbito da Câmara Municipal, em seu espaço físico ou como fora 
dele, quando couber; Conhecimentos de informática; Estar à disposição da Câmara Municipal sempre que convocado pelo Presidente ou Diretor Geral; Participar e atuar 
em todas as Sessões Ordinárias e Extraordinárias e quando convocado; Produzir vídeos, documentários e demais materiais do município, vedando a promoção exclusiva de 
agente público; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

Cargo: Jornalista 

Atribuições:
Planejar, coordenar e executar serviços técnicos de jornalismo; registrar, selecionar, revisar e redigir matérias jornalísticas a serem divulgadas em jornais, revistas, televisão, 
rádio, internet, assessorias de imprensa e quaisquer outros meios de comunicação com o público; organizar arquivos jornalísticos; organizar cadastro de imprensa; produ-
zir publicações jornalísticas institucionais; relacionar-se com os veículos de comunicação para promover a divulgação de informações e esclarecimentos de interesse da 
Câmara Municipal e da sociedade; participar no estabelecimento de estratégias de comunicação da Câmara Municipal; executar outras atividades correlatas.

Cargo: Técnico Administrativo 

Atribuições:
Executar serviços administrativos especializados nas áreas de recursos humanos, compras e licitações, patrimônio, almoxarifado, arquivo, financeira, orçamentária; classi-
ficar, autuar, protocolizar e controlar a tramitação e distribuição de processos e documentos; fazer acompanhamento e registro de contrato; fazer levantamentos estatísticos; 
executar serviços técnicos administrativos voltados para o cumprimento das finalidades da Câmara Municipal; executar tarefas de preparação de relatórios e fazer registro 
de informações técnicas e administrativas em relatórios e planilhas; redigir e digitar a correspondência e documentos de rotina, observando os padrões estabelecidos de 
forma e estilo para assegurar o funcionamento do sistema de comunicação interna e externa; manter em perfeita organização e funcionamento do arquivo da Câmara, zelar 
pela conservação de seus documentos e reproduzir cópias quando necessário; executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de 
informática; executar outras atividades relacionadas à sua área de atuação.

Cargo: Técnico em Redação Legislativa 

Atribuições:
O técnico em redação legislativa terá como atribuições escrever as manifestações, intervenções e/ou expressões dos Parlamentares e demais autoridades durante a reunião 
de agendas. Transcrição de atas e documentos de todo o teor determinado pelo Parlamentar. Ser fiel à escrita e as normas cultas durante a atividade Legislativa. Incumbirá 
as atividades, em graus de maior e mediana complexidade, referentes a trabalhos de redação e revisão final de textos gráficos, bem como executar outras tarefas correlatas 
a que for designado no campo.

Cargo: Técnico em Informática 

Atribuições:
Dar suporte técnico a usuários; fazer análise e manutenção preventiva nos servidores da Câmara Municipal; configurar equipamentos dos usuários; instalar equipamentos 
de informática; assessorar o administrativo nas compras de equipamentos; treinar usuários na utilização do equipamento; treinar usuários em novos sistemas; garantir a 
instalação de novos pontos de rede; executar outras atividades correlatas.

Cargo: Técnico Legislativo 
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Atribuições:
Realizar pesquisas, diligências e prestar informações em processos de natureza legislativa; providenciar o preparo de textos de leis, resoluções e atos a serem promulgados 
e assinados pela Mesa ou pelo Presidente; executar procedimentos relativos ao controle do prazo orgânico dos autógrafos; zelar pelo protocolo das matérias legislativas, 
cuidar dos prazos e da circulação interna das proposições em todos os seus estágios; orientar e supervisionar a técnica legislativa a ser observada nos documentos; prestar 
orientação aos gabinetes e às comissões na elaboração de proposições sobre o processo legislativo; colaborar com a organização e manutenção dos arquivos e da biblioteca; 
cuidar da legislação municipal, compilando as revogações e alterações de leis e dispositivos, fazendo as necessárias anotações; lavrar as atas das sessões; executar tarefas 
pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; assessoramento nas sessões plenárias, audiências públicas e eventos correlatos, 
executar outras atividades relacionadas à sua área de atuação.

ANEXO V
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DA PROVA OBJETIVA - NÍVEL FUNDAMENTAL

Cargos: Agente de Segurança, Auxiliar de Serviços Gerais, Copeira e Garçom

CONHECIMENTOS BÁSICOS:

LINGUA PORTUGUESA
Leitura e interpretação de textos de variados gêneros discursivos. Reconhecimento dos elementos básicos dos gêneros discursivos da mídia. Linguagem e adequação social: 
Variedades linguísticas e seus determinantes sociais, regionais, históricos e individuais. Registros formal e informal da linguagem. Aspectos linguísticos na construção do 
texto: ortografia; classe de palavras: reconhecimento e classificação; flexão nominal e verbal. Uso dos pronomes e colocação pronominal; emprego de nomes, pronomes, 
conjunções, advérbios, modos e tempos verbais. Semântica: polissemia, paronímia, homonímia, denotação e conotação. Textualidade: coesão, coerência, intertextualidade, 
argumentação. Pontuação. Tipos de discurso: direto e indireto.

RACIOCÍNIO LÓGICO/MATEMÁTICO
Números e Operações: O sistema de numeração decimal. Operações com números reais. Resolução de problemas envolvendo as operações de adição, subtração, multi-
plicação, divisão, potenciação e radiciação. Números primos. Múltiplos e divisores de um número natural. Razão e proporção; Divisão proporcional. Média aritmética e 
ponderada. Porcentagem. Operações com polinômios. Equações e sistemas do 1º e 2º graus. Grandezas e Medidas: Sistema de medidas de comprimento, área, capacidade 
tempo e massa. Cálculo de áreas e perímetros das principais figuras planas. Espaço e Forma: Polígonos regulares: relações angulares e lineares. Relações métricas no triân-
gulo retângulo. Tratamento da Informação: Princípio multiplicativo. Interpretação de gráficos e tabelas.

CONHECIMENTOS GERAIS DO MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS
Turismo, história, formação administrativa, informações socioeconômicas e dados estatísticos do Município. Regimento Interno – Resolução 121 de 20 de novembro de 
2012 e Lei Orgânica do Município de Dourados (MS) – Capitulo I – Do Poder Legislativo)
Fonte para estudo e consulta: https://www.dourados.ms.gov.br/index.php/sintese-historica/ e https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ms/dourados/historico e https://pt.wikipedia.
org/wiki/Hist%C3%B3ria_de_Dourados 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DA PROVA OBJETIVA - NÍVEL MÉDIO

Cargos: Agente da Administração Geral, Agente de Cerimonial, Atendente, Condutor de Veículo Oficial, Fotografo, Recepcionista, Técnico em Recursos Humanos e 
Telefonista

CONHECIMENTOS BÁSICOS:

LÍNGUA PORTUGUESA 
Leitura e compreensão de textos variados. Modos de organização do discurso: descritivo, narrativo, argumentativo. Coerência e progressão temática. Coesão: referência, 
substituição, elipse. Uso dos conectivos: classificação e relações de sentido. Relação entre as partes do texto: causa, consequência, comparação, conclusão, exemplificação, 
generalização, particularização. Classes de palavras: emprego, flexões e classificações das classes gramaticais. Verbos: pessoa, número, tempo e modo. Vozes verbais. 
Acentuação gráfica. Pontuação: regras e efeitos de sentido. A ocorrência da crase. Concordância verbal e nominal. A elaboração das questões da prova de Língua Portuguesa 
obedecerá às normas ortográficas em vigor desde 1º de janeiro de 2016.

RACIOCÍNIO LÓGICO
Operações com conjuntos. Raciocínio lógico numérico: problemas envolvendo operações com números reais e raciocínio sequencial. Conceito de proposição: valores 
lógicos das proposições. Conectivos e negação. Argumentação lógica e diagramas lógicos. Equivalências e implicações lógicas. Quantificadores universal e existencial.  
Problemas de contagem: princípios aditivo e multiplicativo.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
Modalidades de processamento. Hardware: Organização e Arquitetura de computadores: conceitos, tipos, características, componentes e funcionamento, principais per-
iféricos e dispositivos de entrada e saída, unidades de armazenamento, conexão e conectores, operação. Software: Software Livre, software básico e utilitários, sistemas 
operacionais. Ambientes Windows XP/Vista/7/8.1/10BR e Linux: conceitos, características, versões de 32 e 64 bits, instalação, configuração e utilização dos recursos, 
utilitários padrão, principais comandos e funções. Sistemas de arquivos, Operações com arquivos, permissões e segurança de arquivos. Editores, Processadores de Textos e 
Softwares de Apresentação: conceitos, características, atalhos de teclado, uso dos recursos. Pacote MS Office 2013/2016/2019BR (Word, Excel, Powerpoint) e LibreOffice 
7.0 versão em português ou superior (Writer, Calc, Impress), nas versões de 32 e 64 bits. Edição e formatação de textos. Criação e uso de planilhas de cálculos. Criação 
e exibição de Apresentações de Slides. Segurança de equipamentos, em redes, na internet e na nuvem: conceitos, características, vírus x antivírus, backup, firewall, crip-
tografia, cuidados. Redes Sociais e Computação em nuvem: conceitos, características, principais serviços. Redes de computadores: conceitos, características, meios de 
transmissão, conexão e conectores, protocolos, topologias, tecnologias, padrões, redes cabeadas e wireless/wi-fi, arquitetura TCP/IP, utilitários básicos para configuração 
e verificação de redes. Internet X Web: conceitos, características, internet x intranet x extranet, utilização de ferramentas e recursos, browsers Edge x Google Chrome X 
Mozilla Firefox nas versões atuais de 32 e 64 bit, navegação, correio eletrônico, webmail, softwares  Mozilla Thunderbird e Outlook nas versões atuais de 32 e 64 bits, 
ferramentas de busca e pesquisa na Internet.

CONHECIMENTOS GERAIS
1. Ética no Serviço Público: Conceitos Básicos. 2. Serviço Público no Brasil: definição, natureza, espécies, características. 3. Lei Orgânica do Município de Dourados (MS): 
Capítulos II – Do Poder Legislativo, III – Do Poder Executivo e IV,- Da Administração. 4. Estatuto do Servidor Público Municipal-Lei nº 107 de 27 de dezembro de 2006 
: 5 Regimento Interno da Câmara Municipal de Dourados (MS)- Resolução 121 de 20 de novembro de 2012 e suas alterações.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DA PROVA OBJETIVA - NÍVEL MÉDIO TÉCNICO

Cargos: Fotografo e Técnico em Recursos Humanos 
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CONHECIMENTOS GERAIS:

LÍNGUA PORTUGUESA 
Leitura e compreensão de textos variados. Modos de organização do discurso: descritivo, narrativo, argumentativo. Coerência e progressão temática. Coesão: referência, 
substituição, elipse. Uso dos conectivos: classificação e relações de sentido. Relação entre as partes do texto: causa, consequência, comparação, conclusão, exemplificação, 
generalização, particularização. Classes de palavras: emprego, flexões e classificações das classes gramaticais. Verbos: pessoa, número, tempo e modo. Vozes verbais. 
Acentuação gráfica. Pontuação: regras e efeitos de sentido. A ocorrência da crase. Concordância verbal e nominal. A elaboração das questões da prova de Língua Portuguesa 
obedecerá às normas ortográficas em vigor desde 1º de janeiro de 2016.

RACIOCÍNIO LÓGICO
Operações com conjuntos. Raciocínio lógico numérico: problemas envolvendo operações com números reais e raciocínio sequencial. Conceito de proposição: valores 
lógicos das proposições. Conectivos e negação. Argumentação lógica e diagramas lógicos. Equivalências e implicações lógicas. Quantificadores universal e existencial.  
Problemas de contagem: princípios aditivo e multiplicativo.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
Modalidades de processamento. Hardware: Organização e Arquitetura de computadores: conceitos, tipos, características, componentes e funcionamento, principais per-
iféricos e dispositivos de entrada e saída, unidades de armazenamento, conexão e conectores, operação. Software: Software Livre, software básico e utilitários, sistemas 
operacionais. Ambientes Windows XP/Vista/7/8.1/10BR e Linux: conceitos, características, versões de 32 e 64 bits, instalação, configuração e utilização dos recursos, 
utilitários padrão, principais comandos e funções. Sistemas de arquivos, Operações com arquivos, permissões e segurança de arquivos. Editores, Processadores de Textos e 
Softwares de Apresentação: conceitos, características, atalhos de teclado, uso dos recursos. Pacote MS Office 2013/2016/2019BR (Word, Excel, Powerpoint) e LibreOffice 
7.0 versão em português ou superior (Writer, Calc, Impress), nas versões de 32 e 64 bits. Edição e formatação de textos. Criação e uso de planilhas de cálculos. Criação 
e exibição de Apresentações de Slides. Segurança de equipamentos, em redes, na internet e na nuvem: conceitos, características, vírus x antivírus, backup, firewall, crip-
tografia, cuidados. Redes Sociais e Computação em nuvem: conceitos, características, principais serviços. Redes de computadores: conceitos, características, meios de 
transmissão, conexão e conectores, protocolos, topologias, tecnologias, padrões, redes cabeadas e wireless/wi-fi, arquitetura TCP/IP, utilitários básicos para configuração 
e verificação de redes. Internet X Web: conceitos, características, internet x intranet x extranet, utilização de ferramentas e recursos, browsers Edge x Google Chrome X 
Mozilla Firefox nas versões atuais de 32 e 64 bit, navegação, correio eletrônico, webmail, softwares  Mozilla Thunderbird e Outlook nas versões atuais de 32 e 64 bits, 
ferramentas de busca e pesquisa na Internet.

Cargos: Fotografo 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

1. Teoria do jornalismo. 2. Jornalismo político. 3. Assessoria de imprensa. 4. Fotografia. 5. Fotojornalismo. 6. Apontamentos da história da fotografia e do fotojornalismo 
brasileiro. 7. Os equipamentos fotográficos de películas fotossensíveis e digitais. 8. O uso do flash. 9. Noções de abertura e tempo de exposição dos diversos equipamentos. 
10. Fotografias coloridas e em preto e branco. 11. Enquadramento. 12. Proporção áurea. 13. Editoração gráfica – Uso do photoshop. 14. A edição da matéria pela imagem. 
15. A integração texto/foto. 16. Os direitos individuais e o fotojornalismo. 17. ▪ Ética profissional inerente à fotografia jornalística e documental: papel do fotojornalista e 
do fotodocumentarista; função social dos meios de comunicação. 18. Ética no Serviço Público: Conceitos Básicos. 19. Ética no Serviço Público: Conceitos Básicos. 20. Lei 
Orgânica do Município de Dourados (MS): Capítulos II – Do Poder Legislativo, III – Do Poder Executivo e IV- Da Administração. 21. Estatuto do Servidor Público Munic-
ipal-Lei nº 107 de 27 de dezembro de 2006: 22. Regimento Interno da Câmara Municipal de Dourados (MS)- Resolução 121 de 20 de novembro de 2012 e suas alterações.

Cargos: Técnico em Recursos Humanos 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

1.Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal. - Aspectos gerais; importância da capacitação, legislação e políticas pertinentes; 2- Desafios da Gestão de Pessoas; 3. Re-
crutamento e Seleção de Pessoas; 4. Gestão de Desempenho; 5. Programas de Remuneração e Incentivos; 6. Pesquisa de Clima Organizacional; 7. Programa de Qualidade 
de Vida no Trabalho; 8. Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas; 9. Educação Corporativa; 10. Descrição e Modelagem de Cargos; 11. Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD) - Lei nº 13.709/2018; 12. Ética no Serviço Público: Conceitos Básicos. 13. Lei Orgânica do Município de Dourados (MS): Capítulos II – Do Poder Leg-
islativo, III – Do Poder Executivo e IV- Da Administração. 14. Estatuto do Servidor Público Municipal-Lei nº 107 de 27 de dezembro de 2006: 15. Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Dourados (MS)- Resolução 121 de 20 de novembro de 2012 e suas alterações.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DA PROVA OBJETIVA - NÍVEL SUPERIOR

Cargos: Advogado, Analista Administrativo, Analista de Sistemas, Arquivista, Assistente Social, Contador, Interprete de Libras, Jornalista, Técnico Administrativo, 
Técnico de Redação Legislativa, Técnico em Informática e Técnico Legislativo 

CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

LÍNGUA PORTUGUESA
Leitura e compreensão de textos variados. Modos de organização do discurso: descritivo, narrativo, argumentativo. Gêneros do discurso: definição, reconhecimento dos 
elementos básicos. Coesão e coerência: mecanismos, efeitos de sentido no texto. Relação entre as partes do texto: causa, consequência, comparação, conclusão, exempli-
ficação, generalização, particularização. Conectivos: classificação, uso, efeitos de sentido. Verbos: pessoa, número, tempo e modo. Vozes verbais. Transitividade verbal e 
nominal. Estrutura, classificação e formação de palavras. Funções das classes de palavras. Flexão nominal e verbal. Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. 
Metáfora, metonímia, hipérbole, eufemismo, antítese, ironia. Gradação, ênfase. Acentuação. Pontuação: regras, efeitos de sentido. Recursos gráficos: regras, efeitos de 
sentido. A elaboração das questões da prova de Língua Portuguesa obedecerá às normas ortográficas em vigor desde 1º de janeiro de 2016. 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
Modalidades de processamento. Hardware: Organização e Arquitetura de computadores: conceitos, tipos, características, componentes e funcionamento, principais per-
iféricos e dispositivos de entrada e saída, unidades de armazenamento, conexão e conectores, operação. Software: Software Livre, software básico e utilitários, sistemas 
operacionais. Ambientes Windows XP/Vista/7/8.1/10BR e Linux: conceitos, características, versões de 32 e 64 bits, instalação, configuração e utilização dos recursos, 
utilitários padrão, principais comandos e funções. Sistemas de arquivos, Operações com arquivos, permissões e segurança de arquivos. Editores, Processadores de Textos e 
Softwares de Apresentação: conceitos, características, atalhos de teclado, uso dos recursos. Pacote MS Office 2013/2016/2019BR (Word, Excel, Powerpoint) e LibreOffice 
7.0 versão em português ou superior (Writer, Calc, Impress), nas versões de 32 e 64 bits. Edição e formatação de textos. Criação e uso de planilhas de cálculos. Criação e ex-
ibição de Apresentações de Slides. Segurança de equipamentos, em redes, na internet e na nuvem: conceitos, características, vírus x antivírus, backup, firewall, criptografia, 
cuidados. Redes Sociais e Computação em nuvem: conceitos, características, principais serviços. Redes de computadores: conceitos, características, meios de transmissão, 
conexão e conectores, protocolos, topologias, tecnologias, padrões, redes cabeadas e wireless/wi-fi, arquitetura TCP/IP, utilitários básicos para configuração e verificação 
de redes. Internet X Web: conceitos, características, internet x intranet x extranet, utilização de ferramentas e recursos, browsers Edge x Google Chrome X Mozilla Firefox 
nas versões atuais de 32 e 64 bit, navegação, correio eletrônico, webmail, softwares Mozilla Thunderbird e Outlook nas versões atuais de 32 e 64 bits, ferramentas de busca 
e pesquisa na Internet.
 
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
1. Ética no Serviço Público: Conceitos Básicos. 2. Serviço Público no Brasil: definição, natureza, espécies, características. 3. Direito Administrativo: Atos Administrati-
vos: conceito e requisitos: atributos; classificação; espécies; motivação; validade e invalidade; revogação; controle jurisdicional; 4. Constituição Federal de 1988: Título I 
(artigos 1º a 4º); Título II: Capítulo I (artigo 5º); Capítulo VII, Seções I e II (artigos 37 ao 41).  5. Lei Orgânica do Município de Dourados (MS): Capítulos II – Do Poder 
Legislativo, III – Do Poder Executivo e IV,- Da Administração. 6. Estatuto do Servidor Público Municipal-Lei nº 107 de 27 de dezembro de 2006 : 7 Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Dourados (MS)- Resolução 121 de 20 de novembro de 2012 e suas alterações
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Cargos: Advogado

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Lei Federal 8.429/1992 (Lei da Improbidade Administrativa). DIREITO ADMINISTRATIVO Administração Pública Direta: espécies de órgãos públicos. Administração 
Pública Indireta: autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas. Concessionárias e permissionárias. Agências Executivas e Regulado-
ras. Conselhos de Fiscalização Profissional. Princípios que regem a Administração Pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, interesse pú-
blico, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, dignidade da pessoa humana, boa-fé, igualdade, continuidade do serviço público e segurança jurídica. Atos Adminis-
trativos: noção, atributos, elementos, classificação, perfeição, eficácia e validade. Espécies. Extinção. Controle judicial dos atos administrativos. Processo Administrativo: 
noção, princípios aplicáveis, a procedimentalização das decisões administrativas. Processo Administrativo Disciplinar. Processo sumário. Poderes Administrativos: Poder 
de Polícia, Poder Disciplinar, Poder Hierárquico, Poder Vinculado, Poder Discricionário e Poder Regulamentar. Agentes Públicos: noção e classificação. Espécies de re-
gimes jurídicos: institucional e contratual. Regras constitucionais aplicáveis aos servidores públicos. Agentes públicos e a improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92). 
Licitação Pública: conceito, finalidade, princípios, objeto, obrigatoriedade, dispensa e inexigibilidade. Procedimento, anulação e revogação da licitação. Modalidades de 
licitação. Sanções penais na licitação. A Lei nº 8666/93 e alterações. Contratos Administrativos: conceitos, peculiaridades e interpretação. Formalização do contrato admin-
istrativo: instrumento, conteúdo, cláusulas essenciais ou necessárias, garantias para a execução do contrato, modalidades de garantia. Execução do contrato administrativo: 
direitos e obrigações das partes, acompanhamento da execução do contrato, extinção, prorrogação e renovação do contrato. Inexecução, revisão, suspensão e rescisão do 
contrato. A Lei nº 8666/93 e alterações. Serviço Público: conceito e classificação. Regulamentação e controle. Requisitos do serviço e direitos do usuário. Competência para 
prestação do serviço. Formas e meios de prestação do serviço. Convênios e consórcios administrativos. Concessão, permissão e autorização. Lei nº 8.987/95. Domínio 
Público: conceito e classificação dos bens públicos. Administração dos bens públicos. Utilização dos bens públicos. Alienação dos bens públicos. Imprescritibilidade, im-
penhorabilidade e não oneração dos bens públicos. Intervenção na propriedade e atuação no domínio econômico. Desapropriação. Servidão administrativa. Requisição. 
Ocupação temporária. Limitação administrativa. Responsabilidade civil do Estado: noção, excludentes de responsabilidade civil do Estado, ação de regresso. Interpretação 
do artigo 37, §6º, da Constituição Federal. Teoria da responsabilidade civil objetiva. A responsabilidade civil do Estado por atos omissivos e comissivos de seus agentes. 
Controle da administração: conceito, tipos e formas de controle. Responsabilidade fiscal. Controle administrativo: conceito e meios de controle. Formas judiciais de controle 
da atividade administrativa: Ação Popular (Lei n. 4.717/65), Ação Civil Pública (Lei n. 7.347/85) e Mandado de Segurança individual e coletivo (Lei n. 12.016/2009). 
Sumulas do Supremo Tribunal Federal e Sumulas do Superior Tribunal de Justiça sobre Direito Administrativo. DIREITO CONSTITUCIONAL Constituição: princípios 
fundamentais. Teoria da Constituição. Classificação das Constituições. Da aplicabilidade e interpretação das normas constitucionais; vigência e eficácia das normas consti-
tucionais. Controle de constitucionalidade: sistemas difuso e concentrado; ação direta de inconstitucionalidade; ação declaratória de constitucionalidade e arguição de des-
cumprimento de preceito fundamental. Dos direitos e garantias fundamentais: dos direitos e deveres individuais e coletivos; dos direitos sociais; dos direitos de nacionali-
dade; dos direitos políticos. Da organização político administrativa: das competências da União, Estados e Municípios. Da organização do Estado: arts. 18 a 43 da 
Constituição Federal. Do Poder Legislativo: Do Congresso Nacional. Atribuições do Congresso Nacional, Da Câmara dos Deputados. Do Senado Federal. Dos Deputados 
e Senadores. Das reuniões e das comissões. Processo legislativo. Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. (arts. 44 a 75 da Constituição Federal). Do Poder Ex-
ecutivo: arts. 76 a 91 da Constituição Federal. Do Poder Judiciário: disposições gerais; do Supremo Tribunal Federal; do Superior Tribunal de Justiça; dos Tribunais Re-
gionais Federais e dos Juízes Federais; dos Tribunais e Juízes do Trabalho. Das funções essenciais à Justiça: do Ministério Público; da Advocacia Pública; da Advocacia e 
da Defensoria Públicas. Da Tributação e do Orçamento (arts. 145 a 169 da Constituição Federal). Da Ordem Econômica e Financeira (arts. 170 a 192 da Constituição 
Federal). Da Ordem Social: Da Saúde (arts. 196 a 200 da Constituição Federal). DIREITO CIVIL Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. Das Pessoas Naturais: 
Da personalidade e da capacidade; Dos direitos da personalidade. Das Pessoas Jurídicas. Do Domicílio. Das Diferentes Classes de Bens: Dos bens considerados em si 
mesmos (Dos bens imóveis; Dos bens móveis); Dos bens públicos. Dos Fatos Jurídicos. Das modalidades das Obrigações: Das obrigações de dar; Das obrigações de fazer; 
Das obrigações de não fazer. Do Adimplemento e Extinção das Obrigações: Do pagamento. Do Inadimplemento das Obrigações. Dos Contratos em Geral. Das Várias Es-
pécies de Contrato: Da compra e venda; Da doação; Da locação de coisas; Do empréstimo; Da prestação de serviço; Da empreitada; Do seguro (Disposições gerais; Do 
seguro de dano). Da Responsabilidade Civil. Da Posse. Da Propriedade: Da propriedade em geral (Disposições preliminares); Da aquisição da propriedade imóvel; Da 
perda da propriedade. Direito do Consumidor (Lei n. 8.078/90). Direito de Empresa (arts. 996 a 1.195 do Código Civil). Súmulas do STF e STJ sobre Direito Civil, Direito 
do Consumidor e Direito da Empresa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL Das normas Processuais Civis: Das normas fundamentais e da aplicação das normas processuais. 
Jurisdição e competência. Sujeitos do processo. Intervenção de terceiros. Ministério Público, Advocacia Pública, Defensoria Pública. Dos atos processuais. Tutela pro-
visória. Da formação, suspensão e extinção do processo. Processo de conhecimento: Procedimento comum. Petição inicial, contestação, exceções, reconvenção, réplica. 
Revelia. Improcedência liminar do pedido. Audiência e conciliação e mediação. Julgamento conforme o estado do processo. Provas. Sentença e coisa julgada. Cumprimen-
to de sentença: Liquidação de sentença. Procedimento de cumprimento da sentença. Procedimentos especiais. Procedimentos especiais de jurisdição contenciosa e vol-
untária. Mandado de Segurança: individual e coletivo. Ação Popular. Ação Civil Pública. Ação por ato de improbidade administrativa. Processo de execução: Da execução 
em geral. Das diversas espécies de execução. Dos embargos do devedor. Da suspensão e da extinção do processo de execução. Execução fiscal (Lei nº 6.830/80). Dos 
procedimentos nos tribunais e meios de impugnação das decisões judiciais: Da ordem dos processos no tribunal. Incidente de assunção de competência. Incidente de ar-
guição de inconstitucionalidade. Ação rescisória. Do incidente de resolução de demandas repetitivas. Recursos. Processo de execução: Da execução em geral. Das diversas 
espécies de execução. Dos embargos do devedor. Da suspensão e da extinção do processo de execução. Execução fiscal (Lei nº 6.830/80). Súmulas do Superior Tribunal de 
Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre Processo Civil. DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL Código Penal: Parte geral: Aplicação da Lei Penal; 
do Crime; da Imputabilidade Penal; do Concurso de Pessoas; da pena (capítulo VI - dos efeitos da condenação); da extinção da punibilidade. Parte especial: dos Crimes 
contra a Fé Pública; dos Crimes contra a Administração Pública. Leis Criminais Especiais: Crimes de abuso de autoridade e Crimes previstos na lei de Licitações. Código 
de Processo Penal: Do Processo em Geral. Lei Federal n.º 9.099/95: Juizados Especiais Criminais. Súmulas do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Feder-
al sobre Direito Penal e Processo Penal. DIREITO TRIBUTÁRIO Sistema Tributário Nacional. Normas Gerais de Direito Tributário. Legislação Tributária. Obrigação 
Tributária: a) hipótese de incidência. b)fato gerador. c) sujeitos ativo e passivo. d) responsabilidade tributária. Crédito Tributário: a) lançamento. b) modalidades. c) revisão. 
d) suspensão. e) extinção. f) exclusão. 6) Imunidades e isenção. Tributos: a) natureza jurídica. b) conceito. c) classificação. d) espécies. e) impostos. f) taxas. g) con-
tribuições. h) empréstimo compulsório. 8) Garantias e privilégios do Crédito Tributário. Administração tributária. Crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as 
relações de consumo. Lei Federal nº 6830, de 22 de setembro de 1980 e alterações. Súmulas do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre Direito 
Tributário. DIREITO AMBIENTAL Direito Ambiental. Conceito. Objeto. Princípios fundamentais. Normas constitucionais relativas à proteção ambiental. Repartição de 
competências em matéria ambiental. Zoneamento Ambiental. Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Poder de polícia e Direito Ambiental: Licencia-
mento ambiental. Responsabilidade ambiental: administrativa, civil e penal; dano ambiental; poluição e poluidor; papel do Ministério Público na defesa do meio ambiente; 
crimes ambientais: espécies e sanções penais. Sistema nacional do meio ambiente. Política nacional do meio ambiente. Estudo de impacto ambiental. Conceito. Competên-
cias. Requisitos. Proteção às florestas no Direito Ambiental brasileiro. Áreas de preservação permanente e unidades de conservação. Recursos hídricos.

Cargos: Analista Administrativo

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Administração Geral: fundamentos e evolução da administração; abordagem sistêmica; estrutura e projeto organizacional; processo decisório; planejamento e estratégia; 
ética e responsabilidade; administração de operações e da qualidade; funções e habilidades do administrador; empreendedorismo; cultura e ambiente organizacional; 
mudança e inovação; controle de processos e gestão da qualidade; administração de projetos. Recursos Humanos: Liderança e poder; motivação; comunicação; clima orga-
nizacional; estilos de administração; recrutamento e seleção; treinamento e desenvolvimento; avaliação de desempenho. Organização e Métodos: Análise organizacional; 
instrumentos de pesquisa; layout; análise de processos; distribuição do trabalho; fluxogramas; formulários; manuais; estruturas organizacionais e departamentalização; 
organogramas; sistemas de informações gerenciais; poder; gestão da qualidade; reengenharia; mudança organizacional; controle organizacional; planejamento e controle 
de projetos; projeto, desenvolvimento implantação e documentação de sistemas. Administração Pública: Constituição da República - Títulos III, IV, VI e VII; princípios 
constitucionais relativos à administração pública; probidade administrativa; discricionariedade administrativa e atuações do Ministério Público e do Poder Judiciário; 
orçamento público; política fiscal; contratos e convênios; plano de contas. Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações: Capítulo I (artigos 1º a 5º-A); Capítulo 
II (artigos 20 a 26); Capítulo III (artigos 54 a 80); Capítulo IV (artigos 81 a 88). LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021: TÍTULO I: Capítulos I e II (artigos 1º a 5ª); 
TÍTULO II: CAPÍTULO I (artigos 11 a 17); CAPÍTULO II (artigos 18 a 39); CAPÍTULO VIII (artigos 72 a 75); TÍTULO III (artigos 89 a 154); Título IV (artigos 155 
a 163); Título V, Capítulo I (artigos 174 a 176). Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002. Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações: 
Capítulo V, Seção I (artigos 42 a 49). Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 e suas alterações: Capítulos I a IV (artigos 1º a 13). Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964, Título 
VI, Capítulo III (artigos 58 a 70); Resolução TCE/MS nº. 88, de 03 de outubro de 2018 e suas alterações: Capítulo III (artigos 17 a 30). Regime Jurídico: Lei nº 8.112/90 
e suas alterações. Lei nº 9.784/99.
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Cargos: Analista de Sistemas

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
1. Sistemas operacionais Windows e Linux. 2. Servidores WWW: Apache e Nginx. 3.Virtualização: conceitos. Hypervisors XCP-NG, VMWARE e Virtual Box. 4. Pro-
tocolos de comunicação: LDAP, TCP/IP, FTP, NPS, TELNET, SMTP, SNMP, DNS, etc. 5. Redes de computadores: LAN, WAN, Wireless. 6. Conceituação de Análise e 
Projeto orientados a objetos. 7. Modelagem UML e ER. 8. Modelos de desenvolvimento de software: SCRUM e XP. 9. Desenvolvimento orientado a testes (TDD). 10. 
Desenvolvimento orientado a comportamento. 11. Arquitetura de sistemas: Cliente/servidor, Multicamadas, Hub, Webserver, SOA. 12. Desenvolvimento de rede (Web): 
HTML, Web Standards W3C, CSS, Javascript. 13. Web services: Protocolo SOAP, Técnica REST, Protocolo XML-RPC. 14. Conceitos de linguagem de programação: es-
truturada, orientada a objetos, funcional. 15. Linguagem de programação Ruby e javascript: conceitos, estruturas de controle. 16. Linguagem de programação Ruby: hashes, 
arrays, metaprogramação, gems, estruturação de api. 17. Framework Ruby on Rails: arquitetura MVC, migrations, Active Record, Environment, Routes. 18. Controle de 
versões: GIT, CVS. 19. Mapeamento Objeto-Relacional. 20. Banco de dados: conceituação, arquitetura, procedures, funções, triggers, views, integridade referencial. 21. 
Linguagem SQL: comandos DDL e DML. 22. Segurança em banco de dados relacionais. 23. Conceituação de Data Warehouse e OLAP. 24. Conceituação sobre segurança 
da informação. 25. Criptografia e Certificação digital. 26. Gerenciamento de projetos.

Cargos: Arquivista

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
1. Conceitos: arquivos (origem, histórico, função, classificação e princípios). Os documentos arquivísticos: suas características, natureza, gênero e tipologia. Documentos 
arquivísticos digitais: definição, forma fixa, conteúdo estável, identidade e integridade. Diplomática: origem, objeto e conceitos; análise diplomática e análise tipológica. 
Noções de administração de arquivos e serviços de arquivo. Terminologia arquivística. Preservação e conservação preventiva. 2. Legislação: Lei nº 5.433, de 08/05/1968 
- Regula a microfilmagem de documentos oficiais e dá outras providências; Lei nº 8.159, de 08/01/1991 - Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados 
e dá outras providências (e decretos regulamentares); Lei nº 12.682, de 09/07/2012 - Dispõe sobre a elaboração e arquivamento de documentos em meio eletromagnético; 
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001 - Institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, transforma o Instituto Nacional de Tecnologia da Infor-
mação em autarquia, e dá outras providências; Decreto nº 1.799, de 30/01/1996 - Regulamenta a Lei nº 5.433, de 08/05/1968, que regula a microfilmagem de documentos 
oficiais e dá outras providências; Lei nº 12.527, de 18/11/2011 - Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 
2o do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 
8 de janeiro de 1991; e dá outras providências;. Decreto nº 7.724 de 16 de maio de 2012 - Regulamenta a Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre o 
acesso a informações. Lei nº 3.404, de 5 de junho de 2002. Dispõe sobre a política municipal de arquivos públicos e privados, o acesso aos documentos públicos municipais 
e dá outras providências. 3. Gestão de documentos: conceitos, objetivos, fases da gestão e ciclo de vida dos documentos; programas de gestão de documentos. Protocolo 
e sistemas de registro. Classificação: conceitos, princípios, métodos e instrumentos. Avaliação, seleção e destinação de documentos: conceitos, objetivos, instrumentos e 
procedimentos de destinação (eliminação, transferência e recolhimento). Gestão arquivística de documentos digitais: e-ARQ Brasil: modelo de requisitos para sistemas 
informatizados de gestão arquivística de documentos; procedimentos do sistema de gestão arquivística de documentos digitais e convencionais (captura; avaliação, tempo-
ralidade e destinação; pesquisa, localização e apresentação; segurança e armazenamento) emetadados. Gerenciamento Eletrônico de Documentos – GED. Gestão arquiv-
ística de correio eletrônico. 4. Arquivos permanentes: conceitos. Arranjo e descrição. Princípios e modelos de arranjo. Normas nacionais e internacionais. Instrumentos de 
pesquisa. 5. Acesso em: usos e usuários dos arquivos. Promoção dos arquivos. Classificação de documentos quanto ao grau de sigilo. 6. Arquivos e tecnologia: certificação 
digital. Digitalização. Microfilmagem. Preservação digital: cadeia de preservação, custodiador confiável, requisitos para apoiar a presunção de autenticidade, requisitos para 
apoiar a produção de cópias autênticas. Repositórios digitais confiáveis para documentos arquivísticos

Cargos: Assistente Social

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Constituição da República Federativa do Brasil (Artigos 1º a 17 e 193 a 232); Lei Federal nº. 8.742/1993 - Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS); Política Nacional de 
Assistência Social (PNAS/2004); Norma Operacional Básica (NOB/SUAS2012); Norma Operacional de Recursos Humanos (NOB-RH/SUAS 2006); Tipificação Nacional 
de Serviços Socioassistenciais; Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferência de Renda no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS; 
Orientações Técnicas sobre o PAIF volume 1: “O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF, segundo a Tipificação Nacional de Serviços Socioassis-
tenciais”, e volume 2: “Trabalho Social com Famílias do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF”; Seguridade Social no Brasil; A questão social no 
Brasil; Pobreza, desigualdade, exclusão e vulnerabilidade social; História, Fundamentos Teóricos e Éticos do Serviço Social; Metodologia do Serviço Social; Estratégias 
de ação em serviço social e os instrumentos de intervenção do profissional; Serviço Social e Interdisciplinaridade; Serviço Social na Contemporaneidade; Serviço Social 
e Família; Projeto ético político do Serviço Social; Lei Federal nº. 10.741/2003 - Estatuto do Idoso; Lei Federal nº. 8.842/1994 e Decreto Federal nº. 1.948/1996 - Política 
Nacional do Idoso; Lei Federal nº. 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente; Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adoles-
centes à Convivência Familiar e Comunitária; Lei de Criação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente; Lei Maria da Penha - Lei nº. 11.340/2006; 
Ética em Serviço Social; Lei que regulamenta a profissão de Assistente Social - Lei nº. 8.662/93; Código de Ética Profissional; Supervisão em Serviço Social; Lei Federal 
nº. 8.080/1990 - Lei Orgânica da Saúde; Sistema Único de Saúde (SUS) - Lei nº. 8.142/90; Conhecimentos acerca da história da saúde pública no Brasil; Lei Federal nº. 
10.216/2001 - Política Nacional de Saúde Mental; Reforma Psiquiátrica e Saúde Mental no Brasil; Humanização em Saúde; Lei Federal nº. 7.853/1989 e Decreto Federal nº. 
3.298/1999 - Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência; Políticas Sociais públicas, cidadania e direitos sociais no Brasil; Participação e controle 
social; Direitos Humanos; Movimentos sociais.

Cargos: Contador

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
1. Administração Financeira e Orçamento: Conceito, Noções Gerais, Campo de Atuação. Orçamento Público: conceito, Ciclo Orçamentário, Exercício Financeiro, 
Princípios Orçamentários, Créditos Adicionais. Tipos de Orçamento. Orçamento-Programa: conceito, finalidade e objetivos. Instrumentos de Planejamento Governamen-
tal: Plano Plurianual (PPA), Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). Receita Pública: Conceito, Classificações, Receita Orçamentária e Ex-
tra-orçamentária. Classificação Orçamentária. Estágios da Receita. Dívida Ativa. Despesa Pública: Conceito e classificações. Despesa Orçamentária e Extra-orçamentária. 
Classificação Orçamentária. Estágios da Despesa. Restos a Pagar. Adiantamento ou Suprimento de Fundos. Despesas de Exercício Anteriores. Dívida Pública. 2. Lei de 
Responsabilidade Fiscal: Introdução; Receita Corrente Líquida; disposição sobre a Lei de Diretrizes Orçamentária; Lei Orçamentária Anual; Execução Orçamentária; 
Receita Pública; Despesa Pública; Transferências Legais e Voluntárias; Dívida e Endividamento; Reserva de Contingência; Contingenciamento de Dotações; Gestão Pat-
rimonial; Transparência, Controle e Fiscalização; Relatório Resumido da Execução Orçamentária; Relatório da Gestão Fiscal. 3. Contabilidade Aplicada ao Setor Público: 
Sistema Contábil, Subsistemas de Contas: Orçamentário, Patrimonial, Custos e Compensado. Variações Patrimoniais. Escrituração dos principais fatos da administração 
pública: arrecadação das receitas correntes e de capital, arrecadação da receita de dívida ativa, realização das despesas correntes e de capital, restos a pagar, operações 
de crédito por antecipação de receita orçamentária, inscrição de dívida ativa tributária e não tributária, incorporação de bens por doações recebidas, reconhecimento da 
valorização de bens, baixa por cancelamento de dívidas passivas de créditos fiscais inscritos, diminuição de dívidas por baixa da taxa cambial, registro da depreciação 
acumulada de bens móveis e imóveis, registro da correção monetária cambial, restituições a pagar; cauções recebidas e devolvidas, fianças recebidas e devolvidas e con-
signações em folha de pagamento e lançamentos de encerramento do exercício financeiro. Procedimentos contábeis orçamentários (PCO): reconhecimento da receita e da 
despesa orçamentária, procedimentos contábeis referentes à receita e à despesa orçamentária, Controle da execução da despesa orçamentária, restos a pagar, despesas de 
exercícios anteriores, suprimentos de fundos. Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP). Ativos e Passivos, Mensuração de Ativos e Passivos, Estoques, VPA pagas 
antecipadamente e adiantamentos, Ativo Imobilizado, Ativos Intangíveis, Reavaliação, Redução ao Valor Recuperável, Depreciação, Amortização e Exaustão, Receitas de 
Transação sem Contraprestação, Receita de Transação com contraprestação, Obrigações a pagar, Provisões e Passivos Contingentes. Procedimentos Contábeis Específicos 
(PCE): FUNDEB, Concessão de Serviços Públicos, Operações de Créditos, RPPS, Dívida Ativa, Precatórios em Regime Especial, Consórcios Públicos. Plano de Contas 
Aplicado ao Setor Público (PCASP): conceito e estrutura. Demonstrações Contábeis aplicadas ao Setor Público (de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público – (MCASP da STN): Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos 
de Caixa: conceitos, estrutura, análise e técnica de elaboração. Bens Públicos: conceito, classificações e inventário. 4.Contabilidade Geral; Contabilidade de Custos; Con-
tabilidade Gerencial, Analise de balanços / índices; fluxo de caixa. NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO – NBC T SP. 
Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC)

Cargos: Interprete de Libras

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
1. Aspectos históricos e culturais da Surdez e da deficiência auditiva. 2. Classificação e etiologia da deficiência auditiva e surdez. 3. Aspectos gerais da Língua Brasileira de 
Sinais – LIBRAS. 4. Técnica de comunicação. 5. Interpretações de LIBRAS. 6. Metodologias Práticas de LIBRAS e suas aplicações. 7. A comunicação e contextualização 
do Alfabeto Manual com os sinais específicos e a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS. 8. Ética profissional do tradutor de libras. 9. Lei 10.436, de 24 de abril de 2002.
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Cargos: Jornalista

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
1. Teoria do jornalismo. 2. Jornalismo político. 3. Assessoria de imprensa. 4. Edição. 5. Redação Jornalística. 6. Titulação, manchetagem, olho, retranca, suíte. 7. Comu-
nicação institucional em redes sociais. 8. Técnicas de redação de notícias para radiojornalismo e telejornalismo. 9. Técnicas de entrevista para programas jornalísticos de 
rádio e televisão. 10. Tipos de entrada do repórter em matérias de tele e radiojornalismo. 11. Ambiente, enquadramento e planos no telejornalismo. 12. Imagens de apoio no 
telejornalismo. 13. Planejamento de um telejornal. 14. Planejamento de um rádio jornal. 15. Movimento de câmera, uso e tipos de microfones. 16. Modelos de Lauda. 17. 
Tipos de matérias no rádio e telejornalismo. 18. História do Jornalismo no Brasil. 19. Regulamentação da atividade profissional do jornalista e do radialista.

Cargos: Técnico Administrativo

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Teoria Geral de Administração: 1. Principais correntes, ideias e principais críticas; 2. Antecedentes históricos da Administração; 3. Administração: teorias contemporâneas; 
Organização: 1. Conceito de organização; 2. Funções de Administração: planejamento, organização, controle, direção. Estrutura Organizacional: 1. Tipos de estrutura. 2. 
Componentes da estrutura organizacional. 3. Condicionantes da estrutura organizacional. 4. Avaliação, desenvolvimento e implantação da estrutura organizacional. Planeja-
mento empresarial 1. Planejamento: fundamentos, tomada de decisões, planejamento estratégico Organização, Sistemas e Métodos: 1. Descentralização x centralização. 2. 
Sistemas Administrativos: teoria de sistemas. 3. Sistemas de Informações Gerenciais. 4. Manuais Administrativos. Formulários. Layout (arranjo físico). 5. Racionalização 
do trabalho. 6. Desenvolvimento de sistemas administrativos. 7. Técnicas de representação gráfica: fluxograma.

Cargos: Técnico de Redação Legislativa

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Texto legislativo. 1.1 Leitura, compreensão, redação e revisão do texto legislativo. 1.2 Aspectos formais da norma legislativa. 1.3 Competência para elaboração da norma. 
1.4 Sentido e significado de vocábulos e expressões no contexto. 1.5 Aspectos legais da norma legislativa. 1.6 Pesquisa legislativa. 1.7 Aspectos formais e materiais das 
Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs). 2. Redação e revisão de discursos. 2.1 Aspectos técnicos e jurídicos. 3. Redação e revisão de atas de sessões plenárias, de au-
diências públicas e de reuniões das comissões permanentes e temporárias. 3.1 Ordem do dia e seu acompanhamento. 3.2 Correção, clareza, precisão, concisão. 3.3 Métodos 
indutivo e dedutivo; indução. 3.4 Maniqueísmo. 3.5 Sofismas. 3.6 Estilística. 3.7 Dialética. 3.8 Ética na elaboração do texto. 4. Os âmbitos da argumentação. 4.1 Orador 
e auditório. 4.2 Persuadir e convencer. 4.3 Os efeitos da argumentação. 4.4 O gênero epidíctico. 4.5. O ponto de partida da argumentação. 4.6 A interpretação do discurso 
Câmara Municipal e seus problemas. 4.7. As técnicas argumentativas. 5. Noções de Linguística. 5.1 Noções de teoria do signo linguístico. 5.2 Linguagem, língua e fala. 
5.3 Significante e significado; significação. 5.4 Arbitrariedade e motivação; linearidade. 5.5 Referente, referência, representação, sentido. 5.6 Denotação e conotação. 5.7 A 
teoria da enunciação e a produção do texto escrito. 5.8 Enunciação e enunciado. 6. Ética profissional. 7. O processo legislativo. 7.1 Comissões permanentes e temporárias. 
8. O Poder Legislativo Municipal. 9. Sociedade, ordem social e ordem jurídica. 10. O Município. 11. Lei Orgânica Municipal. 12. Regimento Interno da Câmara Municipal 
de Dourados. 13. Lei Complementar nº 94, de 19 de fevereiro de 1998.

Cargos: Técnico em Informática

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Fundamentos de computação. Organização e arquitetura de computadores. Componentes de um computador (hardware e software). Sistemas de entrada e saída. Princípios 
de sistemas operacionais. Ambientes Windows, Windows Server e Linux. Internet e Intranet. Utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associa-
dos a Internet/Intranet. Conceitos de protocolos. Acesso à distância a computadores. Conceitos de proteção e segurança. Procedimentos, aplicativos e dispositivos para 
armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança (backup). Conceitos de organização e gerenciamento de arquivos e pastas. Instalação de programas e 
periféricos em microcomputadores. Principais aplicativos comerciais para: edição de textos e planilhas, geração de material escrito e multimídia. Redes de Comunicação. 
Tecnologias de redes locais Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet. Cabeamento: par trançado - categoria 5E e 6, cabeamento estruturado (norma EIA/TIA 568); fibras 
ópticas: fundamentos, padrões 1000BaseSX e 1000BaseLX. WIRELESS. Elementos de interconexão de redes de computadores (gateways, hubs, repetidores, bridges, 
switches, roteadores). Conceitos de Rede Local. Domínios (usuários, grupos locais e globais, políticas de grupos, Active Directory). Segurança da Informação. Linguagens 
de programação: Aspectos gerais das linguagens ASP, PHP, Delphi, Java.

Cargos: Técnico Legislativo

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
DIREITO ADMINISTRATIVO: 1. O DIREITO ADMINISTRATIVO E O REGIME JURÍDICO: 1.1 Conceito de Direito Administrativo; 1.2 Conceito de Regime Jurídico 
Administrativo; Princípios do Direito Administrativo. 2. ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 2.1 A organização Administrativa; 2.2 Formas de prestação 
da atividade administrativa; 2.3 Órgãos públicos; 2.4 Administração Direta; 2.5 Administração Indireta; 2.6 Entes de Cooperação. 3. PODERES DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA: 3.1 Poder Vinculado; 3.2 Poder Discricionário; 3.3 Poder Hierárquico; 3.4 Poder Disciplinar; 3.5 Poder Normativo; 3.6 Poder de Polícia. 4. ATOS ADMINIS-
TRATIVOS: 4.1 Conceito de Atos Administrativos; 4.2 Vinculação e Discricionariedade; 4.3 Mérito do ato administrativo; 4.4 Requisitos dos Atos Administrativos; 4.5 
Atributos dos Atos Administrativos; 4.6 Classificação dos Atos Administrativos; 4.7 Modalidades dos Atos Administrativos; 4.8 Extinção do ato administrativo –formas de 
extinção e formas de invalidação. 5. SERVIDORES PÚBLICOS: 5.1 Conceito; Classificação; Regime Jurídico; 5.2 Organização funcional – cargo público, função pública e 
emprego público. 5. DIREITO CONSTITUCIONAL: DIREITOS E DEVERES FUNDAMENTAIS: 6.1 Conceito, Natureza Jurídica e destinatários; 6.2 Direitos e deveres 
individuais e coletivos; direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade; direitos sociais; nacionalidade; cidadania; garantias constitucionais individuais; 
garantias dos direitos coletivos, sociais e políticos. 6.3 Administração Pública (artigos de 37 a 41, capítulo VII, Constituição Federal de 1988 e atualizações). 7. Lei Orgânica 
Municipal. 8. Regimento Interno da Câmara Municipal de Dourados. 9. Lei Complementar nº 94, de 19 de fevereiro de 1998. 

ANEXO VI

DECLARAÇÃO PARA ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO POR MOTIVO DE DESEMPREGO OU CARÊNCIA ECONÔMICA RE-
QUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO EM CERTAME PÚBLICO

O(a) candidato(a) abaixo identificado(a), tendo em vista o disposto no Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007, requer que lhe seja concedida a isenção do paga-
mento da taxa de inscrição no Concurso Público, de provas e títulos, para provimento de cargos na Câmara Municipal de Dourados/MS, aberto pelo Edital nº 01/2022/CMD.

DADOS PESSOAIS DO(A) CANDIDATO(A) 

Nome:

Filiação:

Pai: Mãe:

Estado Civil: Data de Nascimento:

RG Nº: UF: CPF:

Endereço Residencial:

Cidade: UF: CEP:

Telefone Residencial: Telefone Celular:

E-mail:

Quantidade de pessoas que residem com o(a) candidato(a):
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DADOS SOCIOECONÔMICOS DA FAMÍLIA:

NOME FONTE PAGADORA PARENTESCO SALÁRIO MENSAL

Obs: Indicar o próprio candidato e o cônjuge, pai, mãe, avô, avó, tios, irmãos, filhos, netos etc. 
O(a) candidato(a) declara, sob as penas da lei (responsabilidade civil e criminal) e da perda dos direitos decorrentes da sua inscrição, serem verdadeiras as informações 

acima, os dados e os documentos apresentados, prontificando-se a fornecer outros documentos comprobatórios, sempre que solicitados pela Comissão do Concurso Público. 
O(a) candidato(a) declara, também, neste ato, que NÃO POSSUI nenhum vínculo profissional, aposentadoria ou pensão com ou relativas ao poder público, através de car-

go(s) efetivo(s) ou exercício de função por contratação temporária, sob pena de responsabilidade civil e criminal.

Em __________________________,  _____ de _______________ de 202___.

_____________________________________________
Assinatura do(a) Candidato(a)

ATA 497ª/2022/CMAS

Aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, nesta cidade de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, reuniram-se os membros do Conselho Municipal 
de Assistência Social, em reunião extraordinária, por meio de vídeo conferência através da plataforma Google Meet. Com a finalidade de tratar acerca de assuntos pertinentes 
a este Conselho. A reunião iniciou sob a coordenação da Presidente, com a participação dos Conselheiros Não Governamentais: 01) Dorca Soares de Lima Brito, 02) Ozana 
Marques da Silva, 03) Simone Chagas Brasil Chamorro, 04) Dulcinéia de Almeida Lima. Conselheiros Suplentes Não Governamental: 05) Marísia de Paula Brandão Martins, 
06) Daniela Olmos Lopes, Conselheiros Governamentais: 07) Nilda Maria de Figueiredo, 08) Tania Mara Teodoro de O. Teixeira, 09) Kely Cristina Matos Florenciano, 10) 
Evaldo Dionisio Batista, 11) Maria de Lourdes Artuzzi. 1ª.  PAUTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEMAS 4º TRIMESTRE: A presidente deu inicio a reunião e passou a 
palavra para coordenadora da comissão de Orçamento e Financimanro de Assitencia Social, conselheira Daniela. A mesma relatou que a comissão se reuniu para analisar 
a prestação e contas e solicitou que a secretária executiva lesse o relatótio da comissão. Após a leitura, a coordenadora informou que as duvidas e questionamentos foram 
sanadas pela gestão. A conselhiera Maria Artuzi pontuou que foram analisamos todos os extratos e pagamentos, foram feitas algumas recomendação e resolvidos, referente 
ao 4º trimestre da  prestação de contas do FMAS, referente ao ano de 2021. Todos os presentes deliberaram favoráveis a aprovação da preatação de contas do 4º trimestre de 
2021 - Fundo Municipal de Assitencia Social. 2 ª. PAUTA:  - PARECER DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMAS 2021. A Presidente explicou as prestações de contas de 
2021 foram analisadas pelo colegiado, trimestralmente, elaborados relatórios e  submetidos a plenária, sempre teve deliberação favorável. Sendo assim, é necessaário emitir 
parecer, que atesta o conhecimento das contas do FMAS e aprova a prestação de contas do exercício de 2021. Os conselheiros durante a planária, redigiram o parecer, o qual 
vai assinado por todos os presentes. Sem Objeções, todos os presentes deliberaram favorável a redação do parecer 001/2022/CMAS, que aprova a prestação de contas 2021 
do FMAS. Assim sendo, foi determinado que se lavrasse a presente ata, a qual vai por mim assinada, Ekelis Cris Pires Sales Pina, Secretária Executiva, Simone C. Brasil 
Chamorro, Presidente e demais membros do CMAS que participaram da reunião.

 

Simone C. Brasil Chamorro
Presidente CMAS

Maria de Lourdes Artuzi
Conselheira CMAS

Dorca Soares de Lima Brito
Conselheiro CMAS

Daniela Olmos Lopes
Conselheira Suplente CMAS

Marísia de Paula .Brandão Martins
Conselheira Suplente CMAS

Ozana Marques da Silva
Conselheira CMAS

Kely Cristina Matos Florenciano Conselheira CMAS Evaldo Dionísio Batista
Conselheira CMAS

Nilda Maria de Figueiredo
Conselheira CMAS

Dulcinéia de Almeida Lima
Conselheira CMAS

Tania Mara Teodoro de O. Teixeira
Conselheira Suplente CMAS

Ekelis Cris Pires Sales Pina
Secretária Executiva CMAS

 
                          

                         
RELAÇÃO DE ENTIDADES E INSTITUIÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL HABILITADAS AO PROCESSO ELETIVO PARA COMPOSIÇÃO DA PLENÁRIA 

DO COMDAM: 
1) Entidades legalmente constituídas, associadas à defesa do meio ambiente (ONGs, associações, etc);
- Escoteiros Laranja Doce – Grupo de escoteiros Laranja Doce
2) Associações e Organizações profissionais (Conselhos profissionais, entidades de Classe);
- AGB – Associação dos Geógrafos Brasileiros
- OAB – Ordem dos Advogados
- CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
- CRA – Conselho Regional de Administração
- AEAD – Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Dourados
- AEGRAN – Associação dos Engenheiros Agrônomos da Grande Dourados
3) Organizações Sindicais Patronais;
- ACED – Associação Comercial e Empresarial de Dourados
- SIMMME - Sindicato Intermunicipal das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais Elétricos da Grande Dourados.
 4) Organizações Sindicais de Trabalhadores e Servidores (sindicatos, centrais sindicais, confederações, etc);
- ADUF – Associação dos docentes da Universidade Federal da Grande Dourados 
5) Associações de Moradores e afins; 
- Nenhum cadastro
6) Universidades Particulares.
- UNIGRAN – Centro Universitário da Grande Dourados 

                                                    
MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA

Presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente

ATA / CMAS

RELAÇÃO / PROCESSO ELETIVO - COMDAM

EDITAL

OUTROS ATOS
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Clínica Veterinária do Povo LTDA, torna Público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença Ambiental Prévia – LP, 
Licença Ambiental de Instalação – LI e Licença Ambiental de Operação – LO, para atividade Clínicas e alojamentos veterinários, localizada na Rua Monte Alegre, número 
1784, Vila Progresso, no município de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental. 

MAIJU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME, torna Público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados (MS) – IMAM, a Renovação 
da Autorização Ambiental (RAA), para atividade de confecção e comércio de roupas íntimas e acessórios, localizada na Rua Bela Vista, n. 1289 – Jardim Água Boa, no Mu-
nicípio de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

Brandão e Amarilha Ltda - ME, torna público que requereu ao Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM, a Alteração da Razão Social de  Brandão e Amarilha Ltda 
- ME, para Brandão, Amarilia e Cia LTDA, para atividade de Prestação de Serviços no ramo de Clínica de Fisioterapia, localizada na Rua Major Capilé  , N° 2069– Bairro: 
Jardim central, no município de Dourados (MS).

REDE CONVENIENCIAS LTDA torna Público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados (MS) – IMAM, a Autorização Ambiental - AA, para a atividade de 
Comércio varejista de mercadorias em geral, conveniência, localizada na Rua General Osório, 1215 – Jardim América, no município de Dourados (MS). Não foi determinado 
Estudo de Impacto Ambiental.

Sansão Bazan Odontologia Ltda - EPP torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Renovação de Licença Sim-
plificada – RLS e Alteração de Razão Social - ARS, para atividade de consultório odontológico, localizado na Av. Weimar Gonçalves Torres, nº 1964, Centro, no Município 
de Dourados (MS). Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

COQUEIROS PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COMERCIAIS, torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), 
a  ‘’LS’ LICENÇA SIMPLIFICADA, para atividade  de Piscicultura de Engorda Sistema Intensivo em área inundável  de 68.400,00 m², localizada na Chácara Cidade Eldorada 
– Distrito de Ithaum - Município de Dourados(MS), Não foi determinado estudo de impacto Ambiental

AUTO ELÉTRICA DI PAULA LTDA - ME, torna Público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença Operação – LO 
para atividade de COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE REPAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍ-
CULOS AUTOMOTORES, juntamente com a alteração da Razão Social de GILSON DI PAULA FEREIRA – ME para AUTO ELÉTRICA DI PAULA LTDA - ME localizada 
no mesmo endereço na Rua dos Coqueiros, 435, Jardim Colibri, no município de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

Giuliana Renata da Silva - ME, torna publico que requereu do Instituto de meio ambiente de Dourados – MS (IMAM) a Licença ambiental simplificada (LAS), para atividade 
de Lanchonete, casa de chá, sucos e similares, localizada na rua General Osório, 1111 – Jd. Independência– Dourados – MS. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

SOUZA COMERCIO DE PEDRAS LTDA torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), Licença de Operação - LO, 
para atividade de Comércio varejista e execução de trabalhos em mármores, granito, ardósia e outras pedras, localizado na Rua Anuncio Renovato, 410 – Sitiocas Campina 
Verde  no Município de Dourados (MS). Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

UNIMED DE DOURADOS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO torna público que requereu do Instituto do Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), 
a Renovação da Licença Ambiental de Operação (RLO) para a atividade de Serviço de Assistência Social sem Alojamento, localizada na Rua Izzat Bussuan, Nº 520, Vila 
Aurora, no Município de Dourados (MS). Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

PAUROSI PAURODIESEL BOMBAS INJETORAS E PECAS PARA MOTORES LTDA, torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM 
de Dourados (MS), a Licença de Operação, para atividade de Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, localizada na Rua Hayel Bon Faker, 
800, Jardim Água Boa,  no município de Dourados (MS). Não foi Determinado Estudo de Impacto Ambiental.

PARECER/CMAS N. 01/22

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais de acordo com a Lei Municipal nº 3718 
de 30 de setembro de 2013 e Regimento Interno deste Conselho e atendendo à Resolução nº 88 de 03 de outubro de 2018 do Tribunal de Contas do MS, em reunião extraor-
dinária Ata nº477ª/2022/CMAS do dia 17 de fevereiro de 2022 deliberou o que segue.

A Comissão de Financiamento e Orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social, apreciou os relatórios que compreendem os demonstrativos da execução financeira 
e orçamentária das contas do exercício de 2021 do referido fundo e sendo todos apresentados em plenária e aprovados. 

Sendo observada a seguinte execução do Fundo Municipal de Assistência Social para o exercício de 2021: iniciou com o saldo de R$10.859.732,62 (Dez Milhões, Oitocentos 
e Cinquenta e Nove Mil, Setecentos e Trinta Dois Reais e Sessenta e Dois Centavos) do exercício anterior, realizando R$ 3.063.378,11 (Três Milhões, Sessenta e Três Mil 
e Trezentos e Setenta e Oito Reais e Onze Centavos.) de receitas advindas das esferas federal e estadual,  R$ 242.449,31 (Duzentos e Quarenta e Dois Mil e Quatrocentos e 
Quarenta e Nove Reais e Trinta e Um Centavos) de rendimentos bancários, o valor de R$ 53,76 (Cinquenta e Três Reais e Setenta e Seis Centavos) de restituições de convênios, 
o valor de  R$ 14.957.215,26 (Quatorze Milhões, Novecentos e Cinquenta e Sete Mil e Duzentos e Quinze Reais e Vinte e Seis Centavos) são valores advindos de Recursos 
Próprios,  e o valor   R$ 142,99 (Cento e Quarenta e Dois Reais e Noventa e Nove Centavos) são receitas extra orçamentárias. Totalizando o valor das Receitas do Fundo Mu-
nicipal de Assistência Social no ano de 2021 no valor de R$ 18.263.239,43 (Dezoito Milhões, Duzentos e Sessenta  e Três Mil e Duzentos e Trinta e Nove Reais e Quarenta e 
Três Centavos), deduzindo as despesas pagas no valor de R$ 19.083.147,33  (Dezenove Milhões, Oitenta e Três Mil, Cento e Quarenta e Sete Reais e Trintas e Três Centavos), 
finalizando com o saldo de R$   10.039.824,72 ( Dez Milhões, Trinta e Nove Mil e Oitocentos e Vinte e Quatro  Reais e Setenta e Dois Centavos ) em 31 de dezembro de 2021. 

Por fim, este Conselho fundamentado nos extratos bancários, relatórios apresentados pela Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, contendo entradas e saídas 
e os processos de pagamentos, atesta o conhecimento das contas e resolve pela APROVAÇÃO da prestação de contas do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, 
do exercício de 2021 para o balanço de 2021.                                                                                                        

 Dourados, 17 de Fevereiro de 2022.

Simone C. Brasil Chamorro
Presidente CMAS

Maria de Lourdes Artuzi
Conselheira CMAS

Dorca Soares de Lima Brito
Conselheiro CMAS

Daniela Olmos Lopes
Conselheira Suplente CMAS

Marísia de Paula .Brandão Martins
Conselheira Suplente CMAS

Ozana Marques da Silva
Conselheira CMAS

Kely Cristina Matos Florenciano Conselheira CMAS Evaldo Dionísio Batista
Conselheira CMAS

Nilda Maria de Figueiredo
Conselheira CMAS

Dulcinéia de Almeida Lima
Conselheira CMAS

Tania Mara Teodoro de O. Teixeira
Conselheira Suplente CMAS

DELIBERAÇÃO CMAS Nº 001 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022.
    
Dispõe sobre aprovação da Prestação de Contas do 4º Trimestre/2021 do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.
A Plenária do Conselho Municipal de Assistência Social, reunida em assembleia extraordinária, ata nº 497ª, realizada via videoconferência, no dia 17 de Fevereiro de 2022, 
e no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 3718 de 30 de setembro de 2013 e pelo seu Regimento Interno,
 R E S O L V E: 
Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2021, do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS. 
Art. 2º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação. 
Dourados/MS, 17 de Feveriro de  2022.

Simone Chagas Brasil Chamorro
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS

PARECER  - CMAS

DELIBERAÇÃO / CMAS

EDITAIS - LICENÇA AMBIENTAL


