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PORTARIA Nº 594, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020. 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das 
atribuições que lhe confere, Resolve: 
 

Art.1° Enquadrar a servidora Jeane Gleice Camargo Barros, portadora do CPF nº 596.265.341-68, 
ocupante do cargo de Profissional de Serviços de Saúde, no Nível N-VIII, na carga horária de vinte horas semanais, 
tendo em vista, Mandado de Segurança Cívil nº 0801186-76.2020.8.12.0046, a partir desta data.  

 

Art.2º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
 

 
ERRATA  

  
A PORTARIA Nº 584, DE 02 DE NOVEMRO DE 2020, VIGOROU DE FORMA ERRADA, SEGUE NA 

INTEGRA A PORTARIA NA FORMA CORRETA: 

 
PORTARIA Nº 584, 02 DE DEZEMBRO DE 2020. 

 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CHAPADÃO DO SUL, ESTADO DE MATO 

GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto Nº 3.138 de 28 de junho de 2019, resolve: 
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Art 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias aos servidores abaixo relacionados: 
 
Ana Maria Ferreira                        a partir do dia 04/01 a 02/02/2021 
Andre Fabiano dos Santos                       a partir do dia 04/01 a 02/02/2021 
Camila Prado Mendonça                       a partir do dia 21/12 a 19/01/2021 

Claudia Sanches                        a partir do dia 21/12 a 19/01/2021 
Denair Bueno de Novaes                       a partir do dia 04/01 a 02/02/2021 

Edione Pereira Araujo                                  a partir do dia 04/01 a 02/02/2021 
Edneia Aparecida da Silva                       a partir do dia 04/01 a 02/02/2021 
Eleise Alves dos Santos                       a partir do dia 04/01 a 02/02/2021 
Elizabete Maria de Paiva                       a partir do dia 04/01 a 02/02/2021 
Eunice Ferreira da Silva                       a partir do dia 04/01 a 02/02/2021 
Giseli Ribeiro                         a partir do dia 04/01 a 02/02/2021 

Giselle Gonçalves Garcia                       a partir do dia 04/01 a 02/02/2021 
Graciele Ferreira                        a partir do dia 21/12 a 19/01/2021 
Itajara Ines Parzianello                                  a partir do dia 04/01 a 02/02/2021 
Janaina Lima de Oliveira                       a partir do dia 04/01 a 02/02/2021 
Jane Lilia Martins da Silva                       a partir do dia 04/01 a 02/02/2021 
Leoni Rodrigues Camargo                       a partir do dia 04/01 a 02/02/2021 
Maria Doraci Grasel Kulkamp                                 a partir do dia 04/01 a 02/02/2021 

Maria Lucia dos Santos Barbosa                      a partir do dia 04/01 a 02/02/2021 
Maria Soni Santos                        a partir do dia 04/01 a 02/02/2021 

Nelsi Romilda Padilha                                  a partir do dia 04/01 a 02/02/2021 
Rosenilda da Silva                        a partir do dia 04/01 a 02/02/2021 
Rosilene Maria da Silva                           a partir do dia 04/01 a 02/02/2021 
Silvania Augusta da Silva                       a partir do dia 04/01 a 02/02/2021 
Suleide da Silva Costa                                  a partir do dia 04/01 a 02/02/2021 

Tatiane Perussolo                       a partir do dia 08/01 a 06/02/2021 
Thainara Silva Linhares                                  a partir do dia 04/01 a 02/02/2021 
Thais Ferraz Gonçalves Guimarães                      a partir do dia 04/01 a 02/02/2021 
Valdirene Cristiane de Lima                       a partir do dia 04/01 a 02/02/2021 
Vera Suely Goulart                           a partir do dia 04/01 a 02/02/2021 
Waldiro de Campos Gouvea Neto                      a partir do dia 17/12 a 15/01/2021 

Wanderlan Rodrigues Ferreira                                 a partir do dia 04/01 a 02/02/2021 
 

2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
 

Raquel Ferreira Tortelli 

Secretária de Administração 
 

 

DECRETO Nº 3396, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2020. 
 

 
“Torna sem efeito o Decreto nº 3.395, de 03 de dezembro de 2020, e dá outras providências”. 

 
 

O Prefeito Municipal de Chapadão do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições 

legais, pautado pelo princípio da autotutela. 
 
DECRETA:  
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Art. 1º.  Torna sem efeito o Decreto nº 3.395, de 03 de dezembro de 2020. 
 
Art. 2º.   Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Chapadão do Sul – MS, 04 de dezembro de 2020. 

 

 

 
EDITAL Nº 001/2020 

ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE 

PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
 

João Carlos Krug, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, torna pública a abertura de inscrições para a 
realização de Processo Seletivo Simplificado de Professores, para desempenho de função docente, sob a forma de 
convocação do Município de Chapadão do Sul/MS, para atuar na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, para o 
ano letivo de 2021 de acordo com as normas e condições seguintes: 

 
1 - DOS CARGOS 
1.1 – Os Cargos, objeto do Processo Seletivo Simplificado de Professores, escolaridade, requisitos, atribuições 

e valor da hora aula constam do Anexo I deste Edital. 
1.2 - O contrato é de prestação de serviços, por tempo determinado. 
1.3 – São requisitos básicos para o provimento do cargo: 
a) - ser brasileiro nato ou naturalizado; 

b) - estar em gozo dos direitos políticos e civis; 
c) - estar quite com as obrigações militares (sexo masculino) e eleitorais; 
d) - ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 
e) - comprovar a escolaridade e os requisitos específicos exigidos para o cargo, com apresentação de DIPLOMA 

E HISTÓRICO ESCOLAR; 
f) - apresentar declaração, sob as penas da lei, de que não detém cargo ou função pública em órgão ou 

entidade da administração direta ou indireta da União Federal, de Estados, do Distrito Federal e de Municípios que 

causem incompatibilidade com o cargo a que foi nomeado (art. 37, incisos XVI e XVII da Constituição Federal de 1988). 
1.4 - As vagas que porventura forem criadas ou abertas durante o prazo de validade do presente Processo 

Seletivo Simplificado de Professores poderão ser preenchidas por candidatos habilitados, obedecida à classificação. 
1.5 – Para assinatura do contrato com a prefeitura o candidato deverá apresentar os seguintes documentos 

na hora da confirmação da lotação (contratos novos): 
a) - documento oficial de identidade - RG; 

b) - comprovante de cadastro de pessoa física – CPF; 
c) - carteira Profissional; 
d) - comprovante de cadastro no PIS/PASEP; 
e) - título de eleitor, com comprovante de votação do último pleito eleitoral; 
f) - comprovante de residência; 
g) - certidão de nascimento e/ou casamento; 
h) - comprovante de escolaridade (Diploma e Histórico); 

i) - comprovante de quitação com as obrigações militares, quando couber; 
j) - conta corrente Banco do Brasil; 
k) - laudo de inspeção médica agendada no SESTAF. 
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1.6 - O candidato, ao se inscrever para qualquer cargo, deverá estar ciente de que, se aprovado e nomeado, 

deverá deslocar-se para o seu local de trabalho com recursos próprios, não cabendo aos cofres do Município o ônus das 
despesas com seu deslocamento ou estada. 

 
2. DAS INSCRIÇÕES 
2.1 – O Formulário de Inscrição (conforme ANEXO V) e o Edital do Processo Seletivo Simplificado de 

Professores, contendo toda a regulamentação, estarão disponibilizados, para preenchimento no endereço eletrônico 
www.chapadaodosul.ms.gov.br 

2.2- O formulário de inscrição e títulos deverão ser entregues na Secretaria de Educação em envelope 
lacrado entre os dias 07 a 22 de dezembro de 2020 e de 04 a 08 de janeiro de 2021 das 08h ás 11h e das 
13h ás 17h, localizada na Avenida Paraná, nº 2390, Sibipiruna - Chapadão do Sul – MS. 

2.3 – O candidato deverá atender aos seguintes procedimentos: 
a) estar ciente de todas as informações sobre este Processo Seletivo Simplificado de Professores, disponíveis 

no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul (www.chapadaodosul.ms.gov.br) através do Edital 

de Abertura; 
b) ter conhecimento expresso do Decreto nº 2.063 de 06 de fevereiro de 2012, Decreto nº 2.786, de 05 de 

janeiro de 2017e da Lei Complementar nº 015/2002 (disponibilizados na SEMED); 
c) o professor do quadro permanente com um cargo de 20 horas, deverá fazer a inscrição e entrega de títulos 

sem prioridade sobre os demais; 
d) preencher corretamente no Formulário de Inscrição todos os dados solicitados (formulários incompletos, 

serão indeferidos); 

e) as informações dos dados cadastrais prestadas no ato da inscrição serão de exclusiva responsabilidade dos 
candidatos; 

f) o candidato entregará Requerimento de Inscrição, devidamente preenchido, e os Títulos na Secretaria de 
Educação (em envelope lacrado), conforme instruções do anexo IV; 

g) não haverá cobrança da taxa de inscrição. 
2.4 - Após o recebimento dos documentos, não serão aceitos pedidos para quaisquer alterações. 
 

3.0 – DOS TÍTULOS 
3.1– Avaliação Curricular a ser comprovada através dos documentos descritos no Anexo II;  
3.2– Só serão aceitos certificados e diplomas emitidos por instituição reconhecida (anexo III). 
3.3- Não serão computados documentos que não consignem, de forma expressa e precisa, as informações 

necessárias à sua avaliação, assim como aqueles cujas cópias estiverem ilegíveis, mesmo que parcialmente.  
3.4– Não serão computados certificados de estágio, monitoria, bolsa de estudos, serviço voluntário, curso 

preparatório, visita técnica ou viagem cultural, ou certificados de trabalhos manuais.  
3.5 – Serão aceitos Certificados de capacitação concluídos até a data de início das inscrições deste Processo 

Seletivo. 
3.6 – Também não serão consideradas as participações em eventos como ministrante, 

colaborador/organizador, autor ou instrutor. 

3.7 – Os comprovantes de cursos realizados fora do Brasil devem ser traduzidos e reconhecidos pela 
autoridade pública competente.  

3.8 - Os documentos deverão ser entregues em cópias simples junto ao Requerimento de Inscrição;  
3.9 - Os títulos após sua entrega, não poderão ser substituídos e não será permitido acrescentar 

outros títulos aos já entregues; 
3.10 - O candidato deverá trazer o Rótulo de Identificação do Envelope (Parte I), devidamente preenchido e 

colado conforme instruções e Protocolo de Entrega de Envelope (Parte II), devidamente preenchido, o qual receberá 
carimbado para comprovar a entrega do envelope; 

3.11 - O recebimento dos documentos não denota pontuação. 

 
4. DA RELAÇÃO FINAL 
4.1 - Será publicada lista com os inscritos e sua colocação para aulas temporárias por etapas e disciplinas 

selecionada, compatíveis com sua habilitação. 
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4.2 - Em caso de igualdade na classificação final terá preferência, sucessivamente, o candidato que apresentar: 

a) tiver maior idade. 
4.3 - Serão admitidos RECURSOS, no prazo de 02 (dois) dias úteis, à classificação final, contados a 

partir das respectivas publicações no site www.chapadaodosul.ms.gov.br. 
4.4 - Os recursos deverão ser entregues à Comissão do Processo Seletivo da Secretaria Municipal de Educação 

de Chapadão do Sul/MS, no endereço Av. Paraná, nº 2390, Bairro Sibipiruna. 

4.5 - O recurso deverá conter as seguintes informações essenciais: 
a) nome do recorrente; 

b) endereço completo; 
c) inscrição; 
d) cargo; 
e) razões do pedido; 
f) texto argumentativo e consistente 
4.6 - Os recursos deverão estar digitados. Não serão aceitos recursos interpostos por via postal comum, e-

mail, telegrama ou outro meio não especificado neste Edital.  
4.7 - Os recursos interpostos em desacordo com as especificações contidas neste capítulo não serão 

reconhecidos ou avaliados. 
4.8 - No caso de provimento de recurso interposto dentro das especificações, poderá eventualmente alterar a 

classificação inicial obtida pelo candidato para uma classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer a 
desclassificação do candidato. 

4.9 - Após julgados todos os recursos apresentados serão publicados o resultado final do Processo Seletivo, 

com as alterações ocorridas. 
 

 5. DA CONTRATAÇÃO 
5.1 – Os professores serão contratados obedecendo ao cálculo de 1/3 para aulas atividades na 

jornada do professor. 
5.2 – Aulas excedentes serão atribuídas a professores efetivos para completar aulas nas turmas, até o máximo 

de 14 aulas dadas, sem prioridade sobre os demais inscritos. 

5.3 – Não há número pré-estabelecido de vagas, sendo que os classificados serão chamados na medida em que 
a Secretaria de Educação for necessitando de Professores substitutos (sempre respeitando a lista de colocação). 

5.4 – Quando houver claro de vaga, a Direção da unidade escolar deverá solicitar a SEMED através de ofício, o 
encaminhamento do candidato. 

5.5 – Quando o candidato não aceitar a vaga oferecida, deverá assinar o Termo de Desistência, retornando ao 
final da lista. 

5.6 – A vaga resultante da desistência será oferecida ao candidato seguinte. 
5.7 – Quando forem atribuídas aulas excedentes e convocações para substituição de professor em licença saúde, 

e ocorra prorrogação da referida licença, dar-se-á prioridade ao mesmo candidato. 
5.8 - Quando o professor em licença retornar, o professor substituto terá seu contrato encerrado e seu nome 

retornará ao final da lista. 

5.9 – O exercício temporário da função de docente não assegura ao convocado a nomeação para a vaga que 
deu origem à sua convocação. 

5.10 – O candidato poderá fazer o cadastro para apenas dois componentes curriculares ou disciplinas que tenha 
habilitação. 

5.11 – Quando não houver candidatos cadastrados em determinada disciplina, justifica-se a atribuição de aulas 
excedentes e convocação de professor sem o cadastro, preferencialmente para o habilitado, mediante parecer da Equipe 
da Secretaria de Educação. 

5.12 - Será considerado desistente, perdendo a vaga respectiva, o candidato que: 
a) - não se apresentar no prazo fixado pelo Edital de convocação; 

b) - não se apresentar para iniciar as atividades no prazo fixado; 
c) - não comprovar os requisitos exigidos para provimento do cargo; 
e) - não apresentar a documentação comprobatória necessária para ser contratado para o cargo. 
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6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1 – O Processo Seletivo Simplificado de Professores, objeto deste Edital será executado pela Secretaria de 
Educação, do Município de Chapadão do Sul/MS. 

6.2 - A inscrição implicará ao candidato conhecimento e implícita aceitação das condições estabelecidas neste 
edital e demais instrumentos normativos do Processo Seletivo Simplificado de Professores, dos quais o candidato não 
poderá alegar desconhecimento. 

6.3 – O candidato será o único responsável pela tomada de conhecimento das atribuições do cargo e, também, 
das datas, locais, horários e procedimentos pertinentes às várias etapas do Processo Seletivo Simplificado de 

Professores. 
6.4 - O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado de Professores será para o ano escolar de 2021. 
6.5 – A lotação para aulas será realizada no início do ano letivo de 2021. 
6.6 - Na hipótese de abertura de novas vagas, por criação ou vacância para os cargos oferecidos e durante a 

vigência do Processo Seletivo Simplificado de Professores, por necessidade da Prefeitura Municipal, serão contratados 
os candidatos classificados, até o quantitativo estabelecido em lei para o Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de 

Chapadão do Sul/MS. 
6.7 - O candidato será responsável pelo preenchimento, exatidão e atualização, perante a Secretaria de 

Educação, dos dados constantes em seu Formulário de Inscrição, durante a realização do Processo Seletivo de 
Professores, em especial do endereço residencial e telefone. 

6.8 - Não será fornecido documento comprobatório de participação no Processo Seletivo Simplificado de 
Professores, valendo para esse fim a publicação no órgão oficial do Município. 

6.9 - A verificação, em qualquer época, de declaração ou de apresentação de documentos falsos ou a prática 

de atos dolosos pelo candidato, importará na anulação de sua inscrição e de todos os atos dela decorrentes, sem 
prejuízo de outros procedimentos legais. 

6.10 - Os candidatos poderão dirimir dúvidas relativas ao Processo Seletivo de Professores, através do telefone 
(67) 3562-1385 

6.11 - As disposições deste Edital poderão ser alteradas ou complementadas, enquanto não efetivado o fato 
respectivo, através da publicação do Edital correspondente. 

6.12 - Os casos omissos e as dúvidas que surgirem na interpretação deste Edital serão apreciados pela 

Secretaria de Educação. 
 

Chapadão do Sul/MS, 04 de dezembro de 2020. 
 
 

 
 

ANEXO I – DOS CARGOS, REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES. 

 
 
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS: 
 
Exercer as funções de magistério, as atividades de docência e de suporte pedagógico. Promover o desenvolvimento 

integral da criança e do adolescente em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. Participar da elaboração 
e/ou revisão do Projeto Político Pedagógico e do Regimento Escolar da escola. Elaborar planos de aula, avaliações e 

demais instrumentos solicitados. Participar de cursos de treinamento, aperfeiçoamento, atualização e outros. Participar 
de outros eventos propostos pela escola e/ou Secretaria Municipal de Educação. 
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CARGO ESCOLARIDADE/REQUISITOS 
VALOR 

HORA AULA 

Professor de Ciências 
Nível Superior – Curso de Graduação em Ciências 

Biológicas, na modalidade Licenciatura. 

R$ 21,89 

 hora/aula 

Professor de História 
Nível Superior – Curso de Graduação em História ou 

Filosofia na modalidade Licenciatura. 

Professor de 

Geografia 

Nível Superior – Curso de Graduação em Geografia, na 

modalidade Licenciatura. 

Professor de Arte 
Nível Superior – Curso de Graduação em Artes Visuais ou 

Educação Artística, na modalidade Licenciatura. 

Professor de 

Educação Física 

Nível Superior – Curso de Graduação em Educação Física, 

na modalidade Licenciatura. 

Professor de Língua 

Portuguesa e/ou 

Língua Inglesa 

Nível Superior – Curso de Graduação em Letras, com 

habilitação em Língua Portuguesa/ Inglês, na modalidade 

Licenciatura. 

Professor de 

Matemática 

Nível Superior – Curso de Graduação em Matemática, na 

modalidade Licenciatura. 

Professor de 

Educação Infantil 

(Regente) 

Nível Superior - Curso de Graduação em Pedagogia, na 

modalidade Licenciatura, com habilitação em Educação 

Infantil. Ou 

Curso de Graduação em Normal Superior, com habilitação 

em Educação Infantil. Ou 

Nível Superior - Curso de Graduação em Pedagogia, na 

modalidade Licenciatura. 

Professor –1º ao 5º 

ano 

(Regente) 

Nível Superior - Curso de Graduação em Pedagogia, na 

modalidade Licenciatura, com habilitação Séries Iniciais. Ou 

Curso de Graduação em Normal Superior, com habilitação 

em Séries Iniciais.  Ou 

Nível Superior - Curso de Graduação em Pedagogia, na 

modalidade Licenciatura. 

 
 

 
ANEXO II – TITULOS E PONTUAÇÃO 

 

IT
E
N

S
 

TÍTULOS 

PONTUAÇÃO 

U
N

IT
Á
R
I

A
 

M
Á
X
IM

A
 

01 Formação Profissional   

 
DIPLOMA e HISTÓRICO ESCOLAR na área de atuação de acordo com as exigências 

estabelecidas na legislação vigente. 
1,00 1,00 

 
Diploma e Histórico Escolar na área da educação de acordo com as exigências estabelecidas na 

legislação vigente. (2ª Licenciatura)  
1,00 1,00 
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02 Eventos de Capacitação:   

 
Certificados de participação em cursos de aperfeiçoamento na área de educação, realizados a 

partir de 2015, com carga horária acima de 180 horas. 
1,00 2,00 

 
Certificados de participação em cursos de aperfeiçoamento na área de educação, realizados a 

partir de 2015, com carga horária de 50 a 150 horas. 
0,50 0,50 

 

Certificados de participação em cursos de aperfeiçoamento na área de educação com o tema: 

Presente em todos nós: Corpo, Emoções, Mente e Propósito, oferecido pela Plataforma Vivescer 

em parceria com a Secretaria de Estado de Mato Grosso do Sul e a Secretaria Municipal de 

Educação, com carga horária de no mínimo 32 horas. 

0,50 2,00 

 
Certificados de participação nos cursos de Empreendedorismo, realizados a partir de 2015 

carga horária de no mínimo 12 horas. 
1,00 1,00 

 
Certificado de participação em curso presencial de Inclusão Escolar com Ênfase no Transtorno 

do Espectro Autista - com carga horária de no mínimo 20 horas. 
1,50 1,50 

 
Certificados de participação em Formação Continuada de Implementação do Currículo de 

Referência de Mato Grosso do Sul (BNCC), com carga horária de no mínimo 60 horas. 
2,00 2,00 

 
Certificados de participação em curso de Informática Básica, realizados a partir de 2015, carga 

horária de no mínimo 50 horas. 
0,50 1,00 

 
 
 

ANEXO III 

Como funciona a certificação de cursos online 

 

 nome do aluno e número de seu CPF: essas informações garantem identidade única e intransferível, sem que 
você corra algum risco de não conseguir novamente seu certificado caso ocorra algum problema, ou até de que 
qualquer pessoa que esteja portando o certificado possa alegar que é seu; 

 data de início e de término do curso: o período precisa ser condizente com a carga horária do curso e 
registrado no certificado; 

 CNPJ da instituição: dá seriedade e a garantia de que se está lidando com uma instituição que passa 

confiança; 

 modalidade do curso - aperfeiçoamento, capacitação ou atualização: indicará o tipo de curso que você fez e 

direcionará para a sua necessidade; 

 carga horária: indica a quantidade de horas pela qual você foi certificado; 

 conteúdo programático: parte bastante importante do documento, uma vez que mostra tudo o que você 

estudou e aprendeu durante as suas horas de aula; 

 assinatura do diretor da instituição: endossa a veracidade das informações dadas; 

 dados para verificação da validade do certificado: é a sua garantia de ter um certificado válido. 
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ANEXO IV 
 

 

Parte I                   PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE PROFESSORES  
EDITAL 001/2020 

RÓTULO DE IDENTIFICAÇÃO DO ENVELOPE LACRADO 
(COLAR ESTA PARTE NO ENVELOPE) 

Nome do candidato: 
 

Telefone (com DDD): 

Endereço: 

Cidade/Estado: 

Cargo: 

 
 

Chapadão do Sul/MS, ______/_____/2020.  
 

___________________________ 
Assinatura do candidato 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Parte II                  PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE PROFESSORES  
EDITAL 001/2020 

PROCOCOLO DE ENTREGA DE ENVELOPE LACRADO 
(ATENÇÃO: NÃO COLAR ESTA PARTE NO ENVELOPE) 

Nome do candidato: 
 

Cargo: 

 
Data de Inscrição:____/____/______.                   _______________________________  
                                                                         Carimbo da Secretaria Municipal de Educação  
                                                                                                                                   

 
ATENÇÃO:  
1. A Parte I deve ser colado no envelope lacrado que contém a Ficha de Inscrição e a cópia dos títulos. 
2.Será de responsabilidade do candidato providenciar o envelope  
3.O recebedor do envelope devolverá ao candidato a Parte II (que não deve ser colado) do comprovante como 

prova de recebimento do referido envelope. 
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ANEXO V 
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO           

Exmo. (a). Sr. Secretário de Educação do Município de Chapadão do Sul.  

NOME:  

FOTO 

(obrigatória) 

DATA NASC.: CIDADE: UF: 

SEXO: RAÇA/COR: 

CPF: PIS/PASEP: 

RG/ORGÃO EXPEDIDOR: DATA EMISSÃO: 

 NOME MÃE: 

NOME PAI: 

TELEFONE ATUALIZADO 

ENDEREÇO: Nº: 

Bairro: Cidade:  UF: 

CEP:  E-mail: 

FORMAÇÃO NÍVEL SUPERIOR: 

GRADUAÇÃO ANO DE CONCLUSÃO NOME DA INSTITUIÇÃO 

1ª   

2ª   

3ª   

PÓS-GRADUAÇÃO ANO DE CONCLUSÃO NOME DA INSTITUIÇÃO 

1ª   

2ª   

3ª   

 

1- ETAPA PRETENDIDA (marcar até duas alternativas): 

(   ) Educação Infantil - Regente Ensino Fundamental (Anos Finais - específico) 

(   ) Ensino Fundamental (Anos Iniciais) - Regente (   ) Língua Portuguesa 

 (   ) Matemática 

(   ) Língua Inglesa (   ) Ciências 

(   ) Educação Física  (   ) Geografia 

(   ) Arte  (   ) História 

Declaro que tenho total conhecimento do Edital N.º 001/2020 do Processo Seletivo Simplificado de Professores e que estou 
ciente de que o não atendimento das exigências necessárias à participação e preenchimento total e correto do presente formulário, 
implicará no cancelamento da inscrição.  
                                                                                           
           Atenciosamente, 

                                              
------------------------------------------------- 

 Assinatura do Candidato 
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EDITAL Nº 001/2020 

ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
 

 
João Carlos Krug, Prefeito Municipal de Chapadão do Sul/MS, no uso de suas atribuições, torna pública a abertura de 

inscrições para a realização de Processo Seletivo Simplificado para o provimento de cargos e formação de cadastro de 

reserva de profissionais, com vistas à contratação temporária para o ano de 2021 em atendimento às necessidades de 
excepcional interesse público na Secretaria Municipal de Educação do município de Chapadão do Sul, por 06 (seis) meses, 

podendo ser prorrogado por igual período de acordo com as normas e condições seguintes:  
 
1 - DOS CARGOS 
 
1.1 – Os Cargos, objeto do Processo Seletivo Simplificado, escolaridade, requisitos, atribuições e salários 

constam do Anexo I deste Edital. 

1.2 - O contrato é de prestação de serviços, por tempo determinado. 
1.3 – São requisitos básicos para o provimento do cargo: 

a) - ser brasileiro nato ou naturalizado; 
b) - estar em gozo dos direitos políticos e civis; 
c) - estar quite com as obrigações militares (sexo masculino) e eleitorais; 
d) - ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 
e) - comprovar a escolaridade e os requisitos específicos exigidos para o cargo; 

f) - apresentar declaração, sob as penas da lei, de que não detém cargo ou função pública em órgão ou 
entidade da administração direta ou indireta da União Federal, de Estados, do Distrito Federal e de Municípios que 

causem incompatibilidade com o cargo a que foi nomeado (art. 37, incisos XVI e XVII da Constituição Federal de 
1988). 

1.4 - As vagas que porventura forem criadas ou abertas durante o prazo de validade do presente Processo 
Seletivo Simplificado poderão ser preenchidas por candidatos habilitados, obedecida à inscrição. 

1.5 – Os cargos de Agente de Merenda, Auxiliar de Serviços Operacionais I (limpeza) e Monitor devem fazer a 

inscrição, selecionando na Requerimento de Inscrição o local de trabalho especificando zona urbana ou rural (Aroeira, 
Pedra Branca ou Ribeirão) 

1.6 - O candidato, ao se inscrever para qualquer cargo, deverá estar ciente de que, se aprovado e 
nomeado, deverá deslocar-se para o seu local de trabalho com recursos próprios, não cabendo aos cofres 
do Município o ônus das despesas com seu deslocamento ou estada. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1 – o Formulário de Inscrição e o Edital do Processo Seletivo Simplificado, contendo toda a regulamentação, 

estarão disponibilizados, para preenchimento e impressão, no endereço eletrônico www.chapadaodosul.ms.gov.br. 
 2.2- A entrega dos formulários de inscrição e títulos ocorrerá entre os dias 07 a 22 de dezembro de 2020 e 

de 04 a 08 de janeiro de 2021, das 8h ás 16h na Secretaria de Educação, localizada na Avenida Paraná, nº 2390, 
Sibipiruna - Chapadão do Sul – MS. 

2.3 – O candidato deverá atender aos seguintes procedimentos: 
a) - estar ciente de todas as informações sobre este Processo Seletivo Simplificado, disponíveis no endereço 

eletrônico da Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul (www.chapadaodosul.ms.gov.br) através do Edital de Abertura; 
b) – ter conhecimento expresso da Lei Municipal nº 407/2002; 
c) - preencher e imprimir o Formulário de Inscrição, através de formulário específico, disponível na página 

citada; 
d) - preencher corretamente no Formulário de Inscrição todos os dados solicitados; 

e) –poderá fazer inscrição somente em um cargo e não poderá ter feito inscrição para Seletivo de Professores; 
f) - as informações dos dados cadastrais prestadas no ato da inscrição serão de exclusiva responsabilidade dos 

candidatos; 

http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
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g) -possuir a habilitação exigida para o cargo e demais qualificações requeridas no processo seletivo para o 

exercício do cargo ou função, na data da inscrição; 
h) -possuir aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo; 
i) - o candidato terá obrigatoriedade de entregar o Formulário de Inscrição impresso e os títulos (em envelope 

ou plastico lacrado) na Secretaria de Educação, localizada na Avenida Paraná, nº 2390; Sibipiruna - Chapadão do 
Sul MS. 

j) - não haverá cobrança da taxa de inscrição.  
2.4 - Não será aceita inscrição condicional, por e-mail ou fax. 

2.5 - Após a entrega do Formulário de Inscrição, não serão aceitos pedidos para quaisquer alterações. 
2.6- Verificando-se, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não atenda a todos os requisitos exigidos, 

será ela cancelada, não gerando qualquer efeito. 
2.7 - A inscrição do candidato poderá ser efetuada pelo seu representante legal, devidamente constituído, em 

cujo instrumento de procuração conste poderes especiais para fins de inscrição em seleção e cadastramento. 
2.8 - O candidato e seu procurador respondem administrativa, civil e criminalmente pelas informações prestadas 

na Ficha de Inscrição. 
 

3.0  -  DOS TÍTULOS 
 
3.1 - Avaliação Curricular a ser comprovada através dos documentos descritos no Anexo II;  
3.2 - Só serão aceitos certificados e diplomas emitidos por instituição reconhecida (anexo III). 
3.3 - Não serão computados documentos que não consignem, de forma expressa e precisa, as informações 

necessárias à sua avaliação, assim como aqueles cujas cópias estiverem ilegíveis, mesmo que parcialmente.  
3.4 - Não serão computados certificados de estágio, monitoria, bolsa de estudos, serviço voluntário, curso 

preparatório, visita técnica ou viagem cultural, ou certificados de trabalhos manuais.  
3.5 - Também não serão consideradas as participações em eventos como ministrante, 

colaborador/organizador, autor ou instrutor. 
  3.6 – Serão aceitos Certificados de capacitação concluídos até a data de início das inscrições deste Processo 

Seletivo. 

3.7 - Os comprovantes de cursos realizados fora do Brasil devem ser traduzidos e reconhecidos pela 
autoridade pública competente.  

3.8 - Os documentos deverão ser entregues em cópias simples junto ao Requerimento de Inscrição;  
3.9 - Os títulos após sua entrega, não poderão ser substituídos e não será permitido acrescentar 

outros títulos aos já entregues; 
3.10 - O candidato deverá trazer o Rótulo de Identificação do Envelope (Parte I), devidamente preenchido e 

colado conforme instruções e Protocolo de Entrega de Envelope (Parte II), devidamente preenchido, o qual receberá 
carimbado para comprovar a entrega do envelope; 

3.11 - O recebimento dos documentos não denota pontuação.  
 
4. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

 
4.1 - A classificação dos candidatos será realizada pela ordem decrescente da nota final atribuída a cada um 

deles. 
4.2 – Na hipótese de igualdade de nota final, o desempate dar-se-á com observância dos seguintes critérios: 

a) – tiver maior idade. 
 
 

5. - RELAÇÃO FINAL 
 

5.1. - Da relação final a ser publicada, constará os Profissionais, seu cargo, local e sua colocação. 
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6. DA CONTRATAÇÃO 
 
6.1 - Os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado serão convocados  através de Edital Específico 

publicado no Diário Oficial do Município de Chapadão do Sul/MS e disponibilizado no endereço eletrônico 
www.chapadaodosul.ms.gov.br, para contratação, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação.  

6.2 – Quando houver vacância de cargo, a Secretaria deverá solicitar a Secretária Municipal de Administração, 
através de ofício, a contratação do próximo candidato aprovado. 

6.3 – A vaga resultante da desistência será oferecida ao próximo candidato, obedecendo rigorosamente à ordem 
de classificação. 

6.4 - Será considerado desistente, perdendo a vaga respectiva, o candidato aprovado que: 
a) - não se apresentar no prazo fixado pelo Edital de convocação;  
b) - não apresentar exame médico admissional;  
c) - não se apresentar para iniciar as atividades no prazo fixado; 

d) - não comprovar os requisitos exigidos para provimento do cargo; 
e) - não apresentar a documentação comprobatória necessária para ser contratado para o cargo. 

6.5 – O contrato temporário, objeto do presente Edital, será pelo prazo de 06 (seis) meses, podendo ser 
prorrogado por igual período. 

6.6 – Para contratação o candidato deverá apresentar os seguintes documentos (sem exceções): 
a) - Documento oficial de identidade - RG; 
b) - Comprovante de cadastro de pessoa física – CPF; 

c) - Carteira Profissional; 
d) - Comprovante de cadastro no PIS/PASEP; 

e) - Título de eleitor, com respectivo comprovante de votação do último pleito eleitoral; 
f) - Comprovante de residência; 
g)  - Certidão de nascimento e/ou casamento; 
h)  - Comprovante de escolaridade de acordo com o cargo para o qual concorre; 
i) - Comprovante de quitação com as obrigações militares, quando couber; 

j) - Carteira de motorista, categoria “D” e curso específico (para motorista escolar); 
k) - Conta corrente Banco do Brasil (se não possui, providenciar abertura); 
l) - Laudo de inspeção médica (marcado no SESTAF, depois da convocação). 
 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

7.1. – O Processo Seletivo Público, objeto deste Edital será executado pela Secretaria de Educação, do Município 
de Chapadão do Sul/MS. 

7.2. - A inscrição implicará ao candidato conhecimento e tácita aceitação das condições estabelecidas neste 
edital e demais instrumentos normativos do Processo Seletivo Simplificado, dos quais o candidato não poderá alegar 
desconhecimento. 

7.3. – O candidato será o único responsável pela tomada de conhecimento das atribuições do cargo e, também, 
das datas, locais, horários e procedimentos pertinentes às várias etapas do Processo Seletivo Simplificado.  

7.4. - Na hipótese de abertura de novas vagas, por criação ou vacância para o cargo oferecido e durante a 
vigência do Processo Seletivo Simplificado, por necessidade da Prefeitura Municipal, serão contratados os candidatos 
aprovados, até o quantitativo estabelecido em lei para o Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Chapadão do 
Sul/MS. 

7.5. - O candidato será responsável pelo preenchimento, exatidão e atualização, perante Secretaria de 
Educação, dos dados constantes em seu Formulário de Inscrição, durante a realização do Processo Seletivo, em 
especial do endereço residencial e telefone, após a homologação do resultado, perante a Prefeitura Municipal de 

Chapadão do Sul/MS. 
7.6. - Não será fornecido documento comprobatório de participação no Processo Seletivo Simplificado, valendo 

para esse fim a publicação no órgão oficial do Município. 

http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
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7.7. - A verificação, em qualquer época, de declaração ou de apresentação de documentos falsos ou a prática de 

atos dolosos pelo candidato, importará na anulação de sua inscrição e de todos os atos dela decorrentes, sem 
prejuízo de outros procedimentos legais. 

7.8. - Os candidatos poderão dirimir dúvidas relativas ao Processo Seletivo Simplificado, através do telefone 
(67)3562-1385 na Secretaria de Educação. 

7.9. - As disposições deste Edital poderão ser alteradas ou complementadas, enquanto não efetivado o fato 

respectivo, através da publicação do Edital correspondente. 
7.10. - Os casos omissos e as dúvidas que surgirem na interpretação deste Edital serão apreciados pela 

Comissão do Processo Seletivo Simplificado, nesta secretaria. 
 

 
Chapadão do Sul/MS, 04 de dezembro de 2020. 

 

 
 

ANEXO I 

 

 
- DOS CARGOS, VAGAS, PERFIL DO CANDIDATO, ATRIBUIÇÕES, SALÁRIOS E CARGA HORÁRIA. 
 

CARGO 
Nº DE 
VAGAS 

ESCOLARIDADE/ 
REQUISITOS 

ATRIBUIÇÕES 
SALÁRIOS 

(40h semanais) 

 

 
Assistente de 

Atividades 

Educacionais III  
- Assistente de 

Apoio 
Educacional I  

– Secretaria de 
Escola 

01 

e  

cadastro  
de 

reserva 

Nível Médio 
Completo e 

Informática Básica  

(Capacita o aluno a 
utilizar o 

computador para 

produção de 
textos, planilhas 

eletrônicas, 
apresentação 

gráficas e 
utilização da 

internet – Mínimo 
de 60h) 

Coordenar e executar as tarefas 
decorrentes dos encargos da 

Secretaria; atender ao publico, 
organizar e manter em dia o 
protocolo, o arquivo escolar, o 
registro de assentamento dos 
alunos, de forma a permitir, em 
qualquer época, a verificação da 

identidade e regularidade da vida 
escolar do aluno; autenticidade dos 
documentos escolares. Redigir a 

correspondência que lhe for 
confiada, lavrar atas e termos, nos 
livros próprios; Rever todo o 
expediente a ser submetido ao 

despacho do Diretor; Elaborar 
relatórios e processos a serem 
encaminhadas as autoridades 
superiores; Apresentar ao Diretor, 
em tempo hábil, todos os 
documentos que devem ser 
assinados; Zelar pelo uso adequado 

e conservação dos bens materiais 
distribuídos a Secretaria; Manter 

 
R$ 1.644,40 
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sigilo sobre assuntos pertinentes ao 
serviço. Responder ao Censo Escolar 
Anual; auxiliar nas tarefas simples e 
rotineiras ligadas a educação. 
Executar outras tarefas de mesma 
natureza ou nível de complexidade, 

associadas a sua especialidade e 
ambiente organizacional. 

Assistente de 
Serviços 

Educacionais  
III 

 – Monitor de 
Educação 
Infantil 

05 

e  
cadastro  

de 
reserva 

Nível Médio 
Completo. 

Atuar nos Centros de Educação 
Infantil da PMCS, visando auxiliar no 
desenvolvimento das atividades no 

CEI, garantindo o cuidar e educar, 
respeitando as normas e diretrizes 
da Educação Infantil. Promover o 
desenvolvimento integral da criança 
em seus aspectos físico, psicológico, 
intelectual e social, acolhendo, 
cuidando e educando crianças de 0 

a 5 anos, em conformidade com 
uma proposta educacional; 
Promover o contato afetivo e 
harmonioso entre adulto e a 
criança; Conhecer e acompanhar o 

desenvolvimento das crianças, a 

forma como vivem, seus progressos 
e dificuldades; Subsidiar e orientar 
as crianças em suas atividades 
pedagógicas recreativas, 
alimentares, higiênicas, fisiológicas 
e de repouso; proporcionar 
socialização através do divertimento 

e lazer a criança ou grupos de 
crianças, mediante a organização e 
realização de atividades culturais, 
esportivas, lúdicas e de 
entretenimento, procurando 
adequar às atividades a idade e 
características da clientela; Zelar 

pela segurança das crianças nas 

atividades, bem como pela guarda e 
conservação do material utilizado da 
Unidade de Ensino; Participar de 
cursos de treinamento, 
aperfeiçoamento, atualização, e dos 

momentos de avaliação e formação 
continuada. Executar outras tarefas 
de mesma natureza ou nível de 
complexidade, associadas a sua 
especialidade e ambiente 
organizacional. 

R$ 1.644,40 
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Assistente de 
serviços 

Educacionais II 
– Agente de 

Merenda 
 

05 
e  

cadastro  
de 

reserva 

Nível Fundamental 
Completo 

 

Executar tarefas vinculadas as 
atribuições de preparar e servir 
refeições, sob orientação de 
nutricionista nas unidades 
escolares; cumprindo as normas 
estabelecidas na legislação sanitária 

em vigor. Realizar serviços de 
limpeza e esterilização de pratos, 
talheres, utensílios e vasilhames de 
cozinha e de preparação de 
refeições; Guardar, controlar e zelar 
pela conservação de gêneros 
alimentícios adquiridos e 

consumidos; Operar diversos tipos 
de aparelhos de preparação de 
alimentos e fogões. Zelar pela 
segurança individual e coletiva, 
utilizando equipamentos de proteção 
apropriados, quando da execução 

dos serviços; Executar outras 
tarefas de mesma natureza ou nível 
de complexidade, associadas a sua 
especialidade e ambiente 

organizacional. 

R$ 1.230,50 
 

Auxiliar de 
Serviços 

Operacionais I 

(limpeza) 

05 
e  

cadastro  
de 

reserva 

Nível Alfabetizado 

Atuar no serviço de limpeza tais 
como: varrer, lavar, limpar paredes, 
janelas, portas, calcadas, pátios, 
maquinas, moveis e equipamentos. 
Manter as instalações sanitárias 
limpas. Limpar carpetes, arrumando 
armários e estantes. Receber, 

guardar e etiquetar malas, pacotes 
e volumes. Efetuar o controle do 
material existente no setor, 
discriminando-os, por pecas e 
respectivas quantidades, para 
manter o estoque e outros 
extravios. Manter a ordem, higiene 

e segurança do ambiente de 

trabalho, observando as normas e 
instruções, para prevenir acidentes. 
Lavar, secar, passar e efetuar 
pequenos consertos em pecas de 
roupas da unidade; Controlar e 

distribuir roupas; Coletar e 
acondicionar o lixo; Zelar pela 
segurança individual e coletiva, 
utilizando equipamentos de proteção 
apropriada, quando da execução dos 
serviços. 

R$ 1.029,15 
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ANEXO II 

 
 
1- PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO: 
 
 

Itens TITULOS 
PONTUAÇÃO 

Mínima Máxima 

01 Formação Profissional: 

 

Cópia do Certificado ou Declaração de conclusão de Curso de Nível Médio  
1,0 1,0 

Cópia do Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de Curso de 
Graduação. 

1,0 1,0 

Cópia do Certificado ou Declaração de conclusão de Curso de Nível Técnico. 
1,0 1,0 

02 Eventos de Capacitação:   

 

Certificados de participação em cursos de atualização, treinamento e 
capacitação na área de educação (EAD), nos últimos cinco anos – com carga 

horária acima de 20 horas, observados tempo hábil para realização dos 
cursos. 

1,00 3,0 

Certificados de participação em cursos de atualização, treinamento e 
capacitação na área de educação (Presencial), nos últimos cinco anos – com 
carga horária acima de 20 horas. 

1,00 3,0 

 
Certificado do Curso de Inclusão Escolar -TEA (Mínimo de 20h)  2,0 2,0 

 Certificados de participação em curso de Informática Básica, realizados a 
partir de 2015, carga horária de no mínimo 50 horas. 

0,50 1,0 

 
 
 
2 - PARA OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO: 
 
 

Itens TITULOS 
PONTUAÇÃO 

Mínima Máxima 

01 Formação Profissional: 

 

Cópia do Certificado ou Declaração de conclusão de Curso de Nível 
Fundamental. 

1,0 1,0 

Cópia do Certificado ou Declaração de conclusão de Curso de Nível Médio. 
1,0 1,0 

Cópia do Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de Curso de 
Graduação. 

1,0 2,0 
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Cópia do Certificado ou Declaração de conclusão de Curso de Nível Técnico. 
1,0 1,0 

02 
Eventos de Capacitação: 

  

 
Certificados de participação em cursos de atualização, treinamento e 

capacitação na área de educação (EAD), nos últimos cinco anos – com 
carga horária acima de 20 horas, observados tempo hábil para realização 
dos cursos. 

1,00 2,0 

 Certificados de participação em cursos de atualização, treinamento e 
capacitação na área de educação (Presencial), nos últimos cinco anos – 

com carga horária acima de 20 horas. 

1,00 2,0 

 
 
 
 

3 - PARA OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO: 
 
 

Itens TITULOS 

PONTUAÇÃO 

Mínima Máxima 

01 Formação Profissional: 

 

Cópia do Certificado ou Declaração de conclusão de Curso de Nível 
Fundamental. 

1,0 1,0 

Cópia do Certificado ou Declaração de conclusão de Curso de Nível 
Médio. 

1,0 1,0 

Cópia do Certificado ou Declaração de conclusão de Curso de Nível 

Técnico. 

1,0 1,0 

02 Eventos de Capacitação:   

 

Certificados de participação em cursos de atualização, treinamento e 

capacitação na área de educação (EAD), nos últimos cinco anos – com 
carga horária acima de 20 horas, observados tempo hábil para realização 
dos cursos. 

1,00 2,0 

Certificados de participação em cursos de atualização, treinamento e 
capacitação na área de educação (Presencial), nos últimos cinco anos – 
com carga horária acima de 20 horas. 

1,00 2,0 
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ANEXO III 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO           
 

Exmo. Sr. Secretário de Educação do Município de Chapadão do Sul.  
DADOS PESSOAIS (preenchimento obrigatório)  

Nome:  

Data Nasc.: Sexo: (    )Feminino  (   )Masculino 

RG/Órgão Expedidor: 

 CPF:  PIS/PASEP: 

ENDEREÇO 

Rua/Avenida: Nº: 

Bairro: Cidade/ UF: 

Telefone Residencial: Telefone Celular: 

E-mail: 

SITUAÇÃO FUNCIONAL 

(    ) Contratado  anteriormente na Prefeitura de Chapadão do Sul 

(    ) Sem contrato anterior na Prefeitura de Chapadão do Sul 

 

FORMAÇÃO//ESCOLARIDADE (Deverá ser comprovada com Histórico Escolar) 

Formação Nível: (   )Fundamental // (   ) Médio // (   ) Superior 

 
Venho pela presente requerer a V. S.ª minha inscrição no Processo Seletivo Simplificado, manifestando minha 

candidatura ao cargo de (somente uma alternativa). 

 

2- CARGO PRETENDIDO  

 
Assistente de Atividades Educacionais III–Assist. de Apoio Educ. I– Secretaria 
de Escola 

 
Assistente de Serviços Educacionais III – Monitor de Educação Infantil 
(  ) 1- Zona Urbana  //  (  ) 2- Zona Rural: (  ) a-Aroeira//(  ) b-Pedra Branca//(  ) c-

Ribeirão 

 
Assistente de serviços Educacionais II – Agente de Merenda 
(  ) 1- Zona Urbana  //  (  ) 2- Zona Rural: (  ) a-Aroeira//(  ) b-Pedra Branca//(  ) c-

Ribeirão 

 

Auxiliar de Serviços Operacionais I (limpeza) 

(  ) 1- Zona Urbana  //  (  ) 2- Zona Rural: (  ) a-Aroeira//(  ) b-Pedra Branca//(  ) c-
Ribeirão 

 
Declaro que tenho inteiro conhecimento do EDITAL Nº 001/2020 - Abertura de Processo Seletivo 

Simplificado e que estou ciente de que o não atendimento das exigências necessárias à participação implicará no 

cancelamento da presente inscrição.  
                                                                                           
  Atenciosamente, 
 

--------------------------------------------------  
              Assinatura do Candidato 
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EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO 
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006//2020 

 
AS PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrito no CNPJ/MF, sob o nº 13.600.190/0001-20, 
neste ato representada pela sua Gestora Sra. Maria das Dores Zocal Krug, doravante denominada Concedente, e a 

Organização da Sociedade Civil, o CENTRO SÓCIO EDUCATIVO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, inscrita no CNPJ 
nº 07.965.237/0001-56, neste ato representada pela Sra. Maria Penha Coissi, a seguir denominada Convenente. 

 
DO FUNDAMENTO LEGAL: Este instrumento é firmado com fundamento legal na Lei n° 13.019, de 31 de julho de 
2014, nos termos do Decreto nº 2.947, de 26 de janeiro de 2018 e demais legislações pertinentes. 
  
CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO: Constitui o objeto deste instrumento, o aditamento de prazo para a consecução e 
conclusão do Termo de Colaboração nº 006/2020.  

 
CLÁUSULA 2ª –  DA VIGÊNCIA: A vigência do Termo Aditivo corresponde ao período entre 01/01/2021 a 
28/02/2021. 
  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Maria das Dores Zocal Krug  
Gestora - Concedente        

 
CENTRO SÓCIO EDUCATIVO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 

Maria Penha Coissi   
Presidente - Convenente      
 

 
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO 

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 014/2020 

 
AS PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrito no CNPJ/MF, sob o nº 13.600.190/0001-20, 
neste ato representada pela sua Gestora Sra. Maria das Dores Zocal Krug, doravante denominada Concedente, e a 
Organização da Sociedade Civil, o CENTRO SÓCIO EDUCATIVO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, inscrita no CNPJ 
nº 07.965.237/0001-56, neste ato representada pela Sra. Maria Penha Coissi, a seguir denominada Convenente. 
 

DO FUNDAMENTO LEGAL: Este instrumento é firmado com fundamento legal na Lei n° 13.019, de 31 de julho de 
2014, nos termos do Decreto nº 2.947, de 26 de janeiro de 2018 e demais legislações pertinentes. 
  
CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO: Constitui o objeto deste instrumento, o aditamento de prazo para a consecução e 

conclusão do Termo de Colaboração nº 014/2020.  
 
CLÁUSULA 2ª –  DA VIGÊNCIA: A vigência do Termo Aditivo corresponde ao período entre 01/01/2021 a 

28/02/2021. 
  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Maria das Dores Zocal Krug  
Gestora - Concedente        
 
CENTRO SÓCIO EDUCATIVO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 

Maria Penha Coissi   
Presidente - Convenente      
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EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO 
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2020 

 
AS PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CHAPADÃO DO SUL, inscrito no CNPJ sob o 
nº 15.542.745/0001-50, neste ato representada pela sua Gestora Sra. Maria das Dores Zocal Krug, doravante 

denominada Concedente, e a Organização da Sociedade Civil, o CENTRO SÓCIO EDUCATIVO NOSSA SENHORA 
DAS GRAÇAS, inscrita no CNPJ nº 07.965.237/0001-56, neste ato representada pela Sra. Maria Penha Coissi, a seguir 

denominada Convenente. 
 
DO FUNDAMENTO LEGAL: Este instrumento é firmado com fundamento legal na Lei n° 13.019, de 31 de julho de 
2014, nos termos do Decreto nº 2.947, de 26 de janeiro de 2018. 
CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO: Constitui o objeto deste instrumento, o aditamento de prazo para a consecução e 
conclusão do Termo de Colaboração nº 005/2020.  

 
CLÁUSULA 2ª –  DA VIGÊNCIA: A vigência do Termo Aditivo corresponde ao período entre 01/01/2021 a 
28/02/2021. 
 
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS  
Maria das Dores Zocal Krug  
Gestora - Concedente        

 
CENTRO SÓCIO EDUCATIVO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 

Maria Penha Coissi   
Presidente - Convenente            
 

 
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO 

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2020 

 
AS PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrito no CNPJ sob o nº 13.600.190/0001-20, neste 
ato representada pela sua Gestora Sra. Maria das Dores Zocal Krug, doravante denominada Concedente, e a 
Organização da Sociedade Civil, o CENTRO SÓCIO EDUCATIVO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, inscrita no CNPJ 
nº 07.965.237/0001-56, neste ato representada pela Sra. Maria Penha Coissi, a seguir denominada Convenente. 
DO FUNDAMENTO LEGAL: Este instrumento é firmado com fundamento legal na Lei n° 13.019, de 31 de julho de 

2014, nos termos do Decreto nº 2.947, de 26 de janeiro de 2018. 
CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO: Constitui o objeto deste instrumento, o aditamento de prazo para a consecução e 
conclusão do Termo de Colaboração nº 07/2020.  
CLÁUSULA 2ª –  DA VIGÊNCIA: A vigência do Termo Aditivo corresponde ao período entre 01/01/2021 a 

28/02/2021. 
 
 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Maria das Dores Zocal Krug  
Gestora - Concedente        
 
CENTRO SÓCIO EDUCATIVO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 
Maria Penha Coissi   
Presidente – Convenente 
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RATIFICAÇÃO  
 

Reconheço e Ratifico a DISPENSA DE LICITAÇÃO em favor das empresas Medy Higienização Profissional 
Eireli – EPP e Mix Clean Produtos de Limpeza Eireli – EPP conforme parecer exarado no Processo nº 957/2020. 
 

Chapadão do Sul – MS, 04 de dezembro de 2020. 
 

João Carlos Krug 
Prefeito Municipal 

 

 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 080/2020 

PREGÃO PRESENCIAL PELO SRP Nº 094/2020 
PROCESSO ADMINISRATIVO Nº 843/2020 

 
*Contratante: Município de Chapadão do Sul – MS – CNPJ/MF nº 24.651.200/0001-72 
*Detentoras da Ata:  

DIFE Distribuidora de Medicamentos Ltda 

CNPJ/MF nº 10.566.711/0001-81 Valor: R$ 22.051,40 

Perfil EPI’S e Soldagem Ltda – EPP  

CNPJ/MF nº 05.607.740/0001-04 Valor: R$ 2.692,20 

Distribuidora A C L de Eletrodomésticos Ltda  

CNPJ/MF nº 26.289.337/0001-54 Valor: R$ 15.332,00 

Clarear Comércio de Materiais de Limpeza Ltda – ME  

CNPJ/MF nº 01.206.306/0001-61 Valor: R$ 8.844,00 

Multiplicar Compras & Comércio Eireli – ME  

CNPJ/MF nº 07.508.517/0001-80 Valor: R$ 19.650,00 

*Objeto: A presente Ata tem como objeto o Registro de Preços para futura aquisição de materiais preventivos à COVID-
19 (EPI) para os profissionais e alunos que atuam nas unidades escolares deste município em atendimento a Secretaria 

Municipal de Educação, de acordo com especificações e quantidades constantes no termo de referência, edital e seus 
anexos, para consumo previsto durante 12 (doze) meses. 
*Data da Assinatura: 01/12/2020. 
*Vigência: 12 meses. 
 
A íntegra da Ata estará disponível na sede da Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul – MS, bem como no Portal da 

Transparência no site oficial do município, através do endereço eletrônico 
http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/transparencia. 
 

João Carlos Krug 

Prefeito Municipal 

 

 

EXTRATO DA DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 080/2020 

 
*Partes: Município de Chapadão do Sul – MS – CNPJ/MF nº 24.651.200/0001-72 *Detentoras da Ata:  

DIFE Distribuidora de Medicamentos Ltda 

http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/transparencia
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CNPJ/MF nº 10.566.711/0001-81  

Perfil EPI’S e Soldagem Ltda – EPP  

CNPJ/MF nº 05.607.740/0001-04  

Distribuidora A C L de Eletrodomésticos Ltda  

CNPJ/MF nº 26.289.337/0001-54  

Clarear Comércio de Materiais de Limpeza Ltda – ME  

CNPJ/MF nº 01.206.306/0001-61  

Multiplicar Compras & Comércio Eireli – ME  

CNPJ/MF nº 07.508.517/0001-80  

*Objeto: A presente Ata tem como objeto o Registro de Preços para futura aquisição de materiais preventivos à COVID-

19 (EPI) para os profissionais e alunos que atuam nas unidades escolares deste município em atendimento a Secretaria 
Municipal de Educação, de acordo com especificações e quantidades constantes no termo de referência, edital e seus 
anexos, para consumo previsto durante 12 (doze) meses. 
*Designação de Servidor: Fica designado o servidor Givaldo Domingos de Britto para acompanhamento e fiscalização 
da Ata de Registro de Preços supracitada. 
*Data da Assinatura: 01/10/2020. 
*Assinam: Maria Otília M. dos S. Balbino – Secretária Municipal de Educação / Givaldo Domingos de Britto – Fiscal 

do Contrato. 
 

Maria Otília M. dos S. Balbino  

Secretária Municipal de Educação 

Givaldo Domingos de Britto  

Fiscal do Contrato 

 

 

EXTRATO DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA Nº 206/2020 
 
*Partes: Município de Chapadão do Sul – MS – CNPJ/MF nº 24.651.200/0001-72 / Depósito de Gás Central Ltda – 
EPP – CNPJ/MF nº 09.222.495/0001-78. 
*Processo Administrativo: 890/2020 *Pregão Presencial: 097/2020 

*Objeto: Constitui-se o objeto do presente, a contratação de empresa especializada, no ramo pertinente, para aquisição 

de Cestas de Natal destinadas aos servidores da Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul – MS e aos estagiários do IEL 
(Instituto Euvaldo Lodi) por ocasião das festas natalinas do ano de 2020. 
*Data da Assinatura: 03/12/2020. 
*Prazo Contratual: 03/12/2020 a 31/12/2020. 
*Valor: R$ 83.559,00. 
*Dotação: 20.101 – 04.122.0008 – 2.008 – 3.3.90.30.00 – 100.000 – Ficha: 075.    
*Dotação: 40.101 – 08.244.0007 – 2.058 – 3.3.90.32.00 – 100.000 – Ficha: 331.                       
*Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993. 
*Assinam: João Carlos Krug – Prefeito Municipal / Oldemar de Aguiar Borba – Contratada. 

 
João Carlos Krug 

Prefeito Municipal 

 

 

EXTRATO DA DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR 
CONTRATAÇÃO PÚBLICA Nº 206/2020 

 
*Partes: Município de Chapadão do Sul – MS – CNPJ/MF nº 24.651.200/0001-72 / Depósito de Gás Central Ltda – 
EPP – CNPJ/MF nº 09.222.495/0001-78. 
*Processo Administrativo: 890/2020 *Pregão Presencial: 097/2020 
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*Objeto: Constitui-se o objeto do presente, a contratação de empresa especializada, no ramo pertinente, para aquisição 

de Cestas de Natal destinadas aos servidores da Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul – MS e aos estagiários do IEL 
(Instituto Euvaldo Lodi) por ocasião das festas natalinas do ano de 2020. 
*Designação de Servidor: Fica designado o servidor Gustavo Flesch Werneck Passos, proveniente da Secretaria 
Municipal de Administração e a servidora Zilda Aranha, proveniente da Secretaria Municipal de Assistência Social para 
acompanhamento e fiscalização do contrato supracitado. 

*Data da Assinatura: 03/12/2020. 
*Assinam: Raquel Ferreira Tortelli – Secretária Municipal de Administração / Gustavo Flesch Werneck Passos e 

Zilda Aranha – Fiscal do Contrato. 
 

Gustavo Flesch Werneck Passos  

Fiscal do Contrato 

Zilda Aranha  

Fiscal do Contrato 

 

Raquel Ferreira Tortelli 

Secretária Municipal de Administração 

 

 
EXTRATO DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA Nº 207/2020 

 
 

*Partes: Município de Chapadão do Sul – MS – CNPJ/MF nº 24.651.200/0001-72 / através do FUNDO MUNICIPAL DO 
DIREITO DO IDOSO – CNPJ/MF sob o nº 18.466.080/0001-30 / Depósito de Gás Central Ltda – EPP – CNPJ/MF 

nº 09.222.495/0001-78. 
*Processo Administrativo: 890/2020 *Pregão Presencial: 097/2020 

*Objeto: Constitui-se o objeto do presente, a contratação de empresa especializada, no ramo pertinente, para aquisição 
de Cestas de Natal destinadas aos frequentadores do Centro de Convivência de Idosos por ocasião das festas natalinas 

do ano de 2020. 
*Data da Assinatura: 03/12/2020. 
*Prazo Contratual: 03/12/2020 a 31/12/2020. 
*Valor: R$ 8.211,00. 
*Dotação: 40.106 – 08.241.0007 – 2.062 – 3.3.90.32.00 – 100.000 – Ficha: 985.                       
*Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993. 
*Assinam: Maria das Dores Zocal Krug – Gestora do FMDI / Oldemar de Aguiar Borba – Contratada. 

 
 

Maria das Dores Zocal Krug 

Gestora do FMDI 

 

 
EXTRATO DA DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR 

CONTRATAÇÃO PÚBLICA Nº 207/2020 
 
 
*Partes: Município de Chapadão do Sul – MS – CNPJ/MF nº 24.651.200/0001-72 / através do FUNDO MUNICIPAL DO 
DIREITO DO IDOSO – CNPJ/MF sob o nº 18.466.080/0001-30 / Depósito de Gás Central Ltda – EPP – CNPJ/MF 
nº 09.222.495/0001-78. 

*Processo Administrativo: 890/2020 *Pregão Presencial: 097/2020 

*Objeto: Constitui-se o objeto do presente, a contratação de empresa especializada, no ramo pertinente, para aquisição 
de Cestas de Natal destinadas aos frequentadores do Centro de Convivência de Idosos por ocasião das festas natalinas 
do ano de 2020. 
*Designação de Servidor: Fica designado a servidora Zilda Aranha, proveniente da Secretaria Municipal de Assistência 
Social para acompanhamento e fiscalização do contrato supracitado. 
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*Data da Assinatura: 03/12/2020. 

*Assinam: Raquel Ferreira Tortelli – Secretária Municipal de Administração / Zilda Aranha – Fiscal do Contrato. 
 

Raquel Ferreira Tortelli 

Secretária Municipal de Administração 

Zilda Aranha  

Fiscal do Contrato 

 

 
EXTRATO DO TERMO ADITIVO 02 

 CONTRATAÇÃO PÚBLICA Nº 005/2020 
 

*Partes: Município de Chapadão do Sul – MS – CNPJ/MF nº 24.651.200/0001-72 / Oi Móvel S/A – CNPJ/MF nº 
05.423.963/0001-11. 
*Processo Administrativo: 2976/2018 *Pregão Presencial: 227/2018 

*Objeto: Acréscimo de Quantitativo. 

*Data da Assinatura: 01/12/2020. 
*Valor: R$ 7.730,00. 
*Dotação: 35.102 – 10.301.0002 – 2.044 – 3.3.90.39.00 – 102.000 – Ficha: 666. 
*Dotação: 30.101 – 12.361.0003 – 2.019 – 3.3.90.39.00 – 100.000 – Ficha: 213.  
*Dotação: 30.101 – 15.127.0004 – 2.150 – 3.3.90.39.00 – 100.000 – Ficha: 497.  
*Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993. 

*Assinam: João Carlos Krug – Prefeito Municipal / Leonardo Ribas dos Santos Rotta, e/ou Edilson Ferreira de Lemos – 
Contratada. 

 
RATIFICO o Termo Aditivo. As demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas. 
 

João Carlos Krug 

Prefeito Municipal 

 

 
NOTIFICAÇÃO VIA DIÁRIO OFICIAL 

 
 

De acordo com o disposto no Código de Posturas do município de Chapadão do Sul (Lei Complementar nº 87 de 02 de 
setembro de 2016):  

 
Art. 95.  As edificações e respectivos lotes serão conservados em perfeito estado de asseio e usados de forma a não 
causar qualquer prejuízo ao sossego, à salubridade ou à segurança dos seus habitantes ou vizinhos. 
Parágrafo único.  Não é permitida a existência de terrenos cobertos de matos, ou servindo de depósito  de lixo, nos 

limites da área urbana do município.  
 
Art. 100.  § 1º. Aos proprietários de terrenos, nas condições previstas neste artigo, será concedido o prazo de quinze 

dias, a partir da notificação ou da publicação de edital no Diário Oficial do Município, para que procedam a sua limpeza 
e, quando for o caso, a remoção dos resíduos neles depositados.  
 
§2º. Expirado o prazo, o Município ou terceiro por ele contratado executará os serviços de limpeza e remoção de 
resíduos, exigindo dos proprietários, além de multa no valor de 0,4 (quatro décimos) UFM’s por metro quadrado, o 
pagamento das despesas efetuadas acrescidas de correção monetária desde a data da execução dos serviços até o 

efetivo pagamento, que será cobrado no ato do lançamento do IPTU, salvo quando o pagamento for efetuado 
anteriormente.  
 
§3º.  Em caso de reincidência, depois de cumpridas as formalidades legais e dentro do exercício em            vigência, a 
multa será imposta com acréscimo de 100% (cem por cento). 
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Sendo assim, ficam os proprietários dos imóveis relacionados, notificados, para, regularizar os seus imóveis, 
providenciando o a limpeza do terreno: 
 

FISCAL DE POSTURAS: ADALBERTO L. A. CANTARIO: MATRICULA 1130 

NOTIFICAÇÃO CAD ENDEREÇO QUADRA LOTE BAIRRO  

8891/2020 12049 RUA CALOPSITA, Nº 141 23 34 ESPLANADA III 

8892/2020 12050 RUA CALOPSITA, Nº 151 23 35 ESPLANADA III 

8893/2020 12057 RUA DOS PAVÕES, Nº 210 24 7 ESPLANADA III 

8894/2020 12058 RUA DOS PAVÕES, Nº 200 24 8 ESPLANADA III 

8895/2020 12070 RUA DOS CISNES, Nº 71 24 20 ESPLANADA III 

8896/2020 12081 RUA DOS FLAMINGOS, Nº 111 24 31 ESPLANADA III 

8897/2020 12085 RUA DOS FLAMINGOS, Nº 151 24 35 ESPLANADA III 

8898/2020 12091 RUA DOS PAVÕES, Nº 211 25 5 ESPLANADA III 

8899/2020 12097 RUA DOS PAVÕES, Nº 151 25 11 ESPLANADA III 

8900/2020 12099 RUA DOS PAVÕES, Nº 131 25 13 ESPLANADA III 

8901/2020 12113 AV.  MATO GROSSO DO SUL, Nº 
1783 

26 9 ESPLANADA III 

8902/2020 12114 AV. MATO GROSSO DO SUL, Nº 
1771 

26 10 ESPLANADA III 

8903/2020 12115 AV. MATO GROSSO DO SUL, Nº 
1759 

26 11 ESPLANADA III 

8904/2020 12092 RUA DOS PAVÕES, Nº 201 25 6 ESPLANADA III 
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