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17 296001 Raynnes Otaviano Fernandes Vieira 08732788606 Investigador de Polícia 
Judiciária

18 301367 Rebeca de Oliveira Avelhaneda 01180837169 Investigador de Polícia 
Judiciária

19 198114 Renan dos Santos Pereira 00322781108 Investigador de Polícia 
Judiciária

20 196176 Renata Gaspareto de Oliveira 01991805128 Investigador de Polícia 
Judiciária

DIA: 28/07/2020 HORÁRIO: 8h30min

N. INSCRIÇÃO NOME CPF FUNÇÃO

1 294797 Renato Soares Duarte 03752596198 Investigador de Polícia 
Judiciária

2 204985 Ricardo Campagnoli Almeida 02607419140 Investigador de Polícia 
Judiciária

3 184446 Roberto Martins Cunha 04841763155 Investigador de Polícia 
Judiciária

4 285687 Rodolfo Bezerra de Melo 05172549480 Investigador de Polícia 
Judiciária

5 297073 Rodrigo César Coelho Nogueira 02686650109 Investigador de Polícia 
Judiciária

6 298195 Rodrigo Pereira Rodrigues de Lima 33829823827 Investigador de Polícia 
Judiciária

7 183995 Simão Rodrigues Bandeira 73515957120 Investigador de Polícia 
Judiciária

8 291354 Sindy Cristina Ribeiro Silva 05696547184 Investigador de Polícia 
Judiciária

9 183928 Suelen Cristine Corrêa dos Reis 04244261109 Investigador de Polícia 
Judiciária

10 211776 Teluryca Lucrécya Floriano Gonçalves 
Pinheiro 02473166102 Investigador de Polícia 

Judiciária

11 205077 Thalita Sidrim de Figueiredo 05430400700 Investigador de Polícia 
Judiciária

12 291305 Thiago Noriyuke Takikawa 33168705802 Investigador de Polícia 
Judiciária

13 283823 Tiago da Cruz Croda 00532131142 Investigador de Polícia 
Judiciária

14 207613 Tiago Rojas Gavilan 89264029168 Investigador de Polícia 
Judiciária

15 196203 Victor Salgado Silva 07590757608 Investigador de Polícia 
Judiciária

16 296798 Wílian Assmann Ferro 04975851970 Investigador de Polícia 
Judiciária

Campo Grande/MS, 01 de julho de 2020.

!"#$%&'()$&"*%+,'-&$.*%/*,
Delegado de Polícia

Diretor da Academia de Polícia Civil
de Mato Grosso do Sul

Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul

 EDITAL n. 1/2020
 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO/MSGÁS

O DIRETOR-PRESIDENTE DA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas 
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 EDITAL n. 1/2020
 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO/MSGÁS
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1/#+1#!=/+7)")#;$0!7/.+3/0</#;)+0/#;!*+)+3/07$'()*+!+*)-&$#>
1 - Das Disposições Preliminares: 
1.1 - O processo seletivo simplificado será regido pelo presente Edital, coordenado pela Equipe Técnica do 
Processo Seletivo, devidamente designada pelo Diretor-Presidente; 
1.2 - As etapas para a seleção dos candidatos serão publicadas no Diário Oficial do Estado;
1.3 - O processo seletivo simplificado destina-se à seleção de profissionais para contratação por prazo 
determinado, nos termos do art. 443, § 1º da CLT, pelo período de 12 (doze) meses, improrrogáveis; 
1.4 - O chamamento dos candidatos obedecerá à ordem crescente de classificação.

2 - Do Processo de Seleção:
2.1 - Este Processo Seletivo Simplificado destina-se a recrutar e a selecionar profissionais para os empregos 

especificados no item 3 do presente Edital, para prestar serviços relacionados às atividades operacionais da 
Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul - MSGÁS, por tempo determinado e improrrogável de 12 
(doze) meses.

2.2 - O Processo Seletivo Simplificado envolverá as seguintes etapas:
a. Inscrição (ficha de inscrição - Anexo II, disponível no site www.msgas.com.br);
b. Análise da inscrição e documentos requisitados;
c. Avaliação curricular (Anexo III, disponível no site www.msgas.com.br);
d. Avaliação de Conhecimentos Específicos.

2.3 - A jornada de trabalho será de 40 (quarenta) horas semanais.

3 - Dos Empregos:

3.1 -  Gestor de Operação e Manutenção

Requisitos: Graduação em Engenharia Mecânica - Engenharia Mecatrônica - Engenharia Civil - Engenharia 
Elétrica - Engenharia de Produção, Registro no CREA e CNH Categoria B.

Salário: R$ 8.440,95.Atribuições: Participar e acompanhar os testes de avaliação e qualificação de prestadores de 
serviços, tendo por objetivo comprovar e garantir a qualidade e segurança dos serviços executados;  Acompanhar 
e orientar as especificações, inspeções e recebimentos de materiais e equipamentos da área operacional, seus 
acondicionamento e guarda nos almoxarifados; Acompanhar e fiscalizar as ações de operação e manutenção das 
redes de distribuição de gás natural; Executar projetos ou ações de melhoria operacional do Sistema de Distribuição 
de Gás Natural; Coordenar e supervisionar o cumprimento de cronogramas das etapas de trabalho, visando 
orientar e acompanhar o desenvolvimento de obras; Realizar a apuração de quantidade de gás medido tanto do 
recebido como o fornecido aos clientes; Realizar os estudos de viabilidade técnica e econômica de projetos de 
ampliação e melhorias operacionais; Elaborar orçamentos e memoriais descritivos e emitir solicitações de compra 
de materiais, equipamentos e serviços; Fiscalizar contratos de operação e manutenção das áreas operacionais; 
Executar demais atribuições inerentes ao cargo, mesmo que não expressas no Perfil Profissiográfico, emanadas 
de atos de superiores hierárquicos, constantes nos manuais e normativos da empresa, inclusive, nos casos de 
transferência, remanejamento e readaptação.

3.2 -  Técnico Administrativo I

Requisitos: Ensino Médio Completo.

Salário: R$ 2.141,55.
Atribuições: Executar serviços de digitação de textos diversos, originais, manuscritos ou impressos 

0' 12340565' 75898:;2<' 508:6=8>2<?' (703>05' 1;8@8>8<' 70:04A3618<B' 6>0376C183>2' D0<<28<B' 75683>2' D56256>8>0<' 0'
transferindo ligações aos responsáveis, efetuar ligações a pedido, registrando as interurbanas e particulares, para 
C3<'>0'123752:0'0'129583E8?'F010D162385'8<'D0<<28<B'72@83>2'16G3168'>2<'8<<H372<'8'<050@'75878>2<B'123<H:785'
agenda de compromissos para encaminhá-las ao local conveniente ou prestar-lhes às informações e orientações 
solicitadas; Agendar compromissos, compatibilizar horários e datas de acordo com as prioridades, lembrar aos 
637050<<8>2<'>2'1H@D56@0372'>8<'2956I8EJ0<'8<<H@6>8<?'K0:0162385B'1:8<<6C185'0'50I6<7585'12550<D23>G3168<'0'
documentos; Abrir processos e encaminhar ao destinatário ou arquivo, de forma a facilitar a localização e consulta 
4H7H58?'L23752:85'2'MHN2'>0'>21H@0372<'0@'75O@670B'75685B'D527212:85'0'0318@63;85'D858'8<<6387H58B'>6<7569H65'0'
arquivar e fazer registros rotineiros, de forma manual ou eletrônica; Organizar salas e materiais para realização 
de reuniões e informar aos participantes , dar ciência de pauta e distribuir documentos para exame e deliberações; 
Operar microcomputadores, impressoras, scanners, fac-símile e outros equipamentos de escritório; Operar 
<6<70@8<'>0'0>6725'>0'70N72<B'D:836:;8<'0:075A3618<B'5010905'0'7583<@6765' 63425@8EJ0<'0'@03<8I03<?'P>0376C185'
as necessidades de reparos e consertos para a conservação de bens e instalações, e providenciar, quando for 
necessário, as solicitações para sua execução; Orientar e executar atividades de expedição e recepção de malotes, 
<0D8585B'1:8<<6C185'0'D527212:85'>21H@0372<?B'(<<0IH585'8'25I836=8EQ2B'50I6<752'0'03R62'>8'>21H@0378EQ2'D858'
unidades administrativas e operacionais da Companhia; Recepcionar os materiais entregues pelos fornecedores, 
12340565'8<'3278<'C<186<'12@'2<'D0>6>2<B'R056C185'SH8376>8>0<B'SH8:6>8>0'0'0<D016C18EJ0<'0'0:892585'50SH6<6EJ0<'
de materiais para utilização pela área que atua; Controlar e conferir o estoque de materiais da sede e unidades da 
Companhia por meio de registros apropriados; Anotar todas as entradas e saídas, de forma a facilitar a reposição 
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e elaboração dos inventários; Solicitara reposição de estoques, para manutenção de níveis mínimos e econômicos; 
K0:0162385B'1:8<<6C185'0'@83705'0@'85SH6R2B'>21H@0372<'SH0'48=0@'D8570'>0'D5210<<2<'0'85SH6R85'>21H@0372<'
que devam ser preservados, para facilitar a sua localização e consultas;, Providenciar o descarte de documentos 
que não tenham mais validade; Manter em condições de funcionamento os equipamentos de proteção contra 
incêndio ou quaisquer outros relativos à segurança de pessoas, bens e instalações; Manter o local de trabalho 
:6@D2'0'25I836=8>2?'TN01H785B'123425@0'>0705@638>2'D0:8'1;0C8' 6@0>6878B'8:IH@8<' 785048<'D50R6<78<'D858'2<'
cargos Técnico Administrativo II e ou Técnico Administrativo III; Executar demais atribuições inerentes ao cargo, 
@0<@2'SH0'3Q2'0ND50<<8'32'U05C:'U52C<<62I5VC12B'0@838>8<'>0'872<'>0'<HD056250<';605V5SH612<B'123<78370<'32<'
manuais e normativos da empresa, inclusive, nos casos de transferência, remanejamento e readaptação.
    4 - Das Vagas por Município:       
    4.1 - A seleção pública regulada por este Edital destina-se ao preenchimento de 2 vagas, respeitados os 

requisitos de comprovação presentes neste Edital, conforme detalhamento a seguir: 

 4.1.1. Quadro de vagas:

Emprego Município/Distrito Vagas
Gestor de Operação e 

Manutenção
Campo Grande 1

Técnico Administrativo I Campo Grande 1
TOTAL 2

5 - Das inscrições:

5.1 - Para se inscrever o candidato deverá conhecer as normas estabelecidas neste Edital, certificando-se de 
que preenche todos os requisitos exigidos para exercer o emprego ao que concorre.
5.2 - A Ficha de Inscrição (Anexo II) está disponível no site www.msgas.com.br.

5.3 - As inscrições serão gratuitas e realizadas, exclusivamente, mediante encaminhamento da Ficha de 
Inscrição (Anexo II) ao e-mail concurso@msgas.com.br,  com o assunto: PSS � Nome do Emprego � Nome Completo 
do Candidato, observadas o quadro de vagas descrito no item 4.1.1, no período de 6 a 10 de julho de 2020, 
anexando cópias digitalizadas em formato pdf dos seguintes documentos (itens �a�; �b�; �c�; �d�; �e� e 
�e1�):

a) Cópia do Documento de Identidade, tais como: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas 
Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; 
carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte 
brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham 
como identidade; carteiras de trabalho; carteiras de identidade do trabalhador; carteiras nacional de habilitação;

b. Comprovante de escolaridade, conforme estabelecido no item 3 deste Edital;
c. Carteira Nacional de Habilitação - CNH, se exigido;
d. Cópia do Registro de Conselho de Classe, se exigido;
e. Ficha de Avaliação Curricular (Anexo III, disponível no site www.msgas.com.br) juntamente com os 
documentos comprobatórios da escolaridade, cursos e experiência informados.

e.1) A Escolaridade, experiência profissional e cursos de capacitação mencionados na ficha de Avaliação 
Curricular   (Anexo III) somente serão pontuados se estiverem anexadas cópias comprobatórias.

5.4 � A Ficha de Inscrição e a Ficha de Avaliação Curricular deverão ser assinadas, sem rasuras, emendas 
ou entrelinhas, sob pena de indeferimento da inscrição.

5.5 - As inscrições somente serão aceitas se enviadas por e-mail nos dias estabelecidos no item 5.3 deste  
edital.

5.6 - Não serão aceitas inscrições para mais de um emprego, condicionais, extemporâneas, via fax, via 
sedex, bem como pedidos para quaisquer alterações nos dados, após formalizados.

5.7 - As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a equipe técnica do 
direito de excluir do Processo Seletivo Simplificado aquele que fornecer dados comprovadamente inverídicos.

5.8 - O candidato que não cumprir o estabelecido no item 5.3 terá sua inscrição indeferida e será automaticamente 
eliminado do Processo Seletivo Simplificado.
6 - Dos Requisitos para a Contratação:
6.1 - São requisitos básicos para a contratação:

a. ser brasileiro nato ou naturalizado;
b. estar em gozo dos direitos políticos ou civis;
c.   ter idade mínima de 18 anos completos;
d. comprovar a escolaridade exigida;
e. ser considerado apto em exame médico admissional;
f. estar quite com as obrigações militares e/ou eleitorais;
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g. apresentar os requisitos e habilidades específicas para o desempenho do emprego;
h. não acumular cargo ou emprego público das esferas federal, estadual ou municipal.

7 - Da Análise da inscrição e documentos requisitados:

7.1 - A análise da inscrição e dos documentos requisitados, de caráter eliminatório, será realizada por equipe técnica 
integrada por empregados da Companhia de Gás do Estado de  Mato Grosso do Sul, constituída para tal fim.

7.2 - Os candidatos que encaminharem o currículo fora do modelo padrão estabelecido (Anexo III) estarão 
automaticamente desclassificados do processo seletivo.

7.3 - Após realizada a inscrição e anexado o currículo pelo candidato, não será permitido edição e/ou substituição do 
anexo, ainda que seja dentro do período estipulado para inscrição.
7.4 - O candidato somente poderá se inscrever para um emprego, estando vedada a candidatura para múltiplos 
empregos, sob pena de indeferimento da  inscrição.

7.5 - O resultado da análise das inscrições será divulgado em Edital próprio publicado no Diário Oficial do Estado, 
com a relação nominal dos candidatos com indicativa das inscrições deferidas ou  indeferidas.

8 - Da Avaliação Curricular:

8.1 - A avaliação curricular, de caráter classificatório e eliminatório, será realizada por equipe técnica integrada por 
empregados da Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul, constituída para tal fim.

8.2 - As fichas de avaliação curricular (Anexo III) serão avaliadas conforme critérios especificados a seguir:

8.2.1 - Quadros: Critérios de avaliação curricular

Quadro I
Para o Emprego: Gestor de Operação e Manutenção.

Item de avaliação Pontuação
Unitária Máxima

?+@+AB1)#$C03$!+1#/<$**$/0!,+0/+#!;/+7)+7$5#$%&$'6/+7)+-D*+0!"&#!,+3!0!,$=!7/+);+
&;!+7!*+*)-&$0")*+D#)!*>+A0-)0E!#$!.+8#/F)"/*.+G%#!*+7)+H/05#&'6/.+G1)#!'6/+
)+7)+I!0&")0'6/+7)+J)7)*+7)+K$5#$%&$'6/+7)+LD*+M!"&#!,+H!0!,$=!7/+@+N+O*)")P+
1/0"/*+1/#+!0/+"#!%!,E!7/Q+
H/;1#/:!'6/>+ R1#)*)0"!'6/+ 7)+ !0/"!'6/+ 0!+ H!#")$#!+ 7)+ S#!%!,E/+ )+ 8#):$7C03$!+
9/3$!,+@+HS89.+/&+7)+3!#"!+7)+#)<)#C03$!.+7)3,!#!'6/+7/+*)"/#+7)+#)3&#*/*+E&;!0/*+/&+
7)3,!#!'6/+7/+3E)<)+$;)7$!"/.+"/7/*+);+1!1),+"$;%#!7/+O3/;+J!=6/+9/3$!,+)+HM8TP+)+
devidamente assinados.

7 70

U+ @+H&#*/*+7)+3!1!3$"!'6/+1#/<$**$/0!,+ #),!3$/0!7/*+7$#)"!;)0")+V+4&!,4&)#+&;!+
7!*+ D#)!*+ ),)03!7!*+ 0/+ $");+ ?+ 7)5)+ 4&!7#/.+ 3/##)*1/07)0")*+ V+ 9$5);!*+ 7)+
K$5#$%&$'6/+7)+LD*+M!"&#!,+H!0!,$=!7/.+ 3/;+3!#-!+E/#D#$!+;W0$;!+7)+UX+ O:$0")P+
E/#!*+1!#!+3!7!+H&#*/.+#)!,$=!7/*+0/*+2,"$;/*+?X+!0/*Q
H/;1#/:!'6/> H)#"$<$3!7/+/&+K$1,/;!Q

5 25

Y+@+H&#*/+7)+RZSG+HRK+3/##)*1/07)0").+0/+;W0$;/.+V+[)#*6/+UX?YQ

H/;1#/:!'6/> H)#"$<$3!7/+/&+K$1,/;!Q
5 5

Total 100

Quadro II
Para o Emprego: Técnico Administrativo I.

Item de avaliação Pontuação
Unitária Máxima

1 � Experiência profissional na área Administrativa/Financeira - 5 
(cinco) pontos por ano trabalhado. 
H/;1#/:!'6/>+R1#)*)0"!'6/+7)+ !0/"!'6/+0!+H!#")$#!+ 7)+S#!%!,E/+ )+ 8#):$7C03$!+
9/3$!,+@+HS89.+/&+7)+3!#"!+7)+#)<)#C03$!.+7)3,!#!'6/+7/+*)"/#+7)+#)3&#*/*+E&;!0/*+
/&+ 7)3,!#!'6/+7/+ 3E)<)+ $;)7$!"/.+ "/7/*+ );+1!1),+ "$;%#!7/+ O3/;+J!=6/+9/3$!,+ )+
HM8TP+)+7):$7!;)0")+!**$0!7/*Q

5 50
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2 � Experiência profissional com o Sistema Protheus/Totvs - 5 (cinco) 
pontos por ano trabalhado.
H/;1#/:!'6/>+K)3,!#!'6/+7/+*)"/#+7)+#)3&#*/*+E&;!0/*+/&+7)3,!#!'6/+7/+3E)<)+
$;)7$!"/.+ "/7/*+ );+ 1!1),+ "$;%#!7/+ O3/;+ J!=6/+ 9/3$!,+ )+ HM8TP+ )+ 7):$7!;)0")+
assinados.

5 25

3 � Curso Técnico em Administração, com carga horária mínima de 
1000 (mil) horas, realizado nos 10 (dez) últimos anos, reconhecido pelo 
MEC ou Curso Superior de Administração ou Curso Superior de Ciências 
Contábeis, ou Curso Superior de Economia ou Curso Superior correlato 
com a área Administrativa/Financeira.
H/;1#/:!'6/>+H)#"$<$3!7/+/&+K$1,/;!Q

10 10

4 � Curso Superior em qualquer outra área de formação.
Comprovação: Certificado ou Diploma.

7 7

5 � Curso de capacitação profissional relacionado diretamente à área 
Administrativa/Financeira, com carga horária mínima de 20 (vinte) 
horas, realizado nos 10 (dez) últimos anos.
Comprovação: Certificado ou Diploma.

5 5

6 � Curso de informática básico com carga horária de, no mínimo, 20 
(vinte) horas, emitido por instituição legalmente constituída.
H/;1#/:!'6/>+H)#"$<$3!7/+/&+K$1,/;!Q

3 3

Total 100

8.3 - No caso de empate nos resultados da pontuação da Avaliação Curricular, o desempate beneficiará, 
sucessivamente, o candidato que:

a. Obtiver maior pontuação no item experiência profissional na área de atuação do emprego que 
concorre;

b. tiver maior idade.

8.4 - O Resultado da Avaliação Curricular será divulgado em Edital próprio a ser publicado no Diário Oficial do 
Estado, com a relação nominal dos candidatos aprovados por emprego, em ordem crescente de classificação, 
limitado a 5 (cinco) vezes o número de vagas por emprego especificados no item 4, considerando-se eliminados do 
processo seletivo os demais  candidatos.

8.5 - Do Resultado da Avaliação Curricular, caberá recurso do candidato à Equipe Técnica em 2 (dois) dias úteis 
após a publicação dos resultados no Diário Oficial do   Estado A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil 
subsequente à publicação.

8.6 - Os recursos quanto ao resultado da Avaliação Curricular deverão ser efetuados por Item, devidamente 
fundamentados, com argumentos claros e objetivos, digitados no formulário próprio para interposição de recurso 
(Anexo IV), disponibilizado no site www.msgas.com.br, devendo ser digitalizados e enviados à Equipe Técnica para o 
e-mail concurso@msgas.com.br.
9 - Da Avaliação de Conhecimentos Específicos:

9.1 - A Avaliação de Conhecimentos Específicos, de caráter classificatório, será aplicada por equipe técnica integrada 
por empregados da Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul, constituída para  tal fim.

 9.2 - A Avaliação de Conhecimentos Específicos será realizada somente para o emprego de Gestor de 
Operação e Manutenção, de acordo com o Conteúdo Programático (Anexo I).

 
9.3 � A Avaliação de Conhecimentos Específicos será realizada no município de Campo Grande - MS, conforme 
endereço, data, horário e local a serem divulgados por meio de edital no Diário Oficial do Estado.

9.4 - Na Avaliação de Conhecimentos Específicos, serão observados os conhecimentos relacionados ao domínio 
técnico e à resolução de problemas.

+ \Q]+@+^&!7#/+7)+R:!,$!'6/+7)+H/0E)3$;)0"/*+A*1)3W<$3/*>+);1#)-/+7)+L)5/#+7)+G1)#!'6/+)+I!0&")0'6/

Item de avaliação Pontuação
Domínio técnico: 2 questões de múltipla escolha; 50
Resolução de problemas: 2 questões de múltipla escolha. 50

Total 100

9.6 - O candidato que não comparecer à Avaliação de Conhecimentos Específicos, não poderá realizá-la em outra 
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data, horário ou local diverso dos divulgados, conforme o item 9.3 deste Edital.

9.7 - O Resultado da Avaliação de Conhecimentos Específicos será divulgado em Edital próprio a ser publicado no 
Diário Oficial do Estado, com a relação nominal dos candidatos por emprego.

9.8 - Do Resultado da Avaliação de Conhecimentos Específicos, caberá recurso do candidato à Equipe Técnica em 
2 (dois) dias úteis após a publicação dos resultados no Diário Oficial do Estado. A contagem do prazo terá início no 
primeiro dia útil subsequente à publicação.

9.9 - Os recursos quanto ao resultado da Avaliação de Conhecimentos Específicos deverão ser efetuados por Item, 
devidamente fundamentados, com argumentos claros e objetivos, digitados no formulário próprio para interposição 
de recurso (Anexo IV), disponibilizado no site www.msgas.com.br, devendo ser digitalizados e enviados à Equipe 
Técnica para o e-mail concurso@msgas.com.br.
10 - Da Classificação Final:

10.1 - O Resultado Final será divulgado em Edital próprio a ser publicado no Diário Oficial do Estado, com a 
relação nominal dos candidatos aprovados por emprego, em ordem crescente de classificação.

10.2 - A Classificação Final dos candidatos do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO/MSGÁS/2020 será determinada 
pelas fórmulas a seguir:

a)  Gestor de Operação e Manutenção:
PF = PAC + PACE, onde:
PF = Pontuação Final
PAC = Pontuação Avaliação Curricular 
PACE = Pontuação Avaliação de Conhecimentos Específicos

b)  Técnico Administrativo I:
PF  = PAC, onde:
PF = Pontuação Final
PAC = Pontuação Avaliação Curricular 

10.3 � No caso de empate nos resultados, para a classificação final dos candidatos aprovados no PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO/MSGÁS/2020, o desempate beneficiará, sucessivamente, o candidato que:

a. Obtiver maior pontuação no item Experiência profissional na área de atuação do emprego que 
concorre da avaliação curricular;

b. tiver maior idade.

10.4 - Do resultado final deste Processo Seletivo Simplificado, caberá recurso do candidato à Equipe Técnica em 
2 (dois) dias úteis após a publicação dos resultados no Diário Oficial do Estado. A contagem do prazo terá início no 
primeiro dia útil subsequente à publicação.

10.5 - Os recursos deverão ser devidamente fundamentados com argumentos claros e objetivos, digitados no 
formulário próprio para interposição de recurso (Anexo IV),  disponibilizado no site www.msgas.com.br , devendo ser 
digitalizados e enviados à Equipe Técnica para o e-mail  concurso@msgas.com.br.

11 - Do Exame Médico Admissional:

11.1 - Os candidatos aprovados em todas as etapas serão convocados para realizar exame médico admissional 
em dia e horário a ser informado em Edital próprio, observando, rigorosamente, a ordem de classificação e as 
vagas estabelecidas neste Edital.

11.2 - A inaptidão para o exercício do emprego, constatado pelo Exame Médico Admissional, implica a 
eliminação automática do candidato do Processo Seletivo Simplificado.

12 - Da Contratação:

12.1 - Os candidatos aprovados no exame médico serão convocados para o processo de admissão por meio 
de divulgação no Diário Oficial do Estado.

12.2 - Os candidatos convocados para admissão serão contratados mediante registro em Carteira de Trabalho e 
Previdência Social e terão as relações individuais e coletivas de trabalho regidas pelas disposições da Consolidação 
das Leis do Trabalho - CLT, pela Consolidação das Leis da Previdência Social - CLPS, pela legislação do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, além do contrato formal, com prazo de contratação de 12 (doze) meses.
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12.3 - O candidato aprovado em todas as etapas e que não for convocado para a contratação integrará um 
cadastro reserva, para futura contratação, durante o período de validade deste processo seletivo simplificado, 
caso haja necessidade da MSGÁS.

13- Da Documentação:

13.1 - O candidato convocado para a contratação deverá apresentar 1 (uma) fotocópia, e o respectivo 
original dos documentos a seguir:

a. Fotocópia das páginas da Carteira de Trabalho onde consta o número, a foto e a qualificação  
civb. Cédula de Identidade;

b. Titulo de Eleitor;
c. Comprovante de estar quite com as obrigações eleitorais;
d. Cadastro de Pessoa Física - CPF;
e. Certificado de Reservista, se do sexo masculino;
f.  Cartão de Inscrição no PIS/PASEP, se já foi cadastrado;
g. Carteira Nacional de Habilitação � CNH, se exigível;

      h. 1 foto 3 x 4 recente;
      i. Certidão de Nascimento (se solteiro) e ou Casamento (se casado);
      j. Certidão de Nascimento de filho(s) menor (es) de 14 anos, se for o caso;
      k. Comprovante de Escolaridade exigido para o emprego conforme estabelecido no item 3 deste  
Edital;

   l. Certidões Negativas atualizadas, Cíveis e Criminais da Justiça Estadual e Federal;
          m. Comprovante de endereço;

           n. Declaração de Bens e Valores (Declaração de Imposto de Renda) ;
                    o. Declaração de Acumulação de Emprego ou Função Pública;
            p. Registro de conselho de classe com inscrição na seccional de Mato Grosso do Sul, se exigível;
                    q. Declaração de regularidade junto ao conselho de classe, se exigível;
                     r. Resultado como APTO para o exercício do emprego no exame médico Admissional.

14 - Das Disposições Gerais:

14.1 - O candidato será responsável pela exatidão das informações e dados prestados. A a constatação de 
irregularidades ou falsidades das informações implicará na eliminação automática do candidato e, se verificadas 
após a formalização do contrato, o empregado será demitido, por justa causa, pela Companhia de Gás do Estado 
de Mato Grosso do Sul.

14.2 - Os resultados do Processo Seletivo Simplificado serão publicados no Diário Oficial do Estado, mediante 
edital próprio.

14.3 - As contratações serão efetuadas de acordo com a necessidade e conveniência da Companhia de Gás 
do Estado de Mato Grosso do Sul - MSGÁS.14.4 - É de exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar os 
atos e editais referentes ao Processo Seletivo Simplificado, por meio do Diário Oficial do Estado e no site www.
msgas.com.br .

14.5 - Os pedidos de impugnação a este Edital deverão ser devidamente fundamentados, com argumentos claros 
e objetivos, ser digitalizados e enviados à Equipe Técnica, para o e-mail concurso@msgas.com.br, em 2 (dois) dias úteis, 
após a publicação deste Edital no Diário Oficial do  Estado.  A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil 
subsequente à publicação.

14.6 - O presente Processo Seletivo Simplificado terá validade de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado por 
igual período, a contar da data de homologação do resultado, publicada no Diário Oficial do Estado.

14.7 - Os casos omissos e as dúvidas que surgirem na interpretação deste Edital serão dirimidos pela 
Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul - MSGÁS.

CAMPO GRANDE-MS, 29 de junho de 2020.

!"#$%#!&'$()$'*+,)'(-./01.2%./3-4/50/$46$718965:-6$4/$;<3$41$&=641$4/$>601$;.1331$41$'?@$2$>';A'
NEXO I AO EDITAL n. 1/2020 - MSGÁS 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

GESTOR DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
AMLAM_RJ`R+KA+HGM9SJZabG+A+IGMSRLAI>+M/#;!*+"c30$3!*+RdMS+1!#!+1#/F)"/+)+)B)3&'6/+7)+$05!,!'6/+7)+LD*+M!"&#!,Q+
K)*)0E/+Sc30$3/Q+J)*$5C03$!+7/*+;!")#$!$*Q+R0D,$*)+7)+S)0*()*Q+9/,7!-);Q+H/05#&'6/.+/1)#!'6/+)+;!0&")0'6/+7)+#)7)*+7)+
7$5#$%&$'6/+7)+LD*+M!"&#!,Q+I!")#$!$*+7)+H/05#&'6/+H$:$,Q+S/1/-#!<$!Q+̀ 0")#1#)"!'6/.+!0D,$*)+)+)B)3&'6/+7)+1#/F)"/*>+;)"/7/,/-$!+
7)+1#/F)"/*.+!0D,$*)+7)+3&5/*.+3#/0/-#!;!*+<W*$3/@<$0!03)$#/*.+)*1)3$<$3!'()*+"c30$3!*.+0/#;!*.+;);/#$!$*+7)*3#$"$:/*+)+!0D,$*)+
7)+)7$"!$*Q+A4&$1!;)0"/*+7)+"&%&,!'()*>+M/#;!*+)+3#$"c#$/*+7)+1#/F)"/.+;/0"!-);+)+$0*1)'6/+7)+)4&$1!;)0"/*+7)+"&%&,!'()*Q+
S)#;/7$0e;$3!+R1,$3!7!>+-)#!'6/+)+3/0*)#:!'6/+7)+)0)#-$!.+3/03)$"/*+7)+S)#;/7$0e;$3!+!1,$3!7/*+!/*+)4&$1!;)0"/*+$07&5#$!$*Q+
I)3e0$3!+7/*+f,&$7/*+R1,$3!7!>+)*3/!;)0"/+7)+ <,&$7/*+);+ "&%/*.+ :D,:&,!*+)+%/3!$*Q+H!#!3")#W5$3!*+-)#!$*+7!*+)5!'()*+7)+
%/;%)!;)0"/+ )+ 3/;1#)**6/+ $07&5#$!$*Q+ [D,:&,!*+ 7)+ #)7&'6/+ )+ #)-&,!-);+ 7)+ 1#)**6/+ )+ ;)7$'6/Q+ A0*!$/*+ 7)5#&"$:/*+ )+
06/@7)5#&"$:/*Q+I!")#$!$*+),c"#$3/*+)+;!-0c"$3/*.+ $*/,!0")*+)+3/07&"/#)*.+ *);$3/07&"/#)*Q+8#/F)"/+7)+1#/")'6/+)+1!#!@#!$/*Q+
K$*1/*$"$:/*+7)+3/;!07/+)+1#/")'6/.+3/0"!"/#)*.+;c"/7/*+7)+1!#"$7!+)+)*1)3$<$3!'6/+7)+;/"/#)*.+)*1)3$<$3!'6/+)+ $05!,!'6/+
7)+3/0"#/,!7/#)*+,g-$3/+1#/-#!;D:),+OHh8i*PQ+^&!,$7!7)+)+I)$/+R;%$)0")Q+AMLAM_RJ`R+KA+G8AJRabG+A+IRMZSAMabG>+
H/03)$"/*+)+<&07!;)0"/*+!1,$3!7/*+V+;!0&")0'6/+7)+$05!,!'()*+$07&5#$!$*Q+H#$"c#$/*+7)+;!0&")0'6/Q+I!0&")0'6/+1#)7$"$:!.+
1#):)0"$:!+)+3/##)"$:!Q+8#/-#!;!'6/+)+)B)3&'6/+7)+*)#:$'/*+7)+;!0&")0'6/Q+S)#;/7$0e;$3!Q+h)$*+7!+")#;/7$0e;$3!+!1,$3!7!*+!+
*$5);!*+!%)#"/*+)+<)3E!7/*Q+8#/1#$)7!7)*+")#;/7$0e;$3!*+7)+<,&$7/*Q+J),!'()*+7)+I!Bj),,Q+H/;1/#"!;)0"/+7)+-!*)*+$7)!$*+)+
#)!$*Q+A4&!'()*+7)+)5!7/Q+A4&$,W%#$/+7)+<!*)*Q+A4&$,W%#$/+4&W;$3/Q+S)#;/7$0e;$3!+7/*+1#/3)**/*+7)+)*3/!;)0"/Q+8#/3)**/*+7)+
3/;1#)**6/.+)B1!0*6/+)+)5#!0-&,!;)0"/Q+A5!7/+")#;/7$0e;$3/+)+1#/1#$)7!7)*+")#;/7$0e;$3!*Q+8#$;)$#!+,)$+)+!+3/0*)#:!'6/+
7)+)0)#-$!Q+9)-&07!+,)$+!1,$3!7!+!+3$3,/*+)+1#/3)**/*Q+L!*)*+1)#<)$"/*Q+d!,!0'/+7)+;!**!+);+1#/3)**/*+<W*$3/*+)+4&W;$3/*Q+
H$3,/*+")g#$3/*+7)+-)#!'6/+7)+1/"C03$!+)+#)<#$-)#!'6/Q++I)3e0$3!+7/*+f,&$7/*Q+8#/1#$)7!7)*+)+0!"&#)=!+7/*+<,&$7/*Q+_$7#/5D"$3!Q+
A4&!'()*+3/05$"&"$:!*+7!+7$0e;$3!+7/*+<,&$7/*Q+R0D,$*)+7$;)0*$/0!,+)+#),!'()*+7)+*);),E!0'!Q+A*3/!;)0"/+);+"&%&,!'()*Q+
M/'()*+7)+)*3/!;)0"/+3/;1#)**W:),+);+%/3!$*Q+J)*$5C03$!+7/*+I!")#$!$*>+ "#!'6/+)+3/;1#)**6/+)0"#)+/*+ ,$;$")*+),D5$3/*k+
!0D,$*)+7!*+")0*()*+)+7)</#;!'()*k+)5!7/+1,!0/+7)+")0*()*k+</#'!+3/#"!0")+)+;/;)0"/+<,)"/#k+")0*()*l7)</#;!'()*+);+:$-!*+
3!##)-!7!*+ "#!0*:)#*!,;)0")k+ "/#'6/+)+;/;)0"/+ "/#*/#k+;/;)0"/+7)+ $0c#3$!+7!*+ <$-&#!*+1,!0!*Q+f&07!;)0"/*+7!+K$0e;$3!>+
7$0e;$3!+ 7!*+ 1!#"W3&,!*k+ 7$0e;$3!+ 7)+ *$5);!*+ 7)+ 1!#"W3&,!*k+ 7$0e;$3!+ 7/+ 3/#1/+ #W-$7/Q+ J),!'()*+ 7)+ 3/;1/*$'6/>+;!**!+ B+
:/,&;)+B+4&!0"$7!7)+7)+;!"c#$!Q+Z*/+7!*+3/07$'()*@1!7#6/+1!#!+-!*)*+)+ ,W4&$7/*Q+H/##/*6/Q+H!7)#0/+7)+)03!#-/*.+ ,!&7/*+
"c30$3/*.+1!#)3)#)*Q+8)*4&$*!+/1)#!3$/0!,Q+A4&$1!;)0"/*+7)+;)7$7!+7)+1#)**6/+)+:!=6/Q+9$5);!*+7)+3/0"#/,)+7)+4&!,$7!7)Q+
I)"#/,/-$!Q+AMLAM_RJ`R+KA+8JGTASG9>+L)#)03$!;)0"/+7!+$;1,!0"!'6/+7)+1#/F)"/*+7)+3/05#&'6/.+/1)#!'6/+)+;!0&")0'6/+
7)+#)7)*+7)+7$5#$%&$'6/+7)+LD*+M!"&#!,>+;)"/7/,/-$!+7)+-)#)03$!;)0"/+7)+1#/F)"/*.+!0D,$*)+7)+3&5/*.+3#/0/-#!;!*.+1,!0$,E!*.+
)*1)3$<$3!'()*+"c30$3!*.+0/#;!*.+;);/#$!$*+7)*3#$"$:/*+)+!0D,$*)+7)+)7$"!$*Q+A5#&"&#!+7/+-)#)03$!;)0"/+7)+1#/F)"/*Q+H$3,/+7)+
:$7!+)+/#-!0$=!'6/+7/+1#/F)"/Q+8#/3)**/*+7)+-)#)03$!;)0"/+7)+1#/F)"/*Q+m#)!*+7)+3/0E)3$;)0"/+);+-)#)03$!;)0"/+7)+1#/F)"/*Q+
f)##!;)0"!*.+"c30$3!*+)+E!%$,$7!7)*+7)+!1/$/+1!#!+/+-)#)03$!;)0"/+7)+1#/F)"/*Q+̀ 07$3!7/#)*+7)+7)*);1)0E/.+7)*7/%#!;)0"/+7)+
;)"!*.+!0D,$*)+7)+7)*:$/*.+!3/;1!0E!;)0"/+7)+1,!0/*+7)+!'6/Q+I!0&!,+7)+-)#)03$!;)0"/+7)+1#/F)"/*+ +8IdGnQ+AMLAM_RJ`R+
SoHM`HR>+ LD*+ M!"&#!,>+ /#$-);.+ 3/;1/*$'6/.+ 1#/1#$)7!7)*+ <W*$3/@4&W;$3!*.+ 7)0*$7!7)+ #),!"$:!.+ 3/;%&56/.+ 1!#e;)"#/*+ 7)+
$0")#3!;%$!%$,$7!7)+ 7)+ -!*)*.+ 1#)**6/+ 7)+ !#;!=)0!;)0"/.+ 1#/3)**!;)0"/.+ "#!0*1/#").+ !#;!=)0!;)0"/+ )+ 7$5#$%&$'6/+ 7)+
-D*Q+R1,$3!'()*+7/+LD*+M!"&#!,Q+S)30/,/-$!*+!**/3$!7!*+!/+LD*+M!"&#!,Q+[$!%$,$7!7)+)+*/,&'()*+ "c30$3!*+1!#!+3/0:)#*6/+7)+
)4&$1!;)0"/*.+7)*)0:/,:$;)0"/+")30/,g-$3/+)+7)+0/:!*+!1,$3!'()*Q+̀ 0"#/7&'6/+V+A3/0/;$!Q+A0-)0E!#$!+7)+;c"/7/*Q+A0-)0E!#$!+
A3/0p;$3!Q+H&5/*+$07&5#$!$*Q+9$5);!*+7)+-)#!'6/+)+3/-)#!'6/+7)+)0)#-$!Q+8#D"$3!*+$07&5#$!$*+7)+3/0*)#:!'6/+7)+)0)#-$!Q+
I)3e0$3!+7/*+f,&$7/*+R1,$3!7!>+3/03)$"/*+#),!"$:/*+V+)*1)3$<$3!'6/.+$05!,!'6/.+/1)#!'6/.+3/0"#/,)+)+;!0&")0'6/+7/*+1#$03$1!$*+
"$1/*+7)+;D4&$0!*+7)+<,&B/+$07&5#$!$*+O:)0"$,!7/#)*.+%/;%!*.+3/;1#)**/#)*.+"&#%$0!*+!+:!1/#+)+"&#%$0!*+!+-D*PQ+S#!0*;$**6/+
7/+H!,/#+R1,$3!7!>+ 3/;%&56/Q+A4&$1!;)0"/*+Sc#;$3/*>+ 3/03)$"/*+7)+ "#!0*;$**6/+7)+3!,/#+!1,$3!7/*+!/+ <&03$/0!;)0"/+7/*+
)4&$1!;)0"/*+"c#;$3/*k+3/03)$"/*+#),!"$:/*+V+)*1)3$<$3!'6/.+/1)#!'6/.+3/0"#/,)+)+;!0&")0'6/+7)5)*+)4&$1!;)0"/*Q+I)"!,&#-$!+
fW*$3!>+*),)'6/+7)+;!")#$!$*Q+H!#!3")#W5$3!*+;)3e0$3!*+)+;)"!,2#-$3!*+7/*+1#$03$1!$*+;!")#$!$*+7)+&*/+$07&5#$!,Q+R7)4&!'6/+7)+
;!")#$!$*+!/+&*/+$07&5#$!,Q+I)$/+R;%$)0")>+);$**()*+-!*/*!*Q+AMLAM_RJ`R+KA+8hRMATRIAMSG>+H/0"!%$,$7!7)+-)#)03$!,Q+
f$0!0'!*+ 3/#1/#!"$:!*>+ 0/'()*+7)+ #$*3/+ )+ #)"/#0/.+;/7),/+HR8I.+!0D,$*)+ 7)+ 3!1$"!,+ 7)+ -$#/.+ !0D,$*)+ 7)+1/0"/+ 7)+)4&$,W%#$/.+
!:!,$!'6/+7)+);1#)*!*+)+1#/F)"/*Q+A5!"W5$3!+!1,$3!7!Q+S)/#$!+;!3#/+)+;$3#/)3/0p;$3!Q+I/7),/*+)+<)##!;)0"!*+7)+!:!,$!'6/+
)3/0p;$3!+)+<$0!03)$#!+7)+1#/F)"/*Q+I/7),/*+7)+!0D,$*)+7)+:!,/#+7)+);1#)*!*+O:!,&!"$/0PQ+8,!0)F!;)0"/+A5#!"c-$3/Q+I9+AB3),+
!:!0'!7/Q+8,!0)F!;)0"/.+)B)3&'6/+)+3/0"#/,)Q+h)$+7/+-D*+Oh)$+??Q\X\lX\PQ
ANEXO II AO EDITAL n. 1/2020 - MSGÁS PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul - MSGÁS

FICHA DE INSCRIÇÃO

VAGA PRETENDIDA:

MUNICÍPIO:

NOME DO CANDIDATO:

Data de Nascimento Sexo Documento de Identidade
Dia Mês Ano M F Número Org. Exp

CPF Telefone Celular

www.pciconcursos.com.br
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Endereço: Rua, Avenida, n., Apto, Bloco

Bairro CEP

Município UF DDD Telefone Residencial

E-mail

Declaro que aceito as condições descritas no Edital que rege este processo seletivo.

  , de  de 2020.

ASSINATU DO CANDIDATO

ANEXO III AO EDITAL n. 1/2020 - MSGÁS PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul - MSGÁS

FICHA DE AVALIAÇÃO CURRICULAR

VAGA PRETENDIDA: GESTOR DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE

NOME DO CANDIDATO:

 Item 1: Experiência profissional no ramo de 
Distribuição de Gás Natural Canalizado em uma 
das seguintes áreas: Engenharia, Projetos, Obras 
de Construção, Operação e de Manutenção de 
Redes de Distribuição de Gás Natual Canalizado 
- 7 (sete) pontos por ano trabalhado (informar 
períodos, empregadores e cargos/funções).

 Item 2>+H&#*/*+7)+3!1!3$"!'6/+1#/<$**$/0!,+#),!3$/0!7/*+
7$#)"!;)0")+ V+ 4&!,4&)#+ &;!+ 7!*+ D#)!*+ ),)03!7!*+ 0/+
$");+ ?+ 7)5)+ 4&!7#/.+ 3/##)*1/07)0")*+ V+ 9$5);!*+ 7)+
K$5#$%&$'6/+ 7)+ LD*+ M!"&#!,+ H!0!,$=!7/.+ 3/;+ 3!#-!+
E/#D#$!+ ;W0$;!+ 7)+ UX+ O:$0")P+ E/#!*+ 1!#!+ 3!7!+ H&#*/.+
#)!,$=!7/*+0/*+2,"$;/*+?X+!0/*Q
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 Item 3: Curso de AUTO CAD, correspondente, 
no mínimo, à Versão 2013.

Declaro que aceito as condições descritas no Edital que rege este processo seletivo.

  , de  de 2020.

ASSINATURA DO CANDIDATO

Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul - MSGÁS

FICHA DE AVALIAÇÃO CURRICULAR

VAGA PRETENDIDA: TÉCNICO ADMINISTRATIVO I.

MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE

NOME DO CANDIDATO:
 Item 1: Experiência profissional na 
área Administrativa/Financeira 
(informar períodos, empregadores e 
cargos/funções).

Item 2: Experiência profissional com o 
Sistema Protheus/Totvs

Item 3 - Curso Técnico em 
Administração, com carga horária 
mínima de 1000 (mil) horas, realizado 
nos 10 (dez) últimos anos, reconhecido 
pelo MEC ou Curso Superior de 
Administração ou Curso Superior de 
Ciências Contábeis, ou Curso Superior 
de Economia ou Curso Superior 
correlato com a área Administrativa/
Financeira.

Item 4 - Curso Superior em qualquer 
outra área de formação.

www.pciconcursos.com.br
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Item 5+ @+ H&#*/+ 7)+ 3!1!3$"!'6/+ 1#/<$**$/0!,+
#),!3$/0!7/+ 7$#)"!;)0")+ V+ D#)!+
R7;$0$5#!"$:!lf$0!03)$#!.+3/;+3!#-!+E/#D#$!+
;W0$;!+7)+UX+O:$0")P+E/#!*.+#)!,$=!7/+0/*+?X+
O7)=P+2,"$;/*+!0/*Q

 Item 6: H&#*/+ 7)+ $0</#;D"$3!+ %D*$3/+ 3/;+
3!#-!+ E/#D#$!+ 7).+ 0/+ ;W0$;/+ UX+ O:$0")P+
E/#!*.+ );$"$7/+ 1/#+ $05$"&$'6/+ ,)-!,;)0")+
3/05$"&W7!Q

Declaro que aceito as condições descritas no Edital que rege este processo seletivo.

  , de  de 2020.

ASSINATURA DO CANDIDATO

ANEXO IV AO EDITAL n. 1/2020 - MSGÁS PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

Nome:

Emprego Pretendido: Localidade:

CPF: Fone:
À Equipe Técnica do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO MSGÁS/2020

)$9./3/50/$./B?.31$./C/./23/$6$DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDE

JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO

______________________, ____ de _______ de 2020.

__________________________________________
Assinatura do candidato

 INSTRUÇÕES:
!" 9/;)0")+*)#6/+!0!,$*!7/*+1),!+A4&$1)+Sc30$3!+/*+#)3&#*/*+)03!;$0E!7/*+7)0"#/+7/+1#!=/+1#):$5/+)+</#;&,!7/*+7)+!3/#7/+
3/;+!*+0/#;!*+)5!%),)3$7!*+0/+A7$"!,+0qQ+XX?lUXUXk

!"Os ./B?.313 deverão ser digitados e assinados, 91=/.-1.8/50/ digitalizadosk+
!"Os recursos devem ser devidamente <&07!;)0"!7/*, com argumentos claros e objetivos.

ANEXO V AO EDITAL n. 1/2020 - MSGÁS PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul - MSGÁS

CRONOGRAMA

01 Publicação do Edital de Abertura. Diário Oficial do Estado de 
Mato Grosso do Sul e Site da 
MSGÁS.

01/07/2020

02 Prazo para Impugnação do Edital de Abertura. 02 e 03/07/2020

www.pciconcursos.com.br
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03 Período de Inscrições. 06 a 10/07/2020

04 Publicação do Edital com as Inscrições Deferidas e Resultado 
da Avaliação Curricular. 

Diário Oficial do Estado de 
Mato Grosso do Sul e Site da 
MSGÁS.

24/07/2020

05 Prazo para Recursos quanto a Publicação do Edital com as 
Inscrições Deferidas e Resultado da Avaliação Curricular.

27 e 28/07/2020

06 Publicação do Resultado da Análise de Recursos quanto às 
Inscrições Deferidas e Resultado da Avaliação Curricular.

Site da MSGÁS. 05/08/2020

07 Publicação do Edital com as Inscrições Deferidas e Resultado 
da Avaliação Curricular, pós Recursos.

Diário Oficial do Estado de 
Mato Grosso do Sul e Site da 
MSGÁS.

10/08/2020

08 Publicação do Edital com as Convocações para a Avaliação 
de Conhecimentos Específicos.

Diário Oficial do Estado de 
Mato Grosso do Sul e Site da 
MSGÁS.

12/08/2020

09 Avaliação de Conhecimentos Específicos. 14/08/2020

10 Publicação do Gabarito da Avaliação de Conhecimentos 
Específicos.

Site da MSGÁS. 14/08/2020

11 Prazo para Recursos quanto ao Gabarito Preliminar da 
Avaliação de Conhecimentos Específicos.

17 e 18/08/2020

12 Publicação do Gabarito Definitivo da Avaliação de 
Conhecimentos Específicos.

Site da MSGÁS. 19/08/2020

13 Publicação do Resultado Final. Diário Oficial do Estado de 
Mato Grosso do Sul e Site da 
MSGÁS.

21/08/2020

14 Prazo para Recursos quanto à Publicação do Resultado Final. 24 e 25/08/2020

15 Publicação da Análise de Recursos quanto ao Resultado 
Final.

Site da MSGÁS. 27/08/2020

16 Homologação do Resultado Final. Diário Oficial do Estado de 
Mato Grosso do Sul e Site da 
MSGÁS.

28/08/2020

Fundação Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

Edital nº 005/2020 � PGEDU/UEMS, 15 de JUNHO de 2020.

REPUBLICAÇÃO, COM ALTERAÇÕES NAS ETAPAS E CRONOGRAMA, EM FUNÇÃO SARS-COV-2, DO 
EDITAL PARA O PROCESSO SELETIVO 2020 DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

EM EDUCAÇÃO, ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM EDUCAÇÃO, LINGUAGEM E SOCIEDADE, NÍVEL DE 
MESTRADO, DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL, UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE 
PARANAÍBA.

Por delegação de competência da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, da Universidade Estadual de Mato 
Grosso do Sul, conforme Portaria UEMS nº 57/2019, de 18 de outubro de 2019, o presidente da Comissão 
de Processo Seletivo e Coordenador do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação, Área de 
Concentração em Educação, Linguagem e Sociedade da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Unidade 
Universitária de Paranaíba, no uso de suas atribuições legais e considerando as Resoluções CEPE/UEMS nº 1.623, 
de 24 de maio de 2016; a Deliberação CPPG/CEPE/UEMS nº 219, de 11 de abril de 2017; a deliberação CPPG/
CEPE-UEMS n° 231, de 28 de agosto de 2018; e, a deliberação CEPE-UEMS n° 2015, de 31 de outubro de 2018, 
torna público o presente Edital para Abertura de Inscrições para o Processo Seletivo de Candidatos ao Programa 
de Pós-Graduação stricto sensu em Educação, área de concentração em Educação, Linguagem e Sociedade, nível 
de mestrado, para ingresso no ano de 2020.

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, Mestrado Acadêmico em Educação - área de concentração  em 
Educação, Linguagem e Sociedade objetiva formar docentes e pesquisadores que atendam aos desafios da 
educação, para o exercício da profissão na Educação Básica e no Ensino Superior e para o desenvolvimento de 
pesquisas que concorram para o avanço do conhecimento, com competência científica e responsabilidade social. 
Está organizado em três linhas de pesquisa: Currículo, Formação Docente e Diversidade; História, Sociedade e 
Educação; e, Linguagem, Educação e Cultura.

1. Da Inscrição:

1.1 Poderão participar da seleção candidatos portadores de diploma de cursos de graduação de qualquer área de 
conhecimento, devidamente autorizado e reconhecido pelo órgão competente.
1.2 Será aceita a inscrição de candidato que esteja cursando o último semestre do curso de graduação e que, no 
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