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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO
Edital 001/2019 -Processo Seletivo Simplificado/SAD/SED/PROJOVEM/APOIO/SUBST

Contrato Pessoal por Tempo Determinado n. 033/2019
Objeto: O presente contrato tem por finalidade a admissão temporária de profissional 
para desempenhar a função de Educador de Qualificação Profissional junto ao 
Programa Nacional de Jovens � Projovem Urbano, na Secretaria de Estado de Educação.
Processo: 29/013.894/2019
Partes:
Contratante: Secretaria de Estado de Educação, neste ato representado por Maria 
Cecília Amendola da Motta, Secretária de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul.
Contratado: Emanueli Gonçalves Ribeiro, CPF 296.994.208-98 - Função: Educador de 
Qualificação Profissional.
Valor Mensal: R$ 3.000,00 (três mil reais)
Período: 1 de abril de 2019 a 30 de março de 2020.
Campo Grande- MS, 4 de abril de 2019.

Maria Cecília Amendola da Motta
Secretária de Estado de Educação

EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO
Edital 001/2019 -Processo Seletivo Simplificado/SAD/SED/PROJOVEM/APOIO/SUBST

Contrato Pessoal por Tempo Determinado n. 034/2019
Objeto: O presente contrato tem por finalidade a admissão temporária de profissional 
para desempenhar a função de Educador de Ensino Fundamental junto ao Programa 
Nacional de Jovens � Projovem Urbano, na Secretaria de Estado de Educação.
Processo: 29/013902/2019
Partes:
Contratante: Secretaria de Estado de Educação, neste ato representado por Maria 
Cecília Amendola da Motta, Secretária de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul.
Contratado: Janielly Taila dos Santos Verbisck, CPF 039.481.861-03� Função: Educador 
de Ensino Fundamental.
Valor Mensal: R$ 3.000,00 (três mil reais)
Período: 1 de abril de 2019 a 30 de março de 2020.

Maria Cecília Amendola da Motta
Secretária de Estado de Educação

EDITAL N. 14/2019

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, em substituição, no uso da competência que 
lhe confere o inciso II do art. 98 da Constituição Estadual, no uso de suas atribuições 
legais, previstas no Decreto n. 14.681, de 17 de março de 2017, no artigo 3º do 
Decreto n. 14.903, de 27 de dezembro de 2017, e tendo em vista o Decreto Estadual 
n. 14.829, de 6 de setembro de 2017, e a Resolução SED n. 3.595, de 27 de março
de 2019, torna pública, para conhecimento dos interessados, a abertura das inscrições
para o CADASTRO DE PROFISSIONAIS PARA  ATUAREM EM CURSOS DA EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL, em caráter temporário, operacionalizados na Rede Estadual de Ensino
de Mato Grosso do Sul, no âmbito do PRONATEC, para o ano 2019.

1. DO CADASTRAMENTO
1.1. O presente Edital visa constituir Cadastro de Profissionais para Atuarem em Cursos
da Educação Profissional, em caráter temporário, operacionalizados na Rede Estadual
de Ensino de Mato Grosso do Sul, no âmbito do Pronatec, a fim de atender à eventual
necessidade temporária de excepcional interesse público.
1.2. O Cadastramento dos interessados envolverá as seguintes etapas:
a) inscrição via internet; e
b) análise do currículo e da formação acadêmica, pela direção escolar, equipe técnica da
Secretaria de Estado de Educação e das Coordenadorias Regionais de Educação.
1.3. O Cadastro servirá para selecionar os interessados para as atividades do Pronatec e
para as ações do MedioTec, Pronatec Prisional/Mulheres Mil, Profuncionário e Rede e-Tec
Brasil.

2. DA INSCRIÇÃO
2.1. O formulário para inscrição estará disponível no endereço eletrônico http://sistemas.
sed.ms.gov.br/cadastroreserva, a partir das 8 horas do dia 10 de abril de 2019 até às
23h59min do dia 25 de abril de 2019, devendo o interessado acessar o link e seguir
adequadamente as instruções que constarão da tela para a efetivação de seu cadastro.
2.2. O preenchimento do formulário ocorrerá exclusivamente pela internet, devendo o
interessado prestar todas as informações de preenchimento obrigatório, cadastrais e
funcionais, solicitadas.
2.3. O candidato é o único responsável pelas informações prestadas no Formulário de
Inscrição.
2.4. Concluído o preenchimento, o interessado deverá clicar no botão salvar e enviar,
para finalizar a inscrição.
2.5. A Secretaria de Estado de Educação não receberá ficha de cadastramento impressa.
2.6. A relação de profissionais inscritos, por município, será publicada, no site http://
sistemas.sed.ms.gov.br/cadastroreserva/ e no Diário Oficial do Estado, a partir do dia
30 de abril de 2019.
2.7. Poderão se cadastrar os profissionais da Rede Estadual de Ensino (REE) e aqueles 
não integrantes da REE desde possuam a habilitação compatível. 

3. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO
3.1. São requisitos para a inscrição:
I - ser brasileiro ou gozar das prerrogativas estabelecidas no artigo 12 da Constituição
da República Federativa do Brasil;
II - ter, na data da inscrição, idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
III - ter, na data da inscrição, os pré-requisitos mínimos de escolaridade especificados
no inc. I do item 6.2 deste Edital.
IV - estar em situação regular perante o respectivo órgão de classe, quando obrigatória
a filiação para o exercício da profissão;
V - estar em situação regular perante o serviço militar, no caso de candidato do sexo
masculino;

VI - estar em pleno gozo dos direitos civis e políticos.

3.2. Os requisitos deverão ser comprovados apenas pelos candidatos inscritos que forem 
selecionados para fins de contratação temporária.
3.2.1. O requisito previsto no inciso VI do item 3.1. deverá ser comprovado mediante a 
apresentação de:
I - certidão da Justiça Eleitoral de que está quite com as obrigações eleitorais e não está 
em situação de inelegibilidade (§9º do art. 27, CE/MS);
II - certidões negativas, cíveis e criminais, nos termos dos §§ 10, incisos I a III, e § 11 
do art. 27 da Constituição Estadual, emitidas:
a) pela Justiça Federal e Justiça Estadual de 1º e 2º graus;
b) pelos Tribunais competentes quando o candidato tiver exercido, nos últimos dez anos,
função pública que implique foro especial por prerrogativa de função;
c) em caso de certidões positivas, o candidato deverá apresentar as certidões de objeto
e pé atualizadas de cada um dos processos indicados.

4. DO PRONATEC E DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA
4.1. As escolas e os cursos financiados pelo Pronatec, vinculados à Secretaria de Estado
de Educação de Mato Grosso do Sul, estão relacionadas no Anexo Único deste Edital.
4.2.  O cadastramento em questão destina-se aos profissionais interessados em atuar 
nas atividades descritas das ações/programas constantes do quadro abaixo:

FUNÇÃO ASSOCIADA AO PROGRAMA PRONATEC E SUAS AÇÕES
Coordenador Técnico de curso(1)

Professor(1)

Supervisor de Curso(1)

Supervisor de Programa(1)

Orientador(1)

Profissional de Apoio às Atividades Acadêmicas e Administrativas(1)

Coordenação de Polo(2)

Coordenação Técnica de Curso(2)

Coordenador de Professores Mediadores(2)

Professor Mediador a distância e presencial(2)

Professor Formador(2)

Professor Autor(2)

Supervisor de Programa � Pronatec Prisional - Equipe Multidisciplinar: Profissional
da Saúde(3)

Supervisor de Programa � Pronatec Prisional - Equipe Multidisciplinar: Psicólogo(3)

Supervisor de Programa � Pronatec Prisional - Equipe Multidisciplinar: Pedagogo(3)

Supervisor de Programa � Pronatec Prisional - Equipe Multidisciplinar: 
Assistente Social(3)

OBSERVAÇÕES:
(1) Funções associadas ao Pronatec, Mediotec, Profuncionário e Rede Etec-Brasil,

Prisional e Mulheres Mil;
(2) Funções associadas ao Pronfuncionário e Rede Etec-Brasil;
(3) Funções associadas ao Pronatec Prisional/Mulheres Mil.

5. DAS FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES A SEREM DESEMPENHADAS
5.1. Os profissionais cadastrados, em conformidade com este Edital, poderão
desempenhar as funções constantes do quadro abaixo.

FUNÇÃO ATRIBUIÇÕES

Coordenador
Técnico de curso(1)

- Orientar o trabalho dos professores na elaboração, na execução
e na avaliação do projeto do curso;
- Considerar a análise dos resultados das avaliações instituídas
pela Secretaria de Estado de Educação, como referência, no
planejamento das atividades técnico-pedagógicas;
- Acompanhar e orientar, sistematicamente, o planejamento e a
execução do trabalho pedagógico realizado pelo corpo docente;
- Acompanhar o registro de frequência nos diários de classe;
- Coordenar e incentivar a prática de estudos que contribuam
para a apropriação de conhecimentos do corpo docente;
- Analisar o desempenho dos alunos com dificuldades de
aprendizagem, redefinindo estratégias em articulação com os
professores e direção escolar;
- Elaborar e propor à direção escolar projetos que visem à
melhoria dos cursos;
- Acompanhar e analisar os resultados do rendimento escolar e
da frequência dos alunos em articulação com os professores e
a direção escolar;
- Cumprir as horas de atividades do Pronatec no turno de
funcionamento do curso.
- Promover a articulação das disciplinas técnicas com as
disciplinas da Base Nacional Comum;
- Assessorar, técnica e pedagogicamente, os professores, de
forma a adequar o seu trabalho aos objetivos da unidade escolar
e aos fins da educação;
- Propor, organizar e executar visitas técnicas a empresas com
os estudantes do curso técnico;
- Quando necessário estágio supervisionado no curso, buscar
parcerias com empresas e/ou instituições que ofereçam
oportunidade de estágio;
- Atender às demandas de trabalho solicitadas pela direção da
unidade escolar e pela Coordenação Geral do Pronatec, de modo
a garantir condições à operacionalização dos cursos técnicos;
- Exercer as atividades típicas de coordenador de curso na
escola;
- Coordenar e acompanhar o curso;
- Realizar a gestão acadêmica das turmas;
- Coordenar a elaboração do projeto do curso;
- Realizar o planejamento e desenvolvimento, em conjunto com
a coordenação geral, dos processos seletivos de alunos;
- Realizar o planejamento e o desenvolvimento das atividades de
seleção e capacitação dos profissionais envolvidos no Programa;
- Acompanhar e supervisionar as atividades dos tutores,
professores, coordenador de tutoria e coordenadores de polo;
- Acompanhar o registro acadêmico dos alunos matriculados no
curso.
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Supervisor de 
Curso

- Interagir com as áreas acadêmicas e organizar a oferta dos
cursos em conformidade com o Guia PRONATEC de Cursos e o
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos;
- Coordenar a elaboração da proposta de implantação dos
cursos, em articulação com as áreas acadêmicas, e sugerir as
ações de suporte tecnológico necessárias durante o processo
de formação, prestando informações ao Coordenador-Geral
Adjunto;
- Coordenar o planejamento de ensino;
- Assegurar a acessibilidade para a plena participação de pessoas
com deficiência;
- Apresentar ao Coordenador-Geral Adjunto, ao final do curso
ofertado, relatório das atividades e do desempenho dos
estudantes;
- Elaborar relatório sobre as atividades de ensino, para
encaminhar ao Coordenador-Geral ao final de cada semestre;
- Adequar e sugerir modificações na metodologia de ensino
adotada, realizar análises e estudos sobre o desempenho do
curso ao final do curso;
- Supervisionar a constante atualização, no SISTEC, dos registros
de frequência e desempenho acadêmico dos beneficiários;
- Fazer a articulação com a escola de ensino médio para que
haja compatibilidade entre os projetos pedagógicos;
- Exercer, quando couber, as atribuições de apoio às atividades
acadêmicas e administrativas e de orientador;
- Acompanhar e orientar todo o processo de desenvolvimento
das atividades de estágio, com vistos periódicos no Formulário
de Acompanhamento de Estágio;
- Planejar as atividades didáticas do estágio e avaliar o
desempenho dos estudantes;
- Avaliar as instalações dos campos de estágio para garantir
condições adequadas de aprendizagem e enviar previamente as
escalas, cronogramas, carga horária total, relação de estagiários,
documentação e horários para a instituição concedente de
estágio;
- Assegurar a compatibilidade das atividades desenvolvidas no
estágio com o currículo do curso;
- Marcação e acompanhamento de Estágio nas instituições
concedentes de estágio;
- Informar ao estagiário sobre as normas, procedimentos e
critérios de avaliação do estágio, bem como quanto às normas
de conduta no local de estágio e esclarecer dúvidas relativas às
atividades exercidas no estágio;
- Dimensionar nos campos de estágio os grupos de estagiários
conforme acordo com a instituição concedente;
- Orientar o aluno-estagiário quanto à elaboração do seu plano
de estágio, considerando a compatibilidade entre as atividades
programadas para o estágio e o Projeto Pedagógico do curso;
- Monitorar o envio e o recebimento de documentos relativos ao
início e acompanhamento do estágio;
- Realizar atendimento presencial com os alunos para orientação
do estágio e realização de atividades de reflexão sobre a prática;
- Conhecer os procedimentos, adotados pela unidade
concedente, em caso de acidentes com risco biológico e orientar
alunos e o apoio de preceptoria in loco;
- Orientar o aluno-estagiário quanto a elaboração do relatório
final;
- Assinar a avaliação final do Relatório de Estágio e encaminhar
ao Coordenador Adjunto da Unidade Gestora, para regularização
da situação acadêmica do aluno e expedição da documentação
de conclusão do curso;
- Realizar visitas periódicas às instituições onde houver
alunos em atividade de estágio, com o objetivo de verificar o
desempenho e o cumprimento do plano de estágio, além de
avaliar o bom cumprimento dessas atividades;
- Quando tratar-se de curso da área da saúde, orientar e dar
suporte ao profissional de Apoio de Preceptoria in loco;

- Desenvolver outras atividades delegadas pela equipe
PRONATEC da Unidade Gestora com vistas ao bom desempenho 
do ensino.

Supervisor de 
Programa(1)

- Interagir com a coordenação técnica e direção das unidades
escolares ofertantes do Pronatec acerca da operacionalização
dos cursos técnicos em consonância com o Projeto Pedagógico e
as diretrizes do programa;
- Realizar o levantamento situacional das escolas e municípios
com vistas à ampliação da oferta de vagas Pronatec;
- Monitorar a frequência dos alunos e, se necessário, propor
ações para minimizar problemas de evasão;
- Orientar as escolas quanto à utilização dos recursos
provenientes do programa;
- Elaborar relatório mensal destacando as atividades práticas e
visitação técnica das turmas;
-Aplicar questionários aos alunos e demais profissionais do
Pronatec quanto à satisfação devida ao programa;
- Supervisionar a realização das matrículas e a inserção dos
alunos na aba do PRONATEC, no SISTEC, bem como sua
formalização no e-SGDE da Secretaria de Estado de Educação;
- Supervisionar a atualização, no SISTEC, dos registros de
frequência dos alunos;
- Executar o plano de ensino do estágio e atividade prática;
- Quando necessário estágio supervisionado no curso, buscar

parcerias com empresas e/ou instituições que ofereçam
oportunidade de estágio;
- Atender às demandas de trabalho solicitadas pela
Coordenação Geral do Pronatec, de modo a garantir condições à
operacionalização dos cursos técnicos.
- Interagir com a coordenação de curso e direção das
unidades prisionais ofertantes do Pronatec Prisional acerca da
operacionalização dos Cursos de Formação Inicial Continuada
- FIC em consonância com o Projeto Pedagógico e as diretrizes
do programa;
- Monitorar a frequência dos estudantes e, se necessário,
propor ações para minimizar problemas de evasão, bem como
supervisionar a atualização, no SISTEC, dos registros de
frequência;
- Elaborar relatório mensal destacando as atividades e aplicar
questionários aos estudantes e demais profissionais do Pronatec
Prisional quanto à satisfação devida ao programa;
- Supervisionar a realização das matrículas e a inserção dos
estudantes na aba PRONATEC, no SISTEC, bem como sua
formalização no e-SGDE da Secretaria de Estado de Educação;
- Atender às demandas de trabalho solicitadas pela Coordenação
do Pronatec Prisional, de modo a garantir condições à 
operacionalização dos cursos de Formação Inicial Continuada - 
FIC.
- Assegurar o envolvimento do profissional durante todo o
período de permanência dos educandos no Programa;
- Programar atendimentos individuais e orientar, aconselhar,
articular e encaminhar para os órgãos públicos e/ou parceiros 
em caso específicos; 
- Apoiar, orientar e capacitar as equipes responsáveis da Rede
Socioassistencial, na perspectiva da metodologia do Programa
Mulheres Mil;
- Viabilizar as várias etapas de estruturação e implementação do
Pronatec/ Mulheres Mil/Prisional;
- Acompanhar sistematicamente os educandos participantes do
Programa, em conjunto com as equipes da Assistência Social;
- Sistematizar e desenvolver o conjunto de ações que compõem
o planejamento, a execução, o monitoramento, a avaliação e o
acompanhamento de resultados do Programa;
- Sensibilizar e agregar, em ação conjunta com as equipes da Rede
Socioassistencial envolvidas, novos parceiros e colaboradores,
para que integrem o esforço coletivo do Programa;
- Aplicar o conceito de indissociabilidade do Ensino, da Pesquisa
e da Extensão em todo o processo que constitui o Programa;
- Consolidar, multiplicar e dar sustentabilidade às ações
desenvolvidas no âmbito do Pronatec/ Mulheres Mil/Prisional.
- Sociabilizar e divulgar o material didático elaborado e a
produção científica gerada no âmbito do Pronatec/ Mulheres Mil/
Prisional.
- Identificar e mapear, por meio do Cadastro Único e das demais
ferramentas disponíveis, os territórios a serem atendidos;
- Planejar e articular estratégias de sensibilização e mobilização
das mulheres participantes do Programa;
- Verificar, juntamente com os ofertantes, as temáticas de
interesse das comunidades a serem atendidas;
- Elaborar, em conjunto com as instituições ofertantes, um
cronograma de execução das atividades integrantes do
Programa;
- Articular, com os demais setores públicos e privados, o acesso
a políticas de educação e saúde (saúde oral, correção visual,
elevação da escolaridade) para os beneficiários dos cursos;
-Sensibilizar e agregar novos parceiros e colaboradores para
integrarem o Programa, em ação conjunta com as Equipes
Multidisciplinares dos ofertantes;
- Apoiar, em parceria com a instituição ofertante, a realização
de aula inaugural;
- Acompanhar, em reuniões de avaliação, a trajetória das alunas
no decorrer de todas as atividades do Programa, em conjunto
com a Equipe Multidisciplinar da instituição ofertante;
- Articular, com outras instâncias públicas e privadas, a
organização e a inserção dos educandos em arranjos produtivos,
sociais e culturais e em empreendimentos econômicos solidários
(associações, cooperativas, microempreendimentos individuais,
entre outros);
- Promover, nas unidades de atendimento do Sistema Nacional
de Emprego (SINE), a inscrição dos estudantes no sistema Mais
Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), para a
intermediação de mão de obra, quando for possível.
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Orientador(1)

- Acompanhar as atividades e a frequência dos estudantes,
atuando em conjunto com os demais profissionais para prevenir
a evasão e aplicar estratégias que favoreçam a permanência;
- Articular as ações de acompanhamento pedagógico
relacionadas ao acesso, à permanência, ao êxito e à inserção
socioprofissional;
- Realizar atividades de divulgação aos demandantes,
apresentando as ofertas da instituição;
- Promover atividades de sensibilização e integração entre os
estudantes e equipes da Bolsa-Formação;
- Articular ações de inclusão produtiva em parceria com as
agências do Serviço Nacional de Emprego (SINE); e
- Prestar serviços de atendimento e apoio acadêmico às pessoas
com deficiência.
- Realizar serviços administrativos e financeiros do Pronatec no
âmbito da unidade escolar;
- Acompanhar a frequência dos alunos, atuando em conjunto
com a coordenação técnica e professores de modo a combater
a evasão;
- Auxiliar na distribuição e controle do subsídio de transporte ao
aluno, quando houver;
- Auxiliar a coordenação técnica na organização de atividades
práticas e visitação técnica, bem como apoiar os professores na
execução;
- Tornar disponível à Coordenadoria de Políticas para Educação
Profissional da Secretaria de Estado de Educação as informações
referentes à operacionalização do programa no âmbito da
escola;
- Prestar atendimento às comunidades interna e externa
referente ao Pronatec e encaminhar aos setores competentes;
- Participar das ações de divulgação dos cursos e turmas
ofertados na unidade escolar;
- Participar das formações continuadas, quando da realização;
- Atender às demandas de trabalho solicitadas pela direção da
unidade escolar e coordenação-geral do Pronatec, de modo a
garantir condições à operacionalização dos cursos técnicos.

Professor(1)

- Planejar as aulas e atividades didáticas e ministrá-las aos
beneficiários da Bolsa-Formação;
- Adequar a oferta dos cursos às necessidades específicas do
público-alvo;
- Registrar no SISTEC a frequência dos estudantes e no e-SGDE,
o desempenho acadêmico desses;
- Adequar conteúdos, materiais didáticos, mídias e bibliografia
às necessidades dos estudantes;
- Propiciar espaço de acolhimento e debate com os estudantes;
- Avaliar o desempenho dos estudantes;
- Participar dos encontros de coordenação promovidos pelos
coordenadores geral e adjunto;
- Promover e efetivar a articulação das disciplinas técnicas com
as disciplinas da Base Nacional Comum (Pronatec/MedioTec);
- Executar visitas técnicas em empresas com os estudantes do
curso técnico (Pronatec/MedioTec);
- Planejar e ministrar aulas e atividades didáticas conforme
orientações das coordenações técnica e pedagógica e direção
escolar;
- Registrar a frequência e o desempenho acadêmico dos
estudantes, conforme as orientações da Secretaria de Estado
de Educação;
- Participar das reuniões de estudos promovidas pela unidade
escolar;
- Participar de programas de formação continuada;
- Acompanhar e analisar os resultados do rendimento escolar e
da frequência dos alunos em articulação com as coordenações
técnica e pedagógica e direção escolar;
- Analisar o desempenho dos alunos com dificuldades de
aprendizagem, e redefinir estratégias com as coordenações
técnica, pedagógica e direção escolar.

Profissional
de Apoio às 
Atividades 
Acadêmicas e 
Administrativas(1)

- Apoiar a gestão acadêmica e administrativa das turmas;
- Acompanhar e subsidiar a atuação dos professores;
- Auxiliar os professores no registro da frequência dos estudantes
no SISTEC, e no e-SGDE, o desempenho acadêmico desses;
- Participar dos encontros de coordenação;
- Realizar a matrícula dos estudantes, a emissão de certificados
e a organização de pagamentos dos bolsistas, dentre outras
atividades administrativas e de secretaria determinadas pelos
coordenadores geral e adjunto;
- Prestar apoio técnico em atividades laboratoriais ou de campo;
- Prestar serviços de atendimento e apoio acadêmico às pessoas
com deficiência;
- Realizar serviços administrativos do Pronatec determinados
pelo Coordenador-Geral do programa e direção escolar;
- Realizar pré-matrícula e matrícula dos alunos nos cursos
Pronatec ofertados no âmbito da unidade escolar;
- Registrar, no SISTEC, a frequência dos estudantes, bem como
no e-SGDE, o desempenho acadêmico desses;
- Executar as atividades relativas à escrituração, ao registro da
frequência e do desempenho acadêmicos dos estudantes;
- Acompanhar o registro do Diploma dos concluintes, no SISTEC,
e realizar a impressão e entrega desse documento;
- Acompanhar a inserção de calendários, matriz curricular
e demais informações nos Sistemas de Gestão da Educação
indicados pela Secretaria de Estado de Educação;
- Participar das formações continuadas, quando houver.

Coordenação de 
Polo(2)

- Exercer as atividades típicas de coordenação do polo;
- Coordenar e acompanhar as atividades dos tutores no polo;
- Acompanhar e gerenciar a entrega dos materiais no polo;
- Gerenciar a infraestrutura do polo;
- Relatar situação do polo ao coordenador do curso;
- Realizar a articulação para o uso das instalações do polo de
apoio presencial para o desenvolvimento das atividades de
ensino presenciais;
- Realizar a articulação de uso das instalações pelas diversas
instituições ofertantes e pelos diferentes cursos ofertados.

Coordenador
de Professores 
Mediadores(2)

- Coordenar e acompanhar as ações dos tutores;
- Apoiar os tutores das disciplinas no desenvolvimento de suas
atividades;
- Supervisionar e acompanhar as atividades do Ambiente Virtual
de Aprendizagem (AVA);
- Acompanhar os relatórios de regularidade dos alunos;
- Acompanhar os relatórios de desempenho dos alunos nas
atividades;
- Analisar, juntamente com os tutores, os relatórios das turmas,
e orientar os encaminhamentos mais adequados;
- Supervisionar a aplicação das avaliações;
- Dar assistência pedagógica aos tutores das turmas;
- Supervisionar a coordenação das atividades presenciais.

Professor Autor

- Planejar, desenvolver e avaliar novas metodologias de ensino
adequadas aos cursos, podendo ainda atuar nas atividades de
formação;
- Adequar e sugerir modificações na metodologia de ensino
adotada, bem como conduzir análises e estudos sobre o 
desempenho dos cursos;
- Elaborar proposta de implantação dos cursos e sugerir ações
necessárias de suporte tecnológico durante o processo de
formação;
- Desenvolver, em colaboração com o coordenador de curso,
sistema e metodologia de avaliação de alunos, mediante uso
dos recursos previstos nos planos de curso;
- Desenvolver, em colaboração com a equipe da escola,
metodologia para a utilização nas Novas Tecnologias de
Informação e Comunicação (NTIC) para a modalidade a
distância;
- Desenvolver a pesquisa de acompanhamento das atividades
de ensino desenvolvidas nos cursos na modalidade a distância;
- Participar de grupo de trabalho para o desenvolvimento
de metodologia de materiais didáticos para a modalidade a
distância;
- Aplicar pesquisa de acompanhamento das atividades de ensino
desenvolvidas nos cursos na modalidade a distância;
- Elaborar relatórios semestrais sobre as atividades de ensino, na
esfera de suas atribuições, para encaminhamento às secretarias
do MEC;
- Realizar as atividades de docência nas capacitações dos
coordenadores, professores e tutores;
- Realizar as atividades de docência das disciplinas curriculares
do curso;
- Planejar, ministrar e avaliar as atividades de formação;
- Organizar seminários e encontros com os tutores para
acompanhamento e avaliação do curso;
- Participar dos encontros de coordenação;
- Articular-se com o coordenador de curso e com o coordenador
de tutoria;
- Encaminhar ao coordenador de curso a frequência dos
cursistas.

Professor
Formador (e-Tec)

- Exercer as atividades típicas de professor pesquisador;
- Elaborar os conteúdos para os módulos do curso;
- Realizar a adequação dos conteúdos dos materiais didáticos
para as mídias impressas e digitais;
- Realizar a revisão de linguagem do material didático
desenvolvido para a modalidade a distância;
- Elaborar relatórios sobre a aplicação de metodologias de
ensino para os cursos na modalidade a distância;
- Planejar, desenvolver e avaliar novas metodologias de ensino
adequadas aos cursos, podendo ainda atuar nas atividades de
formação;
- Elaborar proposta de implantação dos cursos e sugerir ações
necessárias de suporte tecnológico durante o processo de
formação;
- Desenvolver, em colaboração com o coordenador de curso,
sistema e metodologia de avaliação de alunos, mediante uso
dos recursos previstos nos planos de curso;
- Desenvolver, em colaboração com a equipe da instituição
pública de ensino, metodologia para a utilização nas novas 
tecnologias de informação e comunicação para a modalidade a 
distância;
- Participar de grupo de trabalho para o desenvolvimento
de metodologia de materiais didáticos para a modalidade a
distância;
- Elaborar relatórios semestrais sobre as atividades de ensino,
na esfera de suas atribuições, para encaminhamento à SED/MS;
- Realizar as atividades de docência nas capacitações dos
coordenadores, professores e tutores;
- Realizar as atividades de docência das disciplinas curriculares
do curso, na ausência de profissional habilitado;
- Planejar, ministrar e avaliar as atividades de formação;
- Organizar seminários e encontros com os tutores para
acompanhamento e avaliação do curso;
- Articular-se com o coordenador de curso e com o coordenador
de tutoria;
- Encaminhar ao coordenador de curso a frequência dos
cursistas.

Professor
Mediador (e-Tec)

- Exercer as atividades típicas de tutoria a distância ou
presencial;
- Assistir aos alunos nas atividades do curso;
- Mediar a comunicação de conteúdos entre o professor e os
cursistas;
- Apoiar o professor da disciplina nas atividades do curso;
- Acompanhar as atividades do Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA);
- Coordenar as atividades presenciais;
- Elaborar os relatórios de regularidade dos alunos;
- Estabelecer e promover contato permanente com os alunos;
- Aplicar avaliações; elaborar os relatórios de desempenho dos
alunos nas atividades.
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Supervisor
de Programa 
� Pronatec 

Prisional - Equipe 
Multidisciplinar:
Profissional
da Saúde(3),
Psicólogo(3),
Pedagogo(3),
Assistente

Social(3)

- Interagir com a coordenação de curso e direção das
unidades prisionais ofertantes do Pronatec Prisional acerca da
operacionalização dos Cursos de Formação Inicial Continuada �
FIC, em consonância com o Projeto Pedagógico e as diretrizes
do programa;
- Monitorar a frequência dos estudantes e, se necessário, propor
ações para minimizar problemas de evasão;
- Elaborar relatório mensal destacando as atividades;
- Aplicar questionários aos estudantes e demais profissionais
do Pronatec Prisional quanto à satisfação devida ao programa;
- Supervisionar a realização das matrículas e a inserção dos
estudantes no Ciclo de Matrículas, no SISTEC, bem como sua
formalização no Sistema de Gestão de Dados Escolares (SGDE)
da Secretaria de Estado de Educação;
- Supervisionar a atualização, no SISTEC, dos registros de
frequência dos estudantes;
- Atender às demandas de trabalho solicitadas pela Coordenação
Geral do Pronatec Prisional, de modo a garantir condições à
operacionalização dos cursos de formação inicial continuada -
FIC.
- Assegurar o envolvimento desse profissional durante todo o
período de permanência dos educandos no Programa;
- Programar atendimentos individuais;
- Orientar, aconselhar, articular e encaminhar para os órgãos
públicos e/ou parceiros em caso específicos;
- Apoiar, orientar e capacitar as equipes responsáveis da Rede
Socioassistencial, na perspectiva da metodologia do Programa
Mulheres Mil;
- Viabilizar as várias etapas de estruturação e implementação do
Pronatec/Mulheres Mil;
- Acompanhar sistematicamente as mulheres participantes do
Programa, em conjunto com as equipes da Assistência Social; 
- Sistematizar e desenvolver o conjunto de ações que compõem
o planejamento, a execução, o monitoramento, a avaliação e o
acompanhamento de resultados do Programa;
- Sensibilizar e agregar, em ação conjunta com as equipes da Rede
Socioassistencial envolvidas, novos parceiros e colaboradores,
para que integrem o esforço coletivo do Programa;
- Aplicar o conceito de indissociabilidade do Ensino, da Pesquisa
e da Extensão em todo o processo que constitui o Programa;
- Consolidar, multiplicar e dar sustentabilidade às ações
desenvolvidas no âmbito do Pronatec/Mulheres Mil.
- Sociabilizar e divulgar o material didático elaborado e a
produção científica gerada no âmbito do Pronatec/Mulheres Mil.
- Identificar e mapear, por meio do CadÚnico e das demais
ferramentas disponíveis, os territórios a serem atendidos;
- Planejar e articular estratégias de sensibilização e mobilização
das mulheres;
- Verificar, juntamente com os ofertantes, as temáticas de
interesse das comunidades a serem atendidas;
- Elaborar, em conjunto com as Instituições Ofertantes,
um cronograma de execução das atividades integrantes do
Programa;
- Articular, com os demais setores públicos e privados, o acesso
a políticas de educação e saúde (saúde oral, correção visual,
elevação da escolaridade) para as beneficiárias dos cursos;
- Sensibilizar e agregar novos parceiros e colaboradores para
integrarem o esforço coletivo do Programa, em ação conjunta
com as Equipes Multidisciplinares dos ofertantes;
- Apoiar, em parceria com a Unidade Ofertante, a realização de
aula inaugural;
- Acompanhar, em reuniões de avaliação, a trajetória das alunas
no decorrer de todas as atividades do Programa, em conjunto
com a Equipe Multidisciplinar da Instituição Ofertante;
- Articular, com outras instâncias públicas e privadas, a
organização e a inserção das mulheres em arranjos produtivos, 
sociais e culturais e em empreendimentos econômicos solidários 
(associações, cooperativas, micro empreendimentos individuais, 
entre outros);
- Promover, nas unidades de atendimento do Sistema Nacional
de Emprego (SINE), a inscrição das estudantes no sistema Mais 
Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), para a 
intermediação de mão de obra.

5.2. É imprescindível aos postulantes às funções relacionadas no item 5.1 deste Edital 
ter disponibilidade de tempo para o exercício das atividades.
5.3. Os profissionais integrantes da Rede Estadual de Ensino poderão atuar nas 
atividades do Pronatec, desde que possuam formação e experiência compatíveis com 
as responsabilidades relativas às atribuições a serem assumidas e não haja prejuízo à 
sua carga horária regular de trabalho e ao plano de metas da Secretaria de Estado de 
Educação.
5.4. Poderão, ainda, atuar nas atividades do Pronatec os profissionais não integrantes 
da Rede Estadual de Ensino, desde que atendam aos critérios estabelecidos neste Edital, 
sendo imprescindível, nesse caso, a comprovação da capacidade técnica e da formação 
adequada para o desempenho das respectivas atribuições.
5.5. Para o serviço de Apoio às atividades administrativas da escola, somente poderá 
atuar o profissional que possuir vínculo efetivo na Rede Estadual de Ensino, lotado em 
secretaria escolar.
5.6.  As atribuições e a carga horária dos bolsistas integrantes da Rede Estadual de 
Ensino não poderão conflitar com suas funções e carga horária regulares de trabalho, 
nem comprometer a qualidade, o bom andamento e o atendimento do plano de metas 
da instituição, devendo o beneficiário apresentar declaração nesse sentido.

6. DA SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO
6.1. A seleção dos profissionais inscritos para exercer atividades nos cursos do Pronatec
e demais ações/programas associados será precedida da Análise de Cadastro, a fim de
aferir se o candidato selecionado cumpre os requisitos dispostos no presente edital, em
especial no que se refere à formação específica para sua área de atuação.
6.2. Na Análise de Cadastro será considerado selecionado o candidato que apresentar
maior titulação correspondente à função/curso pretendido; para as funções de Orientador
(Pronatec/MedioTec) e Auxiliar Administrativo (Pronatec/MedioTec), exigir-se-á, no
mínimo, o ensino médio completo e, para as demais funções, exigir-se-á, no mínimo, o
ensino superior completo com formação compatível ao Eixo Tecnológico do curso e/ou
Área de Conhecimento das disciplinas previstas na matriz curricular;
6.2.1. Em havendo empate, serão obedecidos para desempate os seguintes critérios, na
ordem abaixo estabelecida:
I - maior tempo de experiência de trabalho em ambientes virtuais de aprendizagem,
para as funções relacionadas ao e-Tec;
II - maior tempo de experiência na atividade/função pretendida e/ou na área profissional
do curso técnico a ser operacionalizado;

III - maior tempo de trabalho na Rede Estadual de Ensino, em função equivalente à 
pretendida;
IV - maior idade.
6.3. A contratação dos candidatos somente ocorrerá quando:
I - houver necessidade excepcional por parte da Administração Pública;
II - houver comprovação, mediante apresentação da documentação, do cumprimento 
dos requisitos gerais e específicos estabelecidos neste edital; 
III - houver parecer favorável exarado pela equipe técnica responsável por cada 
especificidade do Pronatec. 
6.3.1 A escolha de profissionais não integrantes da Rede Estadual de Ensino (REE) fica 
condicionada ao não preenchimento das vagas por profissionais integrantes da REE, os 
quais têm preferência no processo seletivo.
6.4. Após a formação do Cadastro, os profissionais selecionados serão convocados, por 
e-mail e/ou celular, para a entrega dos documentos que comprovem as informações
prestadas na inscrição.
6.5. Quando não comprovadas as informações, o candidato será excluído do Cadastro
de Profissionais.
6.6. A escolha e a convocação dos candidatos serão feitas de acordo com as vagas
disponíveis para cada função e as metas aprovadas pelo Ministério da Educação (MEC)
para execução no ano 2019.
6.7. O candidato convocado, para ocupar uma das funções previstas no item 5.1 deste
Edital, atuará de acordo com o Calendário Escolar e a organização curricular prevista no
Projeto Pedagógico de Curso das turmas em operacionalização.
6.8.  O não comparecimento do candidato acarretará o cancelamento da convocação e
sua exclusão do Cadastro de Profissionais, mediante registro em Ata pela direção escolar,
e o próximo candidato apto do banco de cadastro será chamado para a vaga.

7. DOS IMPEDIMENTOS
7.1 São impedidos de atuar nas funções previstas neste Edital os interessados:
I - que exerçam função gratificada de diretor, diretor adjunto ou secretário escolar;
II - em acúmulo de cargos públicos e/ou de aposentadorias em cargos públicos, se não
observadas as regras constitucionais de acumulação de remunerações e/ou proventos;
III - ocupantes de cargo público de professor que estejam sob a condição de readaptado,
provisória ou definitivamente;
IV - no desempenho de cargo e/ou função militar;
V - na qualidade de estrangeiro não naturalizado;
VI - na qualidade de contratados anteriormente pela Administração Pública Estadual e
com vínculo rescindido por justa causa;
VII - que ocupem cargo público em jornada incompatível com os horários estabelecidos
para os cursos do Programa;
VIII - atuantes em outro programa federal na qualidade de bolsista;
IX - com condenação em sindicância ou em processo administrativo disciplinar nos
últimos 3 (três) anos;
X - em situação de inelegibilidade, motivada por condenação ou punição de qualquer
natureza, na forma do § 9º- A do art. 27 da Constituição Estadual.

8. DA REMUNERAÇÃO E DA CARGA HORÁRIA
8.1. Aos profissionais que estiverem envolvidos nas funções previstas no item 5.1 deste
Edital, serão atribuídas Bolsas nos valores determinados pela Resolução/SED n. 2.949,
de 17 de março de 2015, e pela Resolução/SED n. 3.294, de 3 de junho de 2017, e suas
respectivas alterações, quando houver.
8.2. As atividades exercidas pelos profissionais no âmbito do Pronatec, e demais
ações/programas relacionados, não caracterizam vínculo empregatício, e os valores
recebidos a título de bolsa não se incorporam, para qualquer efeito, ao vencimento,
salário, remuneração, proventos, subsídios ou qualquer espécie de remuneração, e não
serão considerados ou computados para fins de concessão ou de cálculo de vantagens
financeiras de qualquer natureza, inclusive verbas previdenciárias, adicional de férias e
décimo terceiro salário.
8.3. A carga horária a ser atribuída ao Coordenador Técnico de Curso (Pronatec/MedioTec),
Supervisor de Estágio (Pronatec/MedioTec) e Auxiliar Administrativo (Pronatec/MedioTec)
obedecerá ao quantitativo de estudantes regularmente matriculados e frequentes nas
turmas do programa, de acordo com os seguintes parâmetros:

Função (Pronatec/MedioTec/
Prisional) Carga Horária Quantidade de estudantes

Coordenador Técnico de Curso 
20 h/semana Igual ou superior a 20 estudantes
10 h/semana Inferior a 20 estudantes

Supervisor de Curso (Estágio)
20 h/semana Igual ou superior a 20 estudantes
10 h/semana Inferior a 20 estudantes

Auxiliar Administrativo
20 h/semana Igual ou superior a 20 estudantes
10 h/semana Inferior a 20 estudantes

8.4. A carga horária a ser atribuída ao Professor (Pronatec/MedioTec/Prisional) será de 
acordo com a carga horária semanal da disciplina prevista na Matriz Curricular do Curso.
8.5. A carga horária a ser atribuída ao Orientador (Pronatec/MedioTec) e Supervisor 
de Programa (Pronatec/MedioTec) será de acordo com a necessidade da Secretaria de 
Estado de Educação e disponibilidade financeira do Programa, sendo o quantitativo 
máximo igual a 20 (vinte) horas semanais.
8.6. A carga horária a ser atribuída ao Coordenador de Curso (e-Tec), Coordenador de 
Polo (e-Tec), Coordenador de Professores Mediadores (e-Tec), Professor Autor (e-Tec), 
Professor Formador (e-Tec) e Professor Mediador (e-Tec) obedecerá aos parâmetros de 
referência constantes do Manual de Gestão da Rede e-Tec Brasil e Profuncionário.
8.7. É vedado o acúmulo, por um mesmo profissional, integrante ou não da Rede Estadual 
de Ensino, de Bolsas para o exercício de diferentes atribuições do Pronatec, excetuada 
a docência, sendo de 20 (vinte) horas semanais a carga horária máxima em atividades 
vinculadas à Bolsa-Formação.

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. Para subsidiar o processo de inscrição, os candidatos poderão solicitar à unidade
escolar, relacionada no Anexo Único deste Edital, todas as informações referentes ao
curso a ser operacionalizado.
9.2. O cadastro constituído por este Edital terá validade até o dia 31 de dezembro de
2019.
9.3. Dentro do prazo de vigência do cadastro, os candidatos inscritos poderão ser
convocados para preenchimento de vagas remanescentes ou de novas vagas, de acordo
com a demanda de cursos.
9.4. O profissional ocupante de alguma das funções descritas no item 5.1 deste Edital,
em qualquer época, terá sua inscrição anulada e todos os atos dela decorrentes, sem
prejuízo de outros procedimentos legais, quando:
I - for constatado que apresentou declaração e/ou documentos falsos no ato da inscrição
ou da convocação;
II - recusar-se a participar ou não concluir com êxito as formações continuadas
promovidas e/ou orientadas pela Secretaria de Estado de Educação.
9.5. Todas as convocações para as funções do Pronatec e demais ações/programas
associados, no biênio 2018-2019, deverão ocorrer por meio de consulta ao banco de
cadastro de profissionais gerado por este Edital.
9.6. A substituição de um profissional ocupante de uma determinada função será
efetuada por outro que esteja inscrito no Cadastro de Profissionais previsto neste Edital.
9.7. Excepcionalmente, poderá ser atribuída uma das funções descritas no item 5.1
deste Edital a profissional não cadastrado, quando:
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I - o Cadastro de Profissionais não possuir registro de profissional com a formação 
compatível à função disponível; ou
II � todos os profissionais aptos constantes no banco de cadastro manifestarem, 
formalmente, desistência à vaga disponível; e
III- a escola realizar ampla divulgação da vaga e adotar os mesmos critérios de seleção
estabelecidos neste Edital.
9.8. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Secretaria de Estado de
Educação.

CAMPO GRANDE-MS, 5 DE ABRIL DE 2019.

EDIO ANTONIO RESENDE DE CASTRO
Secretário de Estado de Educação, em substituição

ANEXO ÚNICO DO EDITAL N. 14/2019

Relação de escolas e cursos financiados pelo Pronatec, vinculados à Secretaria de 
Estado de Educação de Mato Grosso do Sul.

MUNICÍPIO ESCOLA/CENTRO CURSO
ÁGUA CLARA EE CHICO MENDES INFORMÁTICA

AMAMBAI
CEP EZEQUIEL FERREIRA LIMA - 
EXTENSÃO BARBEIRO

ANASTÁCIO EE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE INFORMÁTICA
ANASTÁCIO EE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE INFORMÁTICA
ANASTÁCIO EE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE INFORMÁTICA
ANASTÁCIO EE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE INFORMÁTICA

AQUIDAUANA CEEP DE AQUIDAUANA GERALDO 
AFONSO GARCIA FERREIRA AGROPECUÁRIA

AQUIDAUANA CEEP DE AQUIDAUANA GERALDO 
AFONSO GARCIA FERREIRA AGROPECUÁRIA

AQUIDAUANA CEEP DE AQUIDAUANA GERALDO 
AFONSO GARCIA FERREIRA AGROPECUÁRIA

AQUIDAUANA
CEPA GERALDO AFONSO GARCIA 
FERREIRA - EXTENSÃO PADEIRO

AQUIDAUANA EE CORONEL JOSE ALVES RIBEIRO HOSPEDAGEM

AQUIDAUANA EE CORONEL JOSE ALVES RIBEIRO INFORMÁTICA PARA 
INTERNET

ARAL MOREIRA EE JOÃO VITORINO MARQUES INFORMÁTICA
BATAYPORÃ EE JAN ANTONIN BATA INFORMÁTICA
BATAYPORÃ EE JAN ANTONIN BATA INFORMÁTICA

BELA VISTA EE CASTELO BRANCO
MANUTENÇÃO
E SUPORTE EM 
INFORMÁTICA

BELA VISTA EE CASTELO BRANCO
MANUTENÇÃO
E SUPORTE EM 
INFORMÁTICA

BONITO EE BONIFÁCIO CAMARGO GOMES HOSPEDAGEM

CAARAPÓ EE PROF.ª CLEUZA APARECIDA V. 
GALHARDO AÇÚCAR E ÁLCOOL

CAMAPUÃ CEEP MÁRCIO ELIAS NERY AGRONEGÓCIO
CAMAPUÃ CEEP MÁRCIO ELIAS NERY AGRONEGÓCIO
CAMAPUÃ CEEP MÁRCIO ELIAS NERY AGRONEGÓCIO
CAMAPUÃ CEEP MÁRCIO ELIAS NERY INFORMÁTICA

CAMPO GRANDE CEEP PROF.ª MARIA DE LOURDES WIDAL 
ROMA ADMINISTRAÇÃO

CAMPO GRANDE CEEP PROF.ª MARIA DE LOURDES WIDAL 
ROMA AGRONEGÓCIO

CAMPO GRANDE
CEEP PROF.ª MARIA DE LOURDES WIDAL 
ROMA-EXTENSÃO

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO

CAMPO GRANDE
CEEP PROF.ª MARIA DE LOURDES WIDAL 
ROMA-EXTENSÃO MANICURE E PEDICURE

CAMPO GRANDE CEP EZEQUIEL FERREIRA LIMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
CAMPO GRANDE CEP EZEQUIEL FERREIRA LIMA COMUNICAÇÃO VISUAL
CAMPO GRANDE CEP EZEQUIEL FERREIRA LIMA COMUNICAÇÃO VISUAL
CAMPO GRANDE CEP EZEQUIEL FERREIRA LIMA COZINHA
CAMPO GRANDE CEP EZEQUIEL FERREIRA LIMA COZINHA
CAMPO GRANDE CEP EZEQUIEL FERREIRA LIMA COZINHA
CAMPO GRANDE CEP EZEQUIEL FERREIRA LIMA ELETROELETRÔNICA
CAMPO GRANDE CEP EZEQUIEL FERREIRA LIMA ELETROELETRÔNICA
CAMPO GRANDE CEP EZEQUIEL FERREIRA LIMA ELETROTÉCNICA
CAMPO GRANDE CEP EZEQUIEL FERREIRA LIMA ELETROTÉCNICA
CAMPO GRANDE CEP EZEQUIEL FERREIRA LIMA ELETROTÉCNICA
CAMPO GRANDE CEP EZEQUIEL FERREIRA LIMA ENFERMAGEM
CAMPO GRANDE CEP EZEQUIEL FERREIRA LIMA EVENTOS
CAMPO GRANDE CEP EZEQUIEL FERREIRA LIMA EVENTOS

CAMPO GRANDE CEP EZEQUIEL FERREIRA LIMA INFRAESTRUTURA
ESCOLAR

CAMPO GRANDE CEP EZEQUIEL FERREIRA LIMA MECATRÔNICA
CAMPO GRANDE CEP EZEQUIEL FERREIRA LIMA SECRETARIA ESCOLAR

CAMPO GRANDE
CEP EZEQUIEL FERREIRA LIMA - 
EXTENSÃO MANICURE E PEDICURE

CAMPO GRANDE CEPEF - EXTENSÃO EE 26 DE AGOSTO ADMINISTRAÇÃO

CAMPO GRANDE CEPEF - EXTENSÃO EE HILDA FERREIRA 
DE OLIVEIRA ADMINISTRAÇÃO

CAMPO GRANDE EE HÉRCULES MAYMONE INFORMÁTICA
CAMPO GRANDE EE JOÃO CARLOS FLORES ADMINISTRAÇÃO
CAMPO GRANDE EE JOÃO CARLOS FLORES ADMINISTRAÇÃO
CAMPO GRANDE EE JOÃO CARLOS FLORES QUALIDADE
CAMPO GRANDE EE JOÃO CARLOS FLORES QUALIDADE
CAMPO GRANDE EE LINO VILLACHA INFORMÁTICA
CAMPO GRANDE EE LINO VILLACHA INFORMÁTICA

CAMPO GRANDE EE LINO VILLACHA INFORMÁTICA PARA 
INTERNET

CAMPO GRANDE EE MARIA ELIZA BOCAYUVA CORRÊA DA 
COSTA GERÊNCIA DE SAÚDE

CAMPO GRANDE EE PADRE JOÃO GREINER
MANUTENÇÃO
E SUPORTE EM 
INFORMÁTICA

CAMPO GRANDE EE PADRE JOÃO GREINER
MANUTENÇÃO
E SUPORTE EM 
INFORMÁTICA

CAMPO GRANDE EE PADRE JOÃO GREINER QUÍMICA
CAMPO GRANDE EE PROF. SILVIO OLIVEIRA DOS SANTOS ELETROELETRÔNICA

CAMPO GRANDE EE PROF. SILVIO OLIVEIRA DOS SANTOS ELETROELETRÔNICA
CAMPO GRANDE EE PROF. SILVIO OLIVEIRA DOS SANTOS INFORMÁTICA

CAMPO GRANDE EE PROF. SILVIO OLIVEIRA DOS SANTOS INFORMÁTICA PARA 
INTERNET

CAMPO GRANDE EE PROF.ª HILDA DE SOUZA FERREIRA INFORMÁTICA

CASSILÂNDIA
CEP EZEQUIEL FERREIRA LIMA - 
EXTENSÃO PADEIRO

CASSILÂNDIA EE SÃO JOSÉ INFORMÁTICA
CORONEL SAPUCAIA EE ENEIL VARGAS INFORMÁTICA

CORUMBÁ
CEPA GERALDO AFONSO GARCIA 
FERREIRA - EXTENSÃO

PEDREIRO DE 
ALVENARIA

CORUMBÁ EE DR. GABRIEL VANDONI DE BARROS ENFERMAGEM
CORUMBÁ EE DR. GABRIEL VANDONI DE BARROS HOSPEDAGEM

CORUMBÁ EE MARIA HELENA ALBANEZE INFORMÁTICA PARA 
INTERNET

COSTA RICA EE SANTOS DUMONT ADMINISTRAÇÃO
COSTA RICA EE SANTOS DUMONT ADMINISTRAÇÃO
COXIM CEEP MÁRCIO ELIAS NERY - EXTENSÃO GARÇOM
COXIM EE PEDRO MENDES FONTOURA ADMINISTRAÇÃO
COXIM EE PEDRO MENDES FONTOURA HOSPEDAGEM
COXIM EE PEDRO MENDES FONTOURA HOSPEDAGEM
DEODÁPOLIS EE 13 DE MAIO INFORMÁTICA
DEODÁPOLIS EE 13 DE MAIO INFORMÁTICA
DEODÁPOLIS EE 13 DE MAIO INFORMÁTICA
DEODÁPOLIS EE SCILA MÉDICI MEIO AMBIENTE
DOIS IRMÃOS DO 
BURITI

CEPA GERALDO AFONSO GARCIA 
FERREIRA - EXTENSÃO BARBEIRO

DOURADOS CEEP PROF.ª EVANILDE COSTA DA SILVA ADMINISTRAÇÃO
DOURADOS CEEP PROF.ª EVANILDE COSTA DA SILVA AGRONEGÓCIO
DOURADOS CEEP PROF.ª EVANILDE COSTA DA SILVA INFORMÁTICA
DOURADOS CEEP PROF.ª EVANILDE COSTA DA SILVA INFORMÁTICA

DOURADOS CEEP PROF.ª EVANILDE COSTA DA SILVA INFORMÁTICA PARA 
INTERNET

DOURADOS CEEP PROF.ª EVANILDE COSTA DA SILVA QUALIDADE
DOURADOS CEEP PROF.ª EVANILDE COSTA DA SILVA RESTAURANTE E BAR

DOURADOS
CEEP PROF.ª EVANILDE COSTA DA SILVA 
- EXTENSÃO EE SEN. FILINTO MULLER - 
FATIMA DO SUL

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DOURADOS
CEEP PROF.ª EVANILDE COSTA DA SILVA 
- EXTENSÃO EE SEN. FILINTO MULLER - 
FATIMA DO SUL

SECRETARIA ESCOLAR

DOURADOS CEEP PROF.ª EVANILDE COSTA DA SILVA 
- FATIMA DO SUL

INFRAESTRUTURA
ESCOLAR

DOURADOS CEEP PROF.ª EVANILDE COSTA DA SILVA 
- RIO BRILHANTE

INFRAESTRUTURA
ESCOLAR

DOURADOS
CEEP PROF.ª EVANILDE COSTA DA SILVA 
- EXTENSÃO

PEDREIRO DE 
ALVENARIA

DOURADOS EE FLORIANO VIEGAS MACHADO INFORMÁTICA
DOURADOS EE MENODORA FIALHO DE FIGUEIREDO COMÉRCIO
DOURADOS EE PROF. JOSÉ PEREIRA LINS AGROPECUÁRIA
DOURADOS EE VILMAR VIEIRA MATOS INFORMÁTICA
FÁTIMA DO SUL EE SENADOR FILINTO MULLER INFORMÁTICA

GLÓRIA DE 
DOURADOS

CEEP PROF.ª EVANILDE COSTA DA SILVA 
- EXTENSÃO EE PROF.ª EUFROSINA 
PINTO

ADMINISTRAÇÃO

GLÓRIA DE 
DOURADOS EE PROF.ª EUFROSINA PINTO AGROECOLOGIA

GUIA LOPES DA 
LAGUNA EE SALOMÉ DE MELLO ROCHA INFORMÁTICA

GUIA LOPES DA 
LAGUNA EE SALOMÉ DE MELLO ROCHA INFORMÁTICA PARA 

INTERNET
IVINHEMA EE ANGELINA JAIME TEBET HOSPEDAGEM
IVINHEMA EE ANGELINA JAIME TEBET HOSPEDAGEM
IVINHEMA ESCOLA ESTADUAL REYNALDO MASSI AGRONEGÓCIO

JARDIM
CEPA GERALDO AFONSO GARCIA 
FERREIRA - EXTENSÃO

PEDREIRO DE 
ALVENARIA

JARDIM EE ANTÔNIO PINTO PEREIRA GUIA DE TURISMO
JARDIM EE CEL. PEDRO JOSÉ RUFINO AGRONEGÓCIO
JARDIM EE CEL. PEDRO JOSÉ RUFINO INFORMÁTICA
JARDIM EE CEL. PEDRO JOSÉ RUFINO INFORMÁTICA

JARDIM EE CEL. PEDRO JOSÉ RUFINO INFORMÁTICA PARA 
INTERNET

JATEÍ
CEEP PROF.ª EVANILDE COSTA DA SILVA 
- EXTENSÃO MANICURE E PEDICURE

MARACAJU EE CAMBARAI LOGÍSTICA
MARACAJU EE MANOEL FERREIRA DE LIMA AGRONEGÓCIO
MARACAJU EE MANOEL FERREIRA DE LIMA AGRONEGÓCIO
MUNDO NOVO EE MAL. RONDON INFORMÁTICA
MUNDO NOVO EE MARECHAL RONDON INFORMÁTICA
MUNDO NOVO EE MARECHAL RONDON INFORMÁTICA
NAVIRAÍ CEEP SEN. RAMEZ TEBET - EXTENSÃO PADEIRO
NAVIRAÍ CEEP SENADOR RAMEZ TEBET AGRONEGÓCIO
NAVIRAÍ CEEP SENADOR RAMEZ TEBET AGRONEGÓCIO
NAVIRAÍ CEEP SENADOR RAMEZ TEBET ELETROTÉCNICA
NAVIRAÍ CEEP SENADOR RAMEZ TEBET INFORMÁTICA

NAVIRAÍ CEEP SENADOR RAMEZ TEBET INFORMÁTICA PARA 
INTERNET

NOVA ALVORADA 
DO SUL EE ANTONIO COELHO AÇÚCAR E ÁLCOOL

NOVA ALVORADA 
DO SUL EE ANTONIO COELHO AÇÚCAR E ÁLCOOL

NOVA ALVORADA 
DO SUL EE ANTONIO COELHO ADMINISTRAÇÃO

NOVA ANDRADINA CEEP SEN. RAMEZ TEBET - EXTENSÃO
PEDREIRO DE 
ALVENARIA

NOVA ANDRADINA EE PROF.ª NAIR PALÁCIO DE SOUZA ADMINISTRAÇÃO

PARANAÍBA
CEP EZEQUIEL FERREIRA LIMA - 
EXTENSÃO PADEIRO

PARANAÍBA EE ARACILDA CÍCERO CORRÊA DA COSTA ENFERMAGEM

PARANAÍBA EE ARACILDA CÍCERO CORRÊA DA COSTA INFORMÁTICA PARA 
INTERNET
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PARANAÍBA EE WLADISLAU GARCIA GOMES
MANUTENÇÃO
E SUPORTE EM 
INFORMÁTICA

PARANHOS EE SANTIAGO BENITES AGRONEGÓCIO
PEDRO GOMES EE PROF.ª CLEUZA THEODORO INFORMÁTICA

PONTA PORÃ
CEEP PROF.ª EVANILDE COSTA DA SILVA 
- EXTENSÃO

PEDREIRO DE 
ALVENARIA

PONTA PORÃ
CEEP PROF.ª EVANILDE COSTA DA SILVA 
- EXTENSÃO RECEPCIONISTA

PONTA PORÃ EE ADÊ MARQUES INFORMÁTICA PARA 
INTERNET

PONTA PORÃ EE ADÊ MARQUES
MANUTENÇÃO
E SUPORTE EM 
INFORMÁTICA

PONTA PORÃ EE ADÊ MARQUES
MANUTENÇÃO
E SUPORTE EM 
INFORMÁTICA

PONTA PORÃ EE DEP FERNANDO C CAPIBERIBE 
SALDANHA EVENTOS

PONTA PORÃ EE JOAQUIM MURTINHO ENFERMAGEM

RIO BRILHANTE
CEEP PROF.ª EVANILDE COSTA DA SILVA 
- EXTENSÃO

PEDREIRO DE 
ALVENARIA

RIO BRILHANTE EE ETALÍVIO PEREIRA MARTINS AGRONEGÓCIO
RIO BRILHANTE EE ETALÍVIO PEREIRA MARTINS AGRONEGÓCIO
RIO BRILHANTE EE ETALÍVIO PEREIRA MARTINS INFORMÁTICA
RIO BRILHANTE EE FERNANDO CORREA DA COSTA ELETROTÉCNICA
RIO BRILHANTE EE FERNANDO CORREA DA COSTA ENFERMAGEM
RIO BRILHANTE EE FERNANDO CORREA DA COSTA QUALIDADE
RIO VERDE DE 
MATO GROSSO EE THOMAZ BARBOSA RANGEL HOSPEDAGEM

SÃO GABRIEL DO 
OESTE CEEP MÁRCIO ELIAS NERY - EXTENSÃO MANICURE E PEDICURE

SÃO GABRIEL DO 
OESTE EE SÃO GABRIEL AGROPECUÁRIA

SETE QUEDAS EE 13 DE MAIO ENFERMAGEM
SETE QUEDAS EE 13 DE MAIO GUIA DE TURISMO
TERENOS EE ANTÔNIO VALADARES INFORMÁTICA
TERENOS EE ANTÔNIO VALADARES INFORMÁTICA

TRÊS LAGOAS
CEEP PROF.ª MARIA DE LOURDES WIDAL 
ROMA-EXTENSÃO BARBEIRO

TRÊS LAGOAS
CEEP PROF.ª MARIA DE LOURDES WIDAL 
ROMA-EXTENSÃO MANICURE E PEDICURE

TRÊS LAGOAS
CEEP PROF.ª MARIA DE LOURDES WIDAL 
ROMA-EXTENSÃO

PEDREIRO DE 
ALVENARIA

TRÊS LAGOAS EE BOM JESUS EVENTOS
TRÊS LAGOAS EE BOM JESUS HOSPEDAGEM
TRÊS LAGOAS EE PROF. JOÃO MAGIANO PINTO CELULOSE E PAPEL
TRÊS LAGOAS EE PROF. JOÃO MAGIANO PINTO CELULOSE E PAPEL

TRÊS LAGOAS EE PROF. JOÃO MAGIANO PINTO INFORMÁTICA PARA 
INTERNET

TRÊS LAGOAS EE PROF. JOÃO MAGIANO PINTO
MANUTENÇÃO
E SUPORTE EM 
INFORMÁTICA

TRÊS LAGOAS EE PROF. JOÃO MAGIANO PINTO
MANUTENÇÃO
E SUPORTE EM 
INFORMÁTICA

TRÊS LAGOAS EE PROF. JOÃO MAGIANO PINTO QUÍMICA

NOTIFICAÇÃO N. 004/2019
O(a) Senhor(a) Ordenador(a) de Despesas, no uso de suas atribuições legais, resolve 
aplicar a Empresa COMERCIAL T&C LTDA - EPP , ADVERTÊNCIA com base no Inciso 
I do Artigo 87 da Lei 8.666/93, referente a Ordem de Contratação n. 31/2018, Processo 
n. 29/018.455/2018, pela infração praticada:
Referente ao atraso de 22 (vinte e dois) dias na entrega do material da nota de Empenho 
n. 003601/2018 no valor total de R$ 78,00 (Setenta e oito reais).
Campo Grande/MS, 28/03/2019.

Edio Antonio Resende de Castro
Ordenador de Despesas

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

RESOLUÇÃO N. 20/CIB/SES  CAMPO GRANDE, 26 DE MARÇO DE 2019.

Homologar as decisões da Comissão 
Intergestores Bipartite.

O SECRETÁRIO DE  ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de 
suas atribuições legais e considerando as decisões da Comissão Intergestores Bipartite 
realizada no dia 22 de março de 2019,

R E S O L V E:

Art. 1ª Homologar as alterações na Resolução N. 86/CIB/SES, de 11 de 
dezembro de 2018, que pactuou o calendário de reuniões das CIRS e CIB do Mato Grosso 
do Sul para o ano de 2019, conforme anexo.

Art. 2º Conforme Regimento Interno da CIB poderá haver reuniões 
extraordinárias no período, sendo as mesmas previamente pactuadas;

Art. 3° Esta resolução entrará em vigor na data da sua publicação.

GERALDO RESENDE PEREIRA
Secretário de Estado de Saúde

WILSON BRAGA
Presidente do COSEMS

ANEXO

MÊS/2019 CIR de Corumbá CIR de Três Lagoas, Dourados 
e Campo Grande CIB

JANEIRO - - -
FEVEREIRO 20(Campo Grande) 20 21

MARÇO - 21 22
ABRIL -- -- 25*
MAIO -- 23 24
JUNHO 18 (Campo Grande) 18 19
**JULHO --- 18 19
AGOSTO 15 (Corumbá) 15 16
SETEMBRO -- 19 20
OUTUBRO 24 (Campo Grande) 24 25
NOVEMBRO 29 (Corumbá) 21 22
DEZEMBRO -- 05 06

*Reunião em Ponta Porã, Congresso Estadual do COSEMS.  Local: Centro de Convenções de Ponta
Porã. Horário: 16:00 horas
**35º Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - 02 A 05 DE JULHO-BRASILIA-DF.

DELIBERAÇÃO CES/Nº 361/2019               Campo Grande, 01 de abril de 2019.

O Presidente do Conselho Estadual de Saúde/MS, no uso de suas atribuições 
legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Aprovar a indicação dos representantes no quadro abaixo, para compor 
a Subcomissão de Relatoria, Subcomissão de Comunicação e Subcomissão 
de Acessibilidade/Infraestrutura da 9ª Conferência Estadual de Saúde do Estado 
de Mato Grosso do Sul, conforme deliberado na 324ª Reunião Ordinária do CES/MS, 
realizada no dia 29 de março de 2019.

Art. 2º Esta Deliberação entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Florêncio Garcia Escobar
Presidente do CES/MS

Homologado em: 04/04/2019

Geraldo Resende Pereira
Secretário de Estado de Saúde

ANEXO

Subcomissões da 9ª Conferência Estadual de Saúde
Subcomissão de Acessibilidade/Infraestrutura

Nome Órgão/Entidade/ Segmento
Márcia Gomes de Moraes

Usuário do Sistema Único de Saúde (SUS)Nuilena Elizabeth dos Santos da 
Silva

Silmara Teixeira Pires Confortini Trabalhador em Saúde
Edelma Lene Peixoto Tiburcio Gestor/Prestador

Subcomissão de Comunicação
Ada Maria da Cunha

Usuário do Sistema Único de Saúde (SUS)
Marcela Fardin Montenegro

Ivete Alves Arantes Trabalhador em Saúde
Thiago Haruo Mishima Gestor/Prestador

Subcomissão de Relatoria
Davi Vital do Rosário

Usuário do Sistema Único de Saúde (SUS)
Reinaldo Aparecido dos Santos

Giane França Alvarez Trabalhador em Saúde
Maria Anita Medeiros Gestor/Prestador

SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TRABALHO

RESOLUÇÃO CEDCA/MS n. 01, DE 28 DE MARÇO DE 2019.

DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DA X 
CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

   O CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
DE MATO GROSSO DO SUL (CEDCA/MS), no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei nº. 3.435, de 19 de novembro de 2007, e pelo Regimento Interno do CEDCA/MS, 
e, considerando a Resolução nº 202, de 21 de novembro de 2017, do Conselho Nacional 
dos Direitos da Criança e do Adolescente � CONANDA, resolve em ata de reunião: 

Art. 1º - Convocar a X Conferência Estadual que deverá acontecer nos dias 28 
e 29 de Maio de 2019.

Art. 2º - A X Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
será realizada a partir das Conferências Municipais ou Regionais, que foram realizadas: 
entre junho a novembro de 2018. 

Parágrafo Único - O tema da Conferência será: �Proteção Integral, 
Diversidade e Enfrentamento as Violências.�, com V Eixos Temáticos: 

Eixo I: Garantia dos Direitos e Políticas Públicas Integradas e de Inclusão Social; 
Eixo II: Prevenção e Enfrentamento da Violência Contra Crianças e Adolescentes; 
Eixo III: Orçamento e Financiamento das Políticas para Crianças e Adolescentes; 
Eixo IV: Participação, Comunicação Social e Protagonismo de Crianças e 
Adolescentes;
Eixo V: Espaços de Gestão e Controle Social das Políticas Públicas de Promoção, 
Proteção e Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes.

Art. 3º - Os resultados das Conferências Municipais e da X Conferência 
Estadual subsidiarão a XI Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
a realizar-se em Brasília, no período de outubro de 2019. 

Art. 4º - Caberá à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social 
e Trabalho e ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, a adoção 
das providências necessárias ao cumprimento do objeto desta Deliberação.

Art. 5º � Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Campo Grande-MS, 28 de março de 2019.

VERA LUCIA SILVA RAMOS
Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mato 

Grosso do Sul (CEDCA/MS)


