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Auto de Infração nº  3060.
Data da Autuação: 10/12/2019.
Data da Decisão:   19/12/2019.
1ª instância.
Processo nº: 48/2019.

Decisão Final/Penalidade Imposta: 
De acordo com o  artigo 326, inciso I, Art. 335, inciso I, Art. 337, inciso I, II e III 

e Art. 338, inciso IV: e a falta cometida de natureza leve; Aplica-se a penalidade de 
ADVERTÊNCIA, tendo em a primariedade do autuado.

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

Valdir Sader Gasparotto
Gerente da Vigilância Sanitária

Republica-se por incorreção
Resolução nº. Rt/01/035/2020/SEMAD

Elaine Terezinha Boschetti Trota, Secretária 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:

RETORNAR o (a) Servidor (a) Público Municipal SIRLÉIA DE FATIMA 
MARCOMINI, matrícula funcional nº. �40001-1�, ocupante do cargo efetivo de 
PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, lotado (a) na Secretaria 
Municipal de Educação (SEMED), da Licença para Desempenho de Mandato 
Classista, sem prejuízo de sua remuneração,  no  Sindicado Municipal dos 
Trabalhadores em Educação de Dourados/MS (SIMTED), nos termos do inciso I, do 
§1º, do artigo 151 da lei Complementar Municipal nº 107, de 27/12/2006 , a partir de
19/12/2019, conforme CI nº 1614/2019/SEMED, considerando início de mandato 
como Diretora da Escola Municipal Arthur Campos Mello, conforme Decreto n. 
2.279 de 03 de dezembro de 2019, publicado no DO nº 5.077 (Suplementar) de
19/12/2019.

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

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências necessárias aos 
assentamentos funcionais.

Secretaria Municipal de Administração, aos treze (13) dias do mês de janeiro (01) 
do ano dois mil e vinte (2020).

Elaine Terezinha Boschetti Trota
Secretária Municipal de Administração 

Resolução nº. Cd/01/69/2020/SEMAD

Elaine Terezinha Boschetti Trota, Secretária 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:

CEDER, os (as) Servidores (as) Públicos (as) Municipais, conforme relação em 
anexo, lotados na Prefeitura Municipal de Dourados, para prestar seus serviços 

de Dourados (PREVID), sem ônus para a origem, em prorrogação, pelo período 
de 01.01.2020 a 31.12.2020, em conformidade com o Ofício nº 019/2020/DRH/
SEMAD.

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

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências necessárias aos 
assentamentos funcionais.

Secretaria Municipal de Administração, aos quinze (15) dias do mês de janeiro do 
ano de dois mil e vinte (2020).

Elaine Terezinha Boschetti Trota
Secretária Municipal de Administração 

Resolução nº. Cd/01/070/2020/SEMAD.

Elaine Terezinha Boschetti Trota, Secretária 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:

CEDER o (a) Servidor (a) Público (a) Municipal, SILVIA DIAS DE LIMA 
CAIÇARA, matrícula funcional nº �502122-3� ocupante do cargo efetivo de 
Procurador 1ª Classe, lotado (a) na Procuradoria Geral do Município (PGM), para 

(IMAM), com ônus para a origem, em prorrogação, pelo período 01.01.2020 a 
31.12.2020, em conformidade com o Ofício n 021/2020/DRH/SEMAD.

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

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências necessárias aos 
assentamentos funcionais.

Secretaria Municipal de Administração, aos quinze (15) dias do mês de janeiro 
(01) do ano dois mil e vinte (2020).

Elaine Terezinha Boschetti Trota
Secretária Municipal de Administração 

Resolução nº. Cd/01/089/20/SEMAD.

Elaine Terezinha Boschetti Trota, Secretária 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:

CEDER o (a) Servidor (a) Público (a) Municipal, RICARDO PATRIARCA 
MAGALHÃES, matrícula funcional nº �114768484-1� ocupante do cargo efetivo 
de Agente de Fiscalização de Trânsito Municipal, lotado (a) na Agência Municipal 
de Transporte e Trânsito de Dourados (AGETRAN), para prestar seus serviços 

em prorrogação, pelo período 01.01.2020 a 31.12.2020, em conformidade com o 
Processo Administrativo n. 422/2017/DRH/SEMAD e Ofício n 029/2020/DRH/
SEMAD.

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

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências necessárias aos 
assentamentos funcionais.

Secretaria Municipal de Administração, aos vinte (20) dias do mês de janeiro (01) 
do ano dois mil e vinte (2020).

Elaine Terezinha Boschetti Trota
Secretária Municipal de Administração

 RESOLUÇÕES

Anexo da Resolução nº. Cd/01/0069/20/SEMAD

Matrícula Servidor Cargo Destino

114764070-2 Ana Paula Machado da Silva Assist. de Apoio Educacional PREVID

502026-4 Andréa Londero Bonatto Contador PREVID

501734-2 Claudia Fontanelle Viana Assistente Social PREVID

81871-1 Eunice Santos Lima Assistente Administrativo PREVID

81561-1 Marielle Lopes Coelho Assistente Administrativo PREVID

114761429-1 Rosangela da Matta Diniz Agente de Apoio Educacional PREVID

81421-1 Silvana Cordeiro Lacerda Assist. de Apoio Educacional PREVID

EDITAL Nº 01 - PROCESSO  DE SELEÇÃO PÚBLICA DE ESTAGIÁRIOS 
Nº 01/2020

Considerando o Edital n.º 01/2019 referente ao Processo de Seleção Pública de 

do Edital de Convocação n.º 01/2020 publicado em 15/01/2020.

para estágio visando atender a Prefeitura de Dourados/MS para possíveis vagas 
durante o exercício de 2020;

Resolve:

Empresa Escola � CIEE, em conformidade com a Lei nº11.788/08, torna pública

a realização de processo seletivo para o preenchimento de vagas e formação de 
cadastro de reserva para estágio, conforme as disposições abaixo:

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Processo Seletivo será realizado pelo Centro de Integração Empresa 

Prefeitura de Dourados/MS.
1.2. O presente processo de seleção visa ao preenchimento de vagas de estágio 

para os cursos cujas vagas foram abertas e preenchidas não restando candidatos 

à formação de cadastro de reserva de cursos não disponibilizados no Edital n.º 
01/2019, observando o prazo de validade deste edital.

1.2.1. As vagas destinam-se atender às demandas da Prefeitura Municipal de 
Dourados, por meio de suas secretarias e órgãos.

1.2.1.1. Havendo necessidade, a Prefeitura Municipal de Dourados realizará 

 EDITAIS

EDITAL Nº 01 - PROCESSO  DE SELEÇÃO PÚBLICA DE ESTAGIÁRIOS EDITAL Nº 01 - PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA DE ESTAGIÁRIOS
Nº 01/2020
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1.3. Os cursos e quantidades de vagas previstas são as estabelecidas nos quadros 
descritos abaixo:.

2. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO

2.1. O estágio destina-se exclusivamente, aos estudantes regularmente 
matriculados, com frequência efetiva nos cursos vinculados à Instituições de 

do 2º semestre, observando a política de Estágio de cada Instituição de Ensino e 
em consonância com a Lei 11.788/08, em especial o Art. 1º § 2º da mencionada 
legislação.

Empresa Escola.

reconhecidas e que mantenham convênio com o Agente de Integração � Centro de 
Integração Empresa Escola.

das notas e nota mínima exigida para aprovação.

validade do Processo Seletivo, serão convocados estudantes da lista geral.

3. DAS INSCRIÇÕES

Janeiro de 2020.
3.2. A inscrição deverá ser formalizada no CIEE � Centro de Integração Empresa 

Escola. 
3.2.1. Os candidatos deverão estar cadastrados no site do CIEE, por meio do 

endereço: https://web.ciee.org.br/estudante/novo-cadastro-basico
3.2.2. Para tanto, o candidato deverá acessar o portal http://www.dourados.ms.gov.

br/ , clicar no link �Processo Seletivo de Estágio Prefeitura de Dourados� preencher 

com os documentos exigidos no item 4 deste edital, no CIEE.

3.2.3.1. Endereço do CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE:

Avenida Marcelino Pires, n. 1033 � Sala A � Centro
Dourados-MS - CEP 79.801-000  
Horário de Atendimento: 09:00  - 12:00 / 13h:15-15:00. 
Aberto de segunda-feira à sexta-feira.

do candidato, dispondo o CIEE do direito de excluir do processo seletivo aquele que 
não preencher os dados de forma completa e correta. 

declarações falsas ou inexatas ou, ainda que não possa satisfazer todas as condições 
estabelecidas neste Edital, terá cancelada sua inscrição, e, em consequência, serão 
anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja 
constatado posteriormente.

CID (emitido nos últimos 12 meses).
3.5.1. Não atendendo o disposto no item acima, o candidato não concorrerá no 

3.6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos 
os atos, editais, comunicados e/ou qualquer divulgação referente a este processo 
seletivo no site da Prefeitura de Dourados (http://www.dourados.ms.gov.br/). 

de idade.
3.8. A inscrição do candidato implica o conhecimento e a tácita aceitação das 

normas e condições estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar 
desconhecimento.

4. DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO

4.1. Os documentos abaixo deverão ser entregues no CIEE, durante o período de
inscrição, descrito no item 3.1 deste edital. 

a) Cópia do RG e CPF.
b) Cópia do Histórico Escolar (com a descrição das notas obtidas no último 

semestre).
c) Ficha de inscrição devidamente preenchida (Anexo I deste edital).

descrição do número do CID (emitido nos últimos 12 meses).

4.2. Não serão aceitos documentos entregues fora do prazo estabelecido no item 
3.1 deste edital, sendo de inteira responsabilidade do candidato a entrega dos 
documentos para efetivar e validar a sua inscrição neste processo seletivo. 

4.3. Terá sua inscrição anulada e será automaticamente eliminado do processo 
seletivo o candidato que:

a) Já tenha sido estagiário pelo período de 24 meses na Prefeitura de Dourados.
b) Não entregar a documentação completa conforme item 4.1 deste edital;
c) Não entregar a documentação durante o período previsto no item 3.1 deste edital;
d) Entregar documentos ilegíveis;

5. DA SELEÇÃO

5.1. O Processo de Seleção será feito pelo CIEE � Centro de Integração Empresa 

superior a 5,0 (cinco).

casas) decimais, nos termos da norma ABNT NBR5891.

I � Estudante mais adiantado no curso;
II � Estudante de maior idade.
III - Doador de sangue
IV - Sorteio 

6. DO RESULTADO

6.1. O resultado provisório dos aprovados será divulgado no site da Prefeitura de 
Dourados (www.dourados.ms.gov.br) no dia 12 de fevereiro de 2019. 

6.2. Os recursos referente ao resultado provisório, só serão aceitos no dia 13 de 
fevereiro de 2020. Será permitido ao candidato interpor recurso tão somente a sua 

item 3.2.3.1.
6.2.1. O modelo de interposição de recursos está disponível no anexo II deste edital 

e no site da Prefeitura de Dourados (www.dourados.ms.gov.br).
6.2.2. Será indeferido sumariamente o recurso que descumprir com as 

determinações deste edital e/ou for enviado fora do prazo estabelecido.
6.3. Não serão admitidas, em nenhuma hipótese, solicitação de revisão de notas 

após o prazo do Item 6.2 deste Edital.
6.4. Caso o resultado dos recursos referente ao resultado provisório seja deferido, 

Dourados (www.dourados.ms.gov.br) no dia 18 de fevereiro de 2020.
6.6. A Prefeitura de Dourados/MS reserva-se ao direito de convocar candidatos 

em número que atenda às necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade 
orçamentária e a existência de vagas de estágio.

7. DA CONVOCAÇÃO 

convocado para ocupar a 1ª (primeira) vaga aberta, enquanto os demais candidatos 

durante o prazo de validade do processo seletivo.

e surgimento de vagas, sendo que essa convocação se dará:

b) Em caráter apenas complementar, por contato telefônico e via e-mail, conforme

Dourados com os documentos necessários para formalizar o vínculo de estágio.
7.1.2.1. Os documentos são:

a) RG e CPF (cópia)
b) Caso o estudante seja menor de 18 anos será necessário cópias do RG e CPF de

um responsável maior de idade.
c) Comprovante de residência atual
d) PIS/Pasep ou NIS (cópia)
e) Atestado/Declaração de Matrícula - Original e Atualizado ( nos casos de

atestado/declaração de matrícula emitida pelo portal do aluno, deverá conter 
assinatura digital)

f) Conta corrente do Banco Bradesco (Cópia do Cartão ou Contrato)

 EDITAIS

VAGAS E CADASTRO RESERVA PARA A CIDADE DE DOURADOS:

CURSOS VAGAS PARA A NOVAS SELEÇÃO

1) ARTES CÊNICAS CADASTRO DE RESERVA

2) COMUNICAÇÃO SOCIAL CADASTRO DE RESERVA

3) EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHAREL) CADASTRO DE RESERVA

4) EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) CADASTRO DE RESERVA

5) ENGENHARIA AMBIENTAL CADASTRO DE RESERVA

6) ENGENHARIA DE ENERGIA CADASTRO DE RESERVA

7) ENGENHARIA DE PRODUÇÃO CADASTRO DE RESERVA

8) ENGENHARIA ELÉTRICA 1 + CADASTRO DE RESERVA

9) FÍSICA CADASTRO DE RESERVA

10) GEOGRAFIA CADASTRO DE RESERVA

11) GESTÃO AMBIENTAL CADASTRO DE RESERVA

12) HISTÓRIA CADASTRO DE RESERVA

13) LETRAS 10 + CADASTRO DE RESERVA

14) MATEMÁTICA CADASTRO DE RESERVA

15) PEDAGOGIA 150 + CADASTRO DE RESERVA

16) QUÍMICA CADASTRO DE RESERVA
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7.1.2.1.1. Nos casos em que o candidato não possua conta corrente no Banco 
Bradesco o CIEE fornecerá o requerimento para abertura da conta.

7.1.2.1.2. Endereço do Núcleo de Estágio da Prefeitura Municipal de Dourados:

Rua Coronel Ponciano, n. 1700 - Parque dos Jequitibás - CEP: 79.839-900
Centro Administrativo Municipal
BLOCO C - Secretaria Municipal de Administração
Núcleo de Estágio
Horário de Atendimento AO PÚBLICO: Das 7:30 às 12:00 hrs.

7.2. Em caso de não atendimento à convocação, considerados os termos do 
subitem 7.1.2 e 7.1.2.1.2, o candidato será, automaticamente, eliminado do processo 
seletivo.

7.3. Caso a jornada de estágio seja incompatível com os horários de atividade 

aguardando o surgimento de vaga compatível.

formalmente junto ao CIEE.

8. DOS REQUISITOS PARA ADMISSÃO AO ESTÁGIO

8.1. Para efetivar a admissão no estágio, após ter entregue os documentos no 
Núcleo de Estágio, o candidato deverá comparecer ao CIEE Dourados para retirada 
do documento abaixo:

a) Termo de Compromisso de Estágio (em 4 vias) expedido pelo Agente de
Integração Empresa Escola (CIEE);

b) É expressamente proibido iniciar o estágio sem o Termo de Compromisso de
Estágio estar devidamente assinado pelas partes pertinentes e protocolado junto ao 
Núcleo de Estágio da Prefeitura Municipal de Dourados.

c) Fica o candidato responsável por colher as assinaturas necessárias.

8.2. A contratação de estagiário será feita mediante a assinatura do Termo de 
Compromisso, em 4 (quatro) vias, via estudante, via CIEE, via Instituição de Ensino 
e via Prefeitura Municipal de Dourados, no qual deverão constar as seguintes 
informações:

b) Menção de que o estágio não acarretará qualquer vínculo empregatício;
c) Valor da Bolsa mensal;
d) Carga Horária;
e) Duração do Estágio;
f) Direitos, deveres e proibições do estagiário;
g) Condições de desligamento;
h) Menção do contrato ou convênio a que se vincula;

j) Assinaturas do estagiário e responsável pelo órgão ou entidade e pela instituição 
de ensino.

9. DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1.1. N
quantas vezes for necessário, conforme art. 11 da Lei 11.788 de 25/09/2008.

9.2. A carga horária será de 04 (quatro) horas diárias 20 (vinte) horas semanais ou 

da Prefeitura Municipal de Dourados. 
9.3. O valor das bolsas-auxílio será de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) 

semanais; de R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais) para os estudantes de 

(quatrocentos e quarenta e oito reais) para os estudantes de nível superior com carga 
horária de 04 horas diárias/20 horas semanais; de R$ 671,00 (seiscentos e setenta 
e um reais) para os estudantes de nível superior com carga horária de 06 horas 
diárias/30 horas semanais.

9.3.1. Todos os estagiários receberão o valor de R$ 66,00 (sessenta e seis reais), a 
título de auxílio-transporte.

9.3.2. Demonstrativo das Bolsas-Auxílio:

9.4. A realização do estágio não estabelece vínculo empregatício do estudante com 
a Prefeitura de Dourados/MS.

9.5. O aproveitamento dos candidatos aprovados obedecerá rigorosamente à 

9.6. O processo seletivo terá validade de 01 (um) ano, a contar da data de 

da Prefeitura de Dourados/MS.

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

9.7.1. As vagas atualmente preenchidas no quadro de estagiários da Prefeitura de 
Dourados serão, paliativamente substituídas, pelos aprovados no presente processo 
seletivo.

9.8. Os casos omissos ou outros que porventura surgirem serão resolvidos pela 
Prefeitura de Dourados, em conjunto com o CIEE.

Dourados, 17 de janeiro de 2020.

ELAINE TEREZINHA BOSCHETTI TROTA
Secretária Municipal de Administração

ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO

NOME: __________________________________________________________

FILIAÇÃO: _______________________________________________________

DATA DE NASCIMENTO:_______________________ IDADE: ____________

RG: ___________________________________CPF: ______________________

TELEFONE: _____________________________ CELULAR: _______________

E-MAIL: _________________________________________________________

ENDEREÇO RESIDENCIAL: ________________________________________

BAIRRO: _______________________CIDADE: ________________CEP: _____

LOCALIDADE DA VAGA:

DOURADOS (      )   DISTRITOS, VILAS E REGIÕES (     ) ____________________

CURSO: _________________________________________________________

INSTITUIÇÃO DE ENSINO: _________________________________________

HORÁRIO DE AULA:________________________ ANO/PERÍODO: ________

CONCORRE COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS?  
SIM (   )     NÃO (   )

admissão ao estágio na Prefeitura de Dourados/MS.

Data ____________de _____________________de ______________

_________________________________________________________________
Assinatura

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO
PREFEITURA DE DOURADOS/MS � EDITAL 01/2020

NOME: __________________________________________________________

RG: ___________________________________CPF:_______________________

DATA DE RECEBIMENTO: _________________________________________

__________________________________________________

ASSINATURA E CARIMBO CIEE

ANEXO II
PREFEITURA DE DOURADOS/MS � EDITAL 01/2020

Formulário para Interposição de Recursos

Nome do Candidato: 

RG: Estado Emissor: CPF: 

Fone:  E-mail:

Curso:  Semestre: 

Argumentação do recurso/solicitação do candidato:

Assinatura: ________________________________________________________  

Data: ____/____/____

 EDITAIS

BOLSA -AUXÍLIO

ENSINO MÉDIO ENSINO SUPERIOR

4 horas diárias/20 
horas semanais

R$ 350,00 + RS 66,00 = R$ 416,00
4 horas diárias/20 
horas semanais 

R$ 448,00 + R$ 66,00 = R$ 514,00

6 horas diárias/30 
horas semanais

R$ 525,00 + R$ 66,00 = R$ 591,00
6 horas diárias/30 
horas semanais  

R$ 671,00 + R$ 66,00 = R$ 737,00


