
pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjE2OTphNWVk:TW9uLCAzMCBTZXAgMjAxOSAwODo0NzowOCAtMDMwMA==

DIOGRANDE n. 5.693PÁGINA 3 - quarta-feira, 25 de setembro de 2019

t) Certidão de Distribuição expedida pelo Poder Judiciário retirada da Internet diretamente 
do Site da Justiça Federal: http://www.jfms.ms.jus.br;

u) Certidão Estadual Cível expedida pelo Poder Judiciário retirada da Internet diretamente
do Site da Justiça Estadual: http://www.tjms.jus.br;

v) Certidão Estadual Criminal expedida pelo Poder Judiciário retirada da Internet 
diretamente do Site da Justiça Estadual: http://www.tjms.jus.br;

w) Certidão de Nada Consta Criminal Eleitoral expedida pelo Tribunal Regional Eleitoral, 
retirada pessoalmente nos Órgãos da Justiça Eleitoral ou nos Postos de Atendimento 
Eleitoral localizados na Comarca de Campo Grande/MS.
4. O ato da contratação será efetivado somente com a comprovação de todos os requisitos 
e condições legais exigidos no edital de abertura do presente Processo Seletivo, inclusive 
atestado de aptidão física e mental, declaração de ficha limpa e declaração de que não 
incorre em acumulação ilícita de cargo público, conforme disposição constitucional.

5. Será considerado desistente do presente Processo Seletivo, perdendo o direito à vaga,
o candidato selecionado que:

a) Não se apresentar no prazo estabelecido neste Edital;

b) Não comprovar os requisitos exigidos para assumir o cargo;

c) Não apresentar a documentação comprobatória necessária para efetivação do processo 
de contratação.

CAMPO GRANDE-MS, 24 DE SETEMBRO DE 2019.

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

ELZA FERNANDES ORTELHADO
Secretária Municipal de Educação

ANEXO ÚNICO AO EDITAL n. 09/2018-21

CRONOGRAMA PARA APRESENTAÇÃO DO CANDIDATO

FUNÇÃO: ASSISTENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Data: 27 de setembro de 2019 � 8 horas
Local: Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho - SEMED
Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460 � Vila Margarida 
Campo Grande/MS.

CLASSIF. CANDIDATO

2801 VERA ACOSTA DE OLIVEIRA

2802 PERTRIZ MALVALE SEREJO

2803 WALMIRA PEREIRA CORREIA

2804 NADIR FELICIA DOS SANTOS 

2805 NAIR SOUSA RIBEIRO

2806 SONIA ABADIA OLIVEIRA DE MOURA

2807 MARLENE MARIA FERREIRA MENDES

2808 MARIA LUZIA BARBOZA DOS SANTOS

2809 ROSA MARIA GONÇALVES

2810 TANIA GASPARINA VARGAS

2811 MARIA INÊS GOMES MONTEIRO

2812 ADELITIAN VAZ

2813 SONIA WANDERLEY DA SILVA SANTOS

2814 ROSA HELENA FREITAS DE FIGUEIREDO

2815 PAULA DA SILVA

2816 ALEIR FERREIRA BORGES

2817 ODETE PEREIRA DE SOUZA ROSA

2818 LÍGIA AURELUCE VARANI

2819 CELCY MARQUES FERNANDES

2820 LOURDES HONORIO LEITE

2821 APARECIDA MARQUES ORTIZ LARROQUE

2822 SIMONE LACERDA COUTBASSIER PINA

2823 MARIA DE OLIVEIRA LEGAL

2824 EVA GOMES MARTINS 

2825 MARIA NONATO DA SILVA

2826 ADELINA ZACARIAS PINHEIRO DE LIMA

2827 IVANISA MELO DE AMORIM

2828 DALVA SONOHATA GOMEZ

2829 MARIA IZABEL DE FREITAS EL HAGE

2830 LUCILENE DE OLIVEIRA SILVA

2831 RAQUEL MACHADO COSTA VIANA

2832 MARIA EUNIR DO NASCIMENTO ALENCAR

2833 EDENICE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA

2834 ALCINA ROCHA DA SILVA BEZERRA

2835 ROSANA PEREIRA BELINATI CASTILHO

2836 ALDENIR MACEDO DE OLIVEIRA

2837 HERMINIA MISTRE

2838 JUCILENE SILVA SOUZA

CLASSIF. CANDIDATO

2839 ISALTINA PEREIRA DA SILVA 

2840 MARIA SOCORRO FRANCO

2841 ROSELY LINO SILVA

2842 SEBASTIANA PINHEIRO ALVES

2843 OLIVIA DE MORAES

2844 JOANILDA MARTINS DANTAS

2845 BENEDITA LÚCIA PEREIRA FLORES 

2846 SONIA MARIA FERREIRA MACESNO

2847 GLAUCIA QUINTINO DAS VIRGENS

2848 LAURA HELENA NUNES DE CARVALHO PEREIRA

2849 MIRIAN LEITE DE MOURA

2850 RAMONA APARECIDA DERVALHO

EDITAL n. 04/2019-01
SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, no uso de suas atribuições legais 
e com fundamento na Lei Federal n. 11.788, de 25 de setembro de 2008, no Decreto 
n. 10.855, de 12 de maio de 2009, e na Resolução SEMAD n. 63, de 25 de maio de 
2009, CONVOCA acadêmicos de graduação em Administração, Ciências Econômicas 
e Nutrição, interessados em realizar Estágio de Complementação Educacional 
Remunerado, para atuar na Prefeitura Municipal de Campo Grande, nos termos e 
condições constantes deste Edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O presente Edital tem por objeto divulgar os critérios de realização da seleção de 
acadêmicos que estão cursando Administração, Ciências Econômicas e Nutrição, 
para ocuparem as vagas descritas no quadro abaixo, no período matutino ou vespertino; 
para desenvolverem atividades nas unidades da Prefeitura Municipal de Campo Grande.

Curso Semestre Quantidade

Administração do 3º ao 7º 10
Ciências Econômicas do 3º ao 7º 1
Nutrição do 4º ao 7º 2

1.2. O acompanhamento de todas as etapas da seleção é de inteira responsabilidade do 
candidato, que deverá acompanhar o cronograma, as convocações e tomar ciência dos 
resultados através do Diário Oficial do Município (DIOGRANDE).

1.2.1.  Para se inscrever o candidato deverá acessar o portal da Prefeitura Municipal 
de Campo Grande, http://www.campogrande.ms.gov.br, sendo sua inscrição exclusiva 
para o Processo Seletivo objeto deste Edital, e não será  reutilizada para outros 
Processos Seletivos, portanto o candidato deverá se inscrever por Processo Seletivo 
de acordo com as normas do presente Instrumento Convocatório.

1.2.2. As publicações poderão ser acompanhadas na seção de Serviços On-line do Cidadão, no 
link Inscrições para Estágio/Processos Seletivos. 

1.3. Os candidatos concorrerão no presente Processo Seletivo de Estágio Remunerado, 
desde que estejam devidamente matriculados em Instituições de Ensino Superior no 
curso de Administração, Ciências Econômicas e Nutrição.

1.4. Este Processo Seletivo compreenderá as seguintes etapas:

1.4.1 Realização da inscrição online, nos dias 26/09/2019 à 03/10/2019, pelo site da 
Prefeitura: http://www.campogrande.ms.gov.br 

1.4.1.1 Para concluir a sua inscrição o candidato deverá enviar, até  às 17hs do dia 
03/10/2019, em um único arquivo no formato de PDF, cópia do comprovante de inscrição 
on-line, que deverá ser emitido pelo site da Prefeitura ao finalizar sua inscrição on-line, o 
qual ficará disponível durante o período de inscrição, não sendo aceito print de tela e o seu 
respectivo Atestado de Matrícula e a cópia do Registro Geral/RG, frente e verso,  para o e-mail: 
estagioremuneradoprefeitura@gmail.com

1.4.1.2 O Atestado de Matrícula deverá possuir até 30(trinta) dias de emissão, emitido pela 
Instituição de Ensino Superior/IES.

1.4.1.3 Não será aceito o envio de documento em outro formato, somente  PDF.

1.4.2 Realização da prova escrita objetiva, cuja data de realização  será    publicada no Diário 
Oficial do Município.

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. Antes de inscrever-se, o candidato deverá tomar conhecimento das normas e 
condições estabelecidas neste Edital, das quais, não poderá alegar desconhecimento em 
nenhuma hipótese;

2.2. A inscrição deverá ser realizada via internet, a partir das 10:00 horas do dia 
26/09/2019  até as 17:00 horas do dia 03/10/2019, através do portal www.
campogrande.ms.gov.br, no link �Inscrição para  Estágio�, momento em que o 
candidato ao estágio remunerado preencherá o formulário de informações cadastrais e 
curriculares;

2.2.1 Para concluir a sua inscrição o candidato deverá enviar, até às 17hs do dia 03/10/2019, 
a sua ficha de inscrição, cópia de documento oficial de identificação com foto, frente e verso, e 
o seu respectivo Atestado de Matrícula para o e-mail: estagioremuneradoprefeitura@gmail.com

2.2.2 O nome completo do candidato deve ser idêntico ao nome do documento.

2.3. A inscrição exprime a ciência e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital;

2.4. A inscrição será realizada somente via Internet no portal www.campogrande.ms.gov.br, 
desde que realize todas as etapas descritas no item 1.4 e respectivos subitens, deste Edital;
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2.5. Não será cobrada taxa de inscrição;

2.6. O candidato somente será considerado efetivamente inscrito no Processo Seletivo 
para Estágio Remunerado, após ter realizado o preenchimento do formulário de inscrição 
conforme este Edital, e ter sua inscrição homologada pela Prefeitura Municipal de 
Campo Grande, conforme publicação a ser feita no Diário Oficial de Campo Grande � 
DIOGRANDE;

2.7. Nos casos em que o nome do candidato não esteja inserido no ato de homologação 
das inscrições, este deverá dirigir-se à Secretaria Municipal de Gestão, situada na 
Avenida Afonso Pena, 3.297 - Paço Municipal, com o comprovante de inscrição on-line, 
que deverá ser emitido pelo site da Prefeitura ao finalizar sua inscrição on-line, o qual 
ficará disponível durante o período de inscrição, não sendo aceito print de tela.

2.8. A homologação da inscrição será validada considerando a última inscrição efetuada.

3. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA EM ESTÁGIO 

3.1. Para a investidura no Estágio Remunerado, o candidato deverá estar devidamente 
matriculado no curso de Administração, Ciências Econômicas e Nutrição, e 
preencher os demais requisitos constantes no presente Edital. 

4. DAS VAGAS E DAS RESERVAS LEGAIS

4.1. Serão reservadas 10% (dez por cento) das vagas existentes e das que vierem a ser 
criadas durante a validade do Processo Seletivo, nos termos do artigo 37, Inciso VIII, 
da Constituição Federal, aos candidatos inscritos como deficientes, devendo tal condição 
ser primeiramente informada no ato da inscrição e descrita conforme laudo médico, 
no campo �Observações do candidato�, e posteriormente comprovada no ato de 
assinatura do Termo de Compromisso, mediante a apresentação de Atestado Médico 
evidenciando a aptidão para a função pretendida.

4.2. Ressalvadas as disposições especiais descritas no item 4.1 deste Edital, os candidatos 
com deficiência participarão do Processo Seletivo em igualdade de condições com os 
demais candidatos, no que tange aos critérios de avaliação e aprovação, à pontuação 
mínima exigida e a todas as demais normas de regência do Processo Seletivo;

4.3. Os candidatos com deficiência, aprovados no Processo Seletivo, terão seus nomes 
publicados em lista à parte e figurarão também na lista de classificação geral;

4.4. Não sendo comprovada a deficiência do candidato, será desconsiderada a sua 
classificação na listagem de pessoas com deficiência, sendo considerada somente sua 
classificação na listagem de ampla concorrência;

4.5. As vagas definidas para os candidatos inscritos na condição de deficiente, que não 
forem providas serão automaticamente preenchidas pelos candidatos selecionados e não 
inscritos naquela condição, observada a ordem rigorosa de classificação.

4.6. Serão reservadas 1% (um por cento) das vagas existentes e das que vierem a 
ser criadas durante a validade do Processo Seletivo, nos termos da Lei Municipal n. 
6.212, de 28 de maio de 2019, aos candidatos que comprovarem possuir idade de 60 
(sessenta) anos ou mais, devendo tal condição ser primeiramente informada no ato da 
inscrição, desde que estejam regularmente matriculados e com frequência devidamente 
comprovada em instituições públicas ou privadas de ensino superior em curso compatível 
com as atividades a serem desenvolvidas.

5. DA REALIZAÇÃO DA PROVA

5.1. A prova escrita objetiva realizar-se-á em data e local a serem determinados por 
Edital a ser publicado no Diário Oficial de Campo Grande.

5.2. É de exclusiva responsabilidade do candidato a conferência sobre a data, local e 
horário de prova, sendo que não serão enviados comunicados individuais.

5.3. A prova escrita objetiva será composta de 30(trinta) questões, sendo 10(dez) 
questões de Conhecimentos Gerais e 20(vinte) questões de Conhecimentos Específicos, 
conforme o Conteúdo Programático especificado no Anexo I deste Edital.

5.4. O conteúdo programático consta no Anexo I do presente Edital.

6. DAS PROVAS ESPECIAIS

6.1. Caso haja necessidade de condições especiais para se submeter ao exame, o 
candidato deverá solicitá-la no ato da inscrição on-line, no campo específico �Observações 
do Candidato�, indicando claramente quais os recursos especiais necessários, arcando o 
candidato com as consequências de sua omissão;

6.1.1. Conforme indicação do(a) candidato(a) com necessidades especiais, a prova escrita 
será exclusivamente elaborada em fonte tamanho 16, 18 e 24;

6.2. A realização da prova em condições especiais ficará sujeita, ainda, à apreciação e 
deliberação da Secretaria Municipal de Gestão, observados os critérios de viabilidade e 
razoabilidade;

6.3. As candidatas lactantes que tiverem necessidade de amamentar durante a 
realização das provas, além de solicitar atendimento especial para tal fim mediante o 
preenchimento no campo �Observações do Candidato� no ato da inscrição, deverão levar 
um acompanhante que ficará em sala reservada para a finalidade de guarda da criança 
durante a realização da prova, não fazendo jus a candidata à prorrogação do tempo para 
conclusão;

6.3.1. A candidata lactante ao estágio que comparecer ao local da prova com lactente e 
sem acompanhante não realizará a prova. 

7 � DOS RECURSOS 

7.1 No prazo de 2(dois) dias úteis, contados a partir da data da publicação do Gabarito 
Oficial da Prova Escrita Objetiva, será permitido ao candidato interessado apresentar 
recurso. 

7.1.1 A contagem do prazo dar-se-á, em dias úteis, excluindo-se o dia da publicação e 
incluindo-se o último.

7.2. O requerimento de recurso deverá ser feito por escrito, assinado pelo candidato 
e dirigido a Comissão do Processo de Seleção de Estagiários da Prefeitura Municipal 
de Campo Grande, devendo ser entregue pessoalmente à Secretaria Municipal de 
Gestão, na Divisão de Promoção e Experiências Profissionais/DIPEP, localizada a Av. 
Afonso Pena, 3.297, Centro-Paço Municipal, Campo Grande/MS, CEP 79002-949, nos 
seguintes horários: no período Matutino das: 8h às 10h30min e no período vespertino 
das 13h30min às 17h.

7.3. O candidato deverá entregar o recurso em duas vias (original e uma cópia), digitado, 
e, no caso de recurso contra o gabarito, cada questão ou item deverá ser apresentado 
em folhas separadas, identificadas.

8. DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

8.1. Para ser aprovado o candidato deverá acertar 50%(cinquenta por cento) das 
questões da Prova Objetiva.

8.2. Para a classificação, havendo empate, serão utilizados os seguintes critérios, pela 
ordem: 1) da maior nota em prova específica; 2) de maior idade; 3) de maior semestre/
ano no curso de Administração, Ciências Econômicas e Nutrição; 4) comprovação 
de situação de vulnerabilidade econômico-social mediante apresentação de inscrição 
em cadastro único do governo federal; para ordenamento dos candidatos com mesma 
pontuação.

8.3. Os candidatos qualificados constarão em uma lista de homologação de resultado 
final.

8.3.1. Os candidatos aprovados além do quantitativo do quadro de vagas ofertadas 
neste Edital ficarão na condição de Cadastro Reserva e poderão ser convocados, 
posteriormente, desde que haja casos de desistência e abandono do estágio e/ou novas 
necessidades sejam disponibilizadas, desde que comprovem vínculo com a Instituição de 
Ensino mediante Atestado de Matrícula atualizado.

8.3.2. O candidato classificado dentro do número de vagas que não apresentar-se na 
data estabelecida pelo Edital de convocação ou que apresente documentação incompleta 
será automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 

9. DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO 

9.1. Para a assinatura do Termo de Compromisso do Estágio Remunerado deverá apresentar 
as seguintes condições: 

a) Ter sido aprovado no Processo Seletivo; 
b) Ser brasileiro nato ou  naturalizado;
c) Estar quite com a justiça eleitoral; 
d) Se, do sexo masculino, estar quite com as obrigações militares; 
e) Ter aptidão física e mental, para o exercício das atribuições do estágio; 
f) Apresentar cópias simples dos documentos abaixo relacionados:
f.1) Uma foto 3x4 atualizada;
f.2) Certidão de nascimento ou casamento (se apresentar certidão de casamento todos 
os demais documentos deverão estar devidamente atualizados);
f.3) Registro Geral - RG;
f.4) Cadastro de Pessoa Física - CPF e o comprovante de situação cadastral, emitido pela
Receita Federal;
f.5) Título de eleitor atualizado e comprovante de quitação eleitoral;
f.6) Certificado militar (aos homens maiores de 18 anos);
f.7) Carteira de trabalho, bem como a cópia da folha que consta a foto, do verso e das 
páginas que consta o primeiro contrato de trabalho registrado(mesmo se estiver em 
branco);
f.8) Comprovante de tipagem sanguínea, caso não possua (poderá ser feita declaração 
de próprio punho, conforme modelo anexo III);
f.9) Comprovante de raça/cor, caso não seja identificado pela certidão de nascimento 
(poderá ser feita declaração de próprio punho, conforme modelo anexo II);
f.10) Comprovante de residência (caso não possua comprovante em seu nome, fazer
declaração de próprio punho, conforme modelo anexo IV);
f.11) Documentos obrigatórios quando possuir dependentes;
f.12.1) Certidão de nascimento/casamento dos dependentes, quando   houver;
f.12.2) CPF e RG do dependente, e se for criança de 0 a 6 anos apresentar também a
carteira de vacinação, dependentes de  7 a 14 anos apresentar comprovante de matrícula da 
escola;
f.13) Apresentar certidão do Poder Judiciário � Justiça Federal;
f.13.1) Certidão de Distribuição da Justiça Federal de Primeiro Grau em Mato Grosso 
do Sul � Certidão de Distribuição � Ações e Execuções Cíveis, Fiscais, Criminais e dos 
Juizados Especiais Federais Criminais Adjuntos.
Site:http://www.jfms.jus.br/csp/jfmsint/reqcertidao.csp
f.14) Apresentar certidão do Poder Judiciário � Justiça Estadual;
f.14.1) Certidão Estadual Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul;
f.14.2) Certidão Estadual Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do 
Sul.
Site:https:.//www.tjms.jus.br/servicos/certidoes
f.15.) Apresentar certidões da Justiça Eleitoral � Fórum Eleitoral, que NADA CONSTA e
que ESTÁ QUITE com as obrigações eleitorais(TRE).
Obs.: Para obter as Certidões, o candidato deverá comparecer à Justiça Eleitoral em um
de seus postos para emissão da Certidão de Crime Eleitoral de Mato Grosso do Sul, não 
podendo ser emitido pelo site.
f.16) Apresentar atestado de matrícula, com até 30 (dias) de  emissão, emitido pela 
Instituição de Ensino Superior/IES;
f.17) Cumprir, na íntegra, as determinações deste Edital; 
g) Os candidatos deverão estar devidamente matriculados no curso exigido, conforme
item 1.3;
h) Não ter vínculo empregatício, direto ou indireto e não realizar estágio obrigatório ou ser 
prestador de serviço, para com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, ou já ter realizado 
Estágio de Complementação Educacional no prazo permitido pela legislação vigente ou ter 
menos de seis meses para cumprir o prazo determinado referida legislação. (Lei Federal) 

10. DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO E 
LOTAÇÃO 

10.1. Os candidatos estagiários que forem classificados serão convocados de acordo com 
o número de vagas ofertadas no presente Processo Seletivo de Estágio Remunerado, 
através de Edital próprio publicado no Diário Oficial de Campo Grande - DIOGRANDE, 
para assinatura de Termo de Compromisso, devendo apresentar-se na Secretaria
Municipal de Gestão - SEGES;

10.2. O candidato convocado para assinatura de Termo de Compromisso que não 
comparecer dentro do prazo preestabelecido será tido como desistente, podendo, 
a Secretaria Municipal de Gestão - SEGES, convocar o próximo candidato aprovado, 
obedecida rigorosamente à ordem de classificação para a devida substituição.

11. DO PRAZO DE VALIDADE DO TERMO DE COMPROMISSO E REGIMENTO DE 
ESTÁGIO

11.1. Os candidatos classificados, dentro do quantitativo de vagas ofertadas, serão 
admitidos em caráter de estágio remunerado temporário,  respeitado o limite legal 
permitido e assinarão o Termo de Compromisso de Estágio Remunerado sob o Regimento 
do Estagiário, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais;

11.2. Os candidatos que interromperem o curso de nível superior serão automaticamente 
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desligados do Estágio Remunerado da Prefeitura Municipal de Campo Grande. 

12. DOS LOCAIS DE ESTÁGIO 

12.1. Os estagiários deverão desempenhar as atividades de Estágio em locais a serem 
designados pela Secretaria Municipal de Gestão. 

13. DO VALOR DA REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS

13.1. O valor da remuneração da Bolsa de Complementação Educacional será de um 
Salário Mínimo vigente, acrescido de vale-transporte (cartão-magnético) e seguro de vida.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. O presente Processo Seletivo de Estágio remunerado terá validade máxima de 
1(um) ano podendo ser prorrogado por igual período, a contar da data da homologação 
do Resultado Final, publicado no Diário Oficial de Campo Grande - DIOGRANDE

14.2.  A assinatura do Termo de Compromisso do Estágio Remunerado dos candidatos 
selecionados, só será permitida dentro do prazo de validade do presente Processo Seletivo 
de Estágio Remunerado;

14.3. Será excluído do certame o candidato que fizer declaração falsa ou inexata ou, por 
sua inteira responsabilidade, deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos 
neste Edital, incluindo-se os exigidos para a confirmação de sua inscrição;

14.4. Em caso de desistência, óbito ou mudança de domicílio do estagiário para outras 
localidades que inviabilize sua freqüência no Estágio de Complementação Educacional 
Remunerado  e, para não haver prejuízo na continuidade da oferta de serviço, a 
administração poderá, dispensar e substituir o estagiário por outro que atenda aos 
dispositivos legais;

14.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão designada para acompanhamento 
do referido Processo Seletivo de Estágio Remunerado, e, em última instância administrativa, 
pela Procuradoria-Geral do Município.

CAMPO GRANDE-MS, 24 DE SETEMBRO DE 2019.

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

ANEXO I AO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1.Língua Portuguesa 

Interpretação e compreensão de textos. Estruturação do texto: recursos de coerência e 
coesão. Características e intencionalidade do texto: gênero e tipologia textual. Variedade 
de textos e adequação da linguagem. Sentido e significado de palavras e expressões 
no contexto. Denotação e conotação. Emprego das figuras de linguagem. Adequação 
da linguagem ao contexto de uso. Uso coloquial e escrito; informal e formal. Variação 
linguística. Construção do texto formal: correção, clareza, precisão e adequação. 
Reescrita de frases. Ortografia oficial � segundo o acordo ortográfico em vigência. 
Acentuação gráfica. Emprego de letras. Emprego do hífen. Estrutura e formação de 
palavras. Processos de formação de palavras. Valor e emprego de radicais, prefixos e 
sufixos. Neologismos e estrangeirismos. Uso das categorias gramaticais na construção 
do texto escrito. A frase e sua constituição: Frase, oração e período. Termos da oração. 
Colocação das palavras na frase. Flexão verbal. Correlação entre tempos verbais. 
Concordância verbal. Flexão nominal. Concordância nominal. Regência nominal e verbal. 
Ocorrência da crase. Coerência e coesão textual. Relações de sentido entre orações e 
segmentos de texto. Emprego dos sinais de pontuação.

2.Noções básicas de Informática

Conceitos de hardware e  softwares. Internet. Intranet. Microsoft Excel e Word, versão 
2010. Organização de gerenciamento de informações, arquivos e pastas.

3.Conteúdo Programático Específico para:

ADMINISTRAÇÃO
Escola Científica de Administração: Teoria Neoclássica. Funções administrativas: 
APO. Processo de Comunicação, TQM � Qualidade total. Gestão de pessoas. Gestão 
de Conflitos. Ética e responsabilidade social. Motivação e ciclo motivacional. Processos 
decisórios. Departamentalização. Marketing. Segmentação de mercados. Liderança. 
Ferramentas gerenciais.

CIÊNCIAS ECONÔMICAS
ECONOMIA: MICROECONOMIA. Curva de demanda: Curva de restrição orçamentária, 
preferências do consumidor e utilidade. Teoria da firma. Curvas de custo. Maximização 
do lucro e minimização de custos. Equilíbrio de mercado. Custos da tributação. 
Excedentes do consumidor e do produto. Competição perfeita. Competição imperfeita: 
monopólio, oligopólio e monopsônio. MACROECONOMIA. Contas nacionais e mensuração 
das variáveis macroeconômicas. Produto Interno Bruto. Modelos macroeconômicos: 
sistema clássico, monetarista, neoclássico e do ciclo reais de negócios versus sistema 
keynesiano e neokeynesiano. Taxas de crescimento do PIB, desemprego, inflação, juros e 
câmbio e suas principais correlações. Mercado de bens e serviços e mercado monetário: 
Curva ISLM. Mercado de câmbio, de capitais, de crédito e de trabalho. Economia do 
Setor Público. O Estado e as funções econômicas governamentais. Regras de taxação. 
Federalismo fiscal. Sustentabilidade da política fiscal e accontability. Bens públicos. 
Externalidades e informações assimétricas. Teoria da regulação.

NUTRIÇÃO
Lei nº 11947, de16 de junho de 2009. Resolução FNDE/CD nº38, de 16 de julho de 2009. 
Resolução/ CD/FNDE nº 67, de 28 de dezembro de 2009. Código de Ética � Resolução 
CFN nº 334/2004. Resolução CFN nº 358 de 18 de maio de 2005. Portaria Interministerial 
nº 1010, de maio de 2006. Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004.

ANEXO II AO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS

DECLARAÇÃO DE RAÇA/COR

Eu,_______________________________________________________
     ( nome)

, portador(a) do R.G. nº ______________________, Órgão Expedidor

  _____________    e   C.P.F. nº _____________________________, 

declaro, em conformidade com a classificação do IBGE, que sou:

(  ) Negro(a)    (  ) Branca 

(  ) Indígena (a)    (  ) Amarela

(  ) Pardo(a)

Declaro estar ciente de que as informações que estou prestando são de minha inteira 
responsabilidade e que, no caso de declaração falsa, estarei sujeito às sanções previstas 
em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto nº 
83.936, de 6 de setembro de 1979.

______________________, _____ de ____________________ de 2019.

______________________________________
Assinatura do Candidato

ANEXO III AO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS

DECLARAÇÃO DE TIPAGEM SANGUÍNEA

Eu, _______________________________________________, 
(NOME)

venho por meio deste declarar que meu tipo sanguíneo é _______________,  fator RH 
__________.

________________ , ____ de __________________ de 2019.

______________________________________________
Assinatura do requerente

ANEXO IV AO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA

Eu, _______________________________________________, 
(nome)
portador ( a ) do RG n° ___________________ , Órgão   Expedidor_______ , CPF n° 
_______________________.

Declaro residir a _______________________
     (rua/avenida/travessa)

_____________________________n° _____________ bairro/vila ____________ ,  

CEP ________________, ponto de referência ___________________
Por ser verdade, firmo a presente. 

_______________ /MS, _____de_______ de 2019.

________________________________
Assinatura do estagiário

EDITAL n. 08/2019-06
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PROGRAMA DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE GESTÃO E DE EDUCAÇÃO, no uso de 
suas atribuições legais, e com fundamento no item 10 do Edital n. 08/2019-01, publicado no 
Diário Oficial do Município de Campo Grande/DIOGRANDE n. 5.600, de 11 de junho de 
2019, convocam os candidatos classificados da 41ª à 76ª colocação no Processo Seletivo 
Simplificado para contratação de MERENDEIRO, bem como convocam os classificados da 
1ª à 4ª colocação nas vagas destinadas aos candidatos PcD, a comparecerem no Espaço 
de Formação Lúdio Martins Coelho/SEMED � Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460 � Vila 
Margarida � Campo Grande-MS, conforme relação nominal e cronograma especificado no 
Anexo Único a este Edital, para orientação acerca da documentação a ser entregue para 
o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação, observando-se:

1. As normas e dispositivos legais pertinentes.

2. A documentação solicitada abaixo deverá ser entregue em data definida no momento 
da orientação dos candidatos, conforme cronograma anexo.

3. A data, horário e o local para os candidatos selecionados apresentarem e/ou
entregarem os originais e as respectivas fotocópias dos seguintes documentos:

a) Declaração de não acúmulo de cargo público ou de acumulação lícita;

b) Declaração de Ficha Limpa devidamente preenchida, datada e assinada;

c) Ficha de Dados Pessoais devidamente preenchida, datada e assinada;

d) Autodeclaração de cor preenchida manualmente com caneta azul;

e) Comprovante ou Declaração de Tipagem Sanguínea;

f) Registro Geral de Identificação (RG), com data de expedição legível, não podendo ser
substituído por nenhum outro documento de identificação;

g) Inscrição no Cadastro de Pessoa Física � CPF/MF � documento autônomo;

h) Documento válido ou extrato do PIS/PASEP, emitido pelo Banco do Brasil ou pela
Caixa Econômica Federal (não podendo ser emitido pelo site);

i) Título de Eleitor (com Identificação Biométrica nos casos em que o cadastro biométrico 
seja obrigatório);


