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PORTARIA Nº 465, DE 15 DE JUNHO DE 2021. 

 
Instituir Comissão de Procedimento 
Administrativo de Sindicância Investigatória e 
Reconhecimento de Dívida. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAPADÃO 
DO SUL, ESTADO DE MATO GROSO DO SUL, no uso 
de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
Lei Orgânica do Município; 

 
RESOLVE:  

Art. 1º - Instituir Comissão Especial Para 
Instauração de Procedimento Administrativo de 
Sindicância Investigatória e Reconhecimento de Dívida 
nº 032/2021.  

 
Art. 2º - A Comissão a que se refere o artigo 

anterior será composta pelos servidores: 

Masxuel Andrade Soares, Luana Alves Capilé e Sabrina 
Ribeiro. 

Art. 3º - Os trabalhos da Comissão serão 
presididos pelo Sr.ª Luana Alves Capilé. 

 
Art. 4º - Em razão da complexidade dos 

trabalhos, será concedido o prazo de 60 (sessenta) 

dias, passíveis de prorrogação caso haja necessidade 
devidamente justificada. 

 
Art. 5º - Registre-se, Publique-se e Cumpra-

se o Presente Ato.  
 
Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data 

da sua publicação.      
 

 

 
PORTARIA Nº 466, DE 15 DE JUNHO DE 2021. 

 
Instituir Comissão de Procedimento 
Administrativo de Sindicância Investigatória e 
Reconhecimento de Dívida. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAPADÃO 

DO SUL, ESTADO DE MATO GROSO DO SUL, no uso 

de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 

Lei Orgânica do Município; 
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RESOLVE:  

Art. 1º - Instituir Comissão Especial Para 

Instauração de Procedimento Administrativo de 
Sindicância Investigatória e Reconhecimento de Dívida 
nº 032/2021.  

 

Art. 2º - A Comissão a que se refere o artigo 

anterior será composta pelos servidores: 
Masxuel Andrade Soares, Franciele Jaqueline Rieth e 
Adelismar Barbosa de Oliveira. 

Art. 3º - Os trabalhos da Comissão serão 

presididos pelo Sr. Masxuel Andrade Soares. 

 

Art. 4º - Em razão da complexidade dos 
trabalhos, será concedido o prazo de 60 (sessenta) 

dias, passíveis de prorrogação caso haja necessidade 
devidamente justificada. 

 

Art. 5º - Registre-se, Publique-se e Cumpra-

se o Presente Ato.  

 

Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data 

da sua publicação.      

 

 

 

PORTARIA Nº 478, DE 16 DE JUNHO DE 2021. 

 
Instituir Comissão de Procedimento 
Administrativo de Sindicância Investigatória e 

Reconhecimento de Dívida. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAPADÃO 
DO SUL, ESTADO DE MATO GROSO DO SUL, no uso 

de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
Lei Orgânica do Município; 

 
RESOLVE:  
 
Art. 1º - Instituir Comissão Especial Para 

Instauração de Procedimento Administrativo de 
Sindicância Investigatória e Reconhecimento de Dívida 
nº 042/2021.  

Art. 2º - A Comissão a que se refere o artigo 
anterior será composta pelas servidoras: Adelismar 

Barbosa de Oliveira, Franciele Jaqueline Rieth e Pamela 
Couto da Silva. 

 

Art. 3º - Os trabalhos da Comissão serão 
presididos pela Sr.ª Adelismar Barbosa de Oliveira. 

 
Art. 4º - Em razão da complexidade dos 

trabalhos, será concedido o prazo de 60 (sessenta) 
dias, passíveis de prorrogação caso haja necessidade 
devidamente justificada. 

 
Art. 5º - Registre-se, Publique-se e Cumpra-

se o Presente Ato.  

 
Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data 

da sua publicação.      
 

  

 
PORTARIA N. º 479, DE 16 DE JUNHO DE 2021. 

  

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAPADÃO 

DO SUL, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no 

uso das atribuições que lhe confere, resolve: 

  

Art. 1º Exonerar a pedido, o servidor Rafael 

Pereira Lima, portador do CPF nº 047.657.911-22, do 

cargo de Auxiliar de Serviços Operacionais II, 

provimento efetivo, a partir de 01 de junho de 2021. 

 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data 

de sua publicação, tendo efeitos retroativos a 01 de 

junho de 2021. 
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AVISO 
REGISTRO DE PREÇO Nº 041/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 094/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021 

 
O MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL, Estado de 

Mato Grosso do Sul, por intermédio da Pregoeira 

designada através da Portaria nº 373/2021, torna 

público aos interessados, que promoverá Licitação na 

modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo “Menor 

Preço Por Item”, visando à futura aquisição de 

materiais hospitalares para abastecimento da 

Central de Abastecimento Farmacêutica (CAF) 

para atender o Hospital Municipal, ESF’s e UBS, 

para um período de 12 meses, em atendimento 

ao Fundo Municipal de Saúde. 

 

Data do Credenciamento, e Realização do 

Pregão: O recebimento das propostas de preços e 

habilitação ocorrerão no dia 06 de Julho de 2021, às 

09:00 (nove) horas (BR), através do site bll.org.br 

 

Na hipótese de ocorrer feriado ou outros fatos 

impeditivos, que impeça a realização da sessão 

pública, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil 

que se seguir, no mesmo local e horário. 

Retirada do Edital: O Edital poderá ser retirado junto 

ao Departamento de Licitações e pelo e-mail 

licita.chapadao@outlook.com. 

 

Chapadão do Sul/MS, em 14 de Junho de 2021. 

 

Bruna Letícia Alves de Souza 

Pregoeira Oficial 

Portaria 373/2021 

 

AVISO 
REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 095/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2021 

 

O MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL, Estado de 
Mato Grosso do Sul, por intermédio da Pregoeira 
designada através da Portaria nº 373/2021, torna 

público aos interessados, que promoverá Licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “Menor 

Preço Por Item”, visando à futura aquisição de carga 
de gás de GLP para suprir as necessidades do setor de 
Nutrição do Hospital Municipal, em atendimento 

período ao Fundo Municipal de Saúde. 
 
Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos 
Envelopes e da Realização do Pregão: O 

credenciamento e o recebimento dos envelopes de 
proposta de preços e de habilitação ocorrerão no dia 
30 de junho de 2021, às 08:00 (oito) horas (MS), 
na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, localizada 
na Avenida Seis, nº 706, Centro, Chapadão do Sul/MS. 
 

Na hipótese de ocorrer feriado ou outros fatos 
impeditivos, que impeça a realização da sessão 
pública, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil 
que se seguir, no mesmo local e horário. 
 
 
Retirada do Edital: O Edital poderá ser retirado junto 

ao Departamento de Licitações, pelo e-mail 

licita.chapadao@outlook.com ou pela página do Portal 
da Transparência, através do link “Editais de licitação” 
no endereço 
http://s2.asp.srv.br/etransparencia.pm.chapadaodosul
.ms/servlet/portal. 
 

 
  Chapadão do Sul/MS, em 16 de junho 

de 2021 
 
 

Bruna Letícia Alves de Souza 

Pregoeira Oficial 
Portaria 373/2021 

 

 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

 

Tomada de Preços 002/2021 

Processo Administrativo Nº 076/2021 

 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica, para 
execução de de obra de Pavimentação Asfáltica e 

Drenagem de Aguas Pluviais em Bairro do Centro 
do município de Chapadão do Sul/MS. 

mailto:licita.chapadao@outlook.com
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A Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul/MS, por 
intermédio do Prefeito Municipal Sr. João Carlos Krug, 

no uso de suas atribuições legais, 
resolve ADJUDICAR o processo licitatório em epígrafe, 
e HOMOLOGAR o objeto do certame à empresa: TDC 

Engenharia LTDA, CNPJ 16.833.782/0001-09, no valor 
de R$ 2.033.356,48 (dois milhões, trinta e três mil, 
trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito 
centavos). 

 

CHAPADÃO DO SUL - MS, 16 DE JUNHO DE 2021. 
 

 

 

RESULTADO DE HABILITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 093/2021 

TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 

 

A Comissão Permanente de Licitação do Município de 
Chapadão do Sul, através da sua Presidente, tendo em 
vista a continuidade da licitação supramencionada, 
torna público para conhecimento dos interessados o 
resultado do julgamento dos documentos de 
habilitação apresentados para a licitação acima 

referida, cujo objeto é contratação de pessoa jurídica, 
para execução da obra de ampliação do sistema de 
drenagem de percolado do aterro sanitário, incluindo 
materiais e mão e obra conforme a Planilha 
Orçamentária da Central de Tratamento de Resíduos 
(CTR), em atendimento à Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. 

Empresas habilitadas: Taurus Empreendimentos Ltda 
CNPJ 03.492.589/0001-80 e Construtora Mosaico Ltda, 
CNPJ: 04.924.847/0001-13. A partir da data da ata de 
habilitação, ficam franqueadas vistas aos interessados 

e iniciado o prazo recursal (art.109, inciso I, letra a da 
Lei 8.666/93). 
 

Chapadão do Sul/MS, em 16 de Junho de 2021. 

 

 

Bruna Letícia Alves de Souza 

Presidente da CPL 

Portaria 372/2021 

DECRETO Nº3.501, DE 15 DE JUNHO DE 2021. 
 

 “Institui incentivo financeiro estadual destinada 
aos servidores que atuam em horários 
extraordinários, feriados e/ou finais de semana, 

diretamente nas ações de vacinação contra a 
Covid-19.” 
   

JOÃO CARLOS KRUG, Prefeito de 

Chapadão do Sul-MS, Estado de Mato Grosso do Sul, 
no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica 
do Município,  

 
DECRETA:  
  

Art. 1º.  Fica instituído incentivo 
financeiro estadual mensal, no valor conforme 
estabelecido pela RESOLUÇÃO Nº 27/SES/MS, 
destinado aos servidores que atuam em horários 
extraordinários, feriados e/ou finais de semana, 
diretamente nas ações de vacinação contra a Covid-
19. 

  

Art. 2º.  Para o recebimento do 
incentivo financeiro estadual de que trata o artigo 1º, 
o servidor deverá atender aos seguintes critérios: 

 I – Ser assíduo; 
 II – Atender e orientar o usuário e os 

demais servidores com responsabilidade e respeito; 

III – Participar de cursos/capacitações 
ofertados pelo município, estado ou união, quando 
indicado pela gestão municipal; 

IV – Replicar as capacitações para 
outros servidores, quando autorizado ou solicitado pela 
gestão municipal; 

V – Monitorar e avaliar a cobertura 
vacinal do território e planejar as atividades de 
vacinação de forma integrada ao conjunto das demais 
ações da unidade de saúde, sempre em parceria com a 
equipe local; 

VI – Prover, periodicamente, as 
necessidades de insumos e imunobiológicos, a fim de 

evitar prejuízos na prestação de serviços ao munícipe; 
VII – Manter as condições preconizadas 

de conservação dos imunobiológicos, com o devido 
registro no mapa de controle de temperatura no início 
e no final das atividades; 

VIII – Utilizar os equipamentos de 
forma a preservá-los em condições de funcionamento;
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IX – Dar destino adequado aos 

resíduos da sala de vacinação; 

X – Registrar todos os dados referentes 

às atividades de vacinação no Sistema de Informação 

do Programa Nacional de Imunização – SIPNI; 

XI – Manter o arquivo da sala de vacina 

em ordem; 

XII – Promover a organização e 

monitoramento da sala de vacina; 

XIII – Atuar na sala de vacina e nos 

equipamentos sociais para ações de vacinação 

(Instituições educacionais, igrejas, praças, pontos de 

atendimento extensivos à ESF); 

XIV – Realizar as atribuições sob 

supervisão e orientação do enfermeiro responsável; e 

XV – Realizar outras atribuições 

pertinentes ao cargo, conforme legislações vigentes. 

  

Parágrafo único. O incentivo 

financeiro estadual será pago no mês subsequente à 

publicação deste regulamento, após o ateste de 

cumprimento dos critérios estabelecidos neste artigo, 

que será emitido pela chefia imediata. 

  

Art. 3º.  Não fará jus ao recebimento 

do incentivo financeiro estadual de que trata o artigo 

1º desta Lei, o servidor que: 

I – descumprir os critérios de que trata 

o artigo 2º deste Decreto; 

II – estiver em gozo de férias, licença-

prêmio, licença-maternidade e outras concessões 

previstas no Estatuto do Servidor Público Municipal. 

 

Art. 4º.  O repasse do incentivo 

financeiro será realizado de forma igualitária entre os 

membros, de acordo com a classificação e alcance de 

metas pelo município, conforme previsto no art. 6º da 

RESOLUÇÃO Nº 27/SES/MS, por meio de 

monitoramento da produtividade previsto no Art. 3º da 

mesma Resolução. 

 

Art. 5º.  O incentivo financeiro 

estadual será repassado ao município mediante as 

condições previstas no art. 6º da RESOLUÇÃO Nº 

27/SES/MS. 

  

Art. 6º.  As despesas com o incentivo 

financeiro estadual constante deste Decreto correrão 

por conta de verbas em caráter excepcional, de 

incentivo financeiro estadual aos municípios, para o 

fortalecimento das ações de vacinação contra a Covid-

19 no âmbito de Mato Grosso do Sul, por meio da 

RESOLUÇÃO Nº 27/SES/MS. 

 

Art. 7º.  O incentivo financeiro 

estadual será repassado ao município mediante as 

seguintes condições:  

I - O município que apresentar até às 

8h do 1º dia do mês vigente, por meio do Sistema e-

vacine MS, um percentual superior a 95% de doses 

aplicadas em relação as doses enviadas, receberá no 

mês subsequente 100% (cem por cento) do valor 

previsto de repasse, constante no Anexo Único da 

Resolução nº 27/SES/MS;  

II - O município que apresentar até às 

8h do 1º dia do mês vigente, por meio do Sistema e-

vacine MS, um percentual entre 90% a 94,99% de 

doses aplicadas em relação as doses enviadas, 

receberá no mês subsequente 70% (setenta por cento) 

do respectivo valor previsto de repasse, constante no 

Anexo Único da Resolução nº 27/SES/MS;  

III - O município que apresentar até às 

8h do 1º dia do mês vigente, por meio do Sistema e-

vacine MS, um percentual inferior a 90% de doses 

aplicadas em relação as doses enviadas, não fará jus 

ao recebimento do Incentivo Financeiro Estadual no 

mês subsequente. 

 

Art. 8º. O Município fica desobrigado  

ao pagamento do incentivo quando cessarem os 

efeitos da RESOLUÇÃO 27/SES/MS. 
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Art. 9º.  Em nenhuma hipótese, o incentivo financeiro estadual instituído por este Decreto será 

incorporado aos vencimentos dos profissionais que desempenham suas atividades nas imunizações COVID-19, e não 

servirá de base para incidência de quaisquer vantagens. 

 

Art. 10.  Em, havendo mês que não for constatado ações de vacinação em feriados, finais de semana 

e horário extraordinário, será o valor do referido mês utilizado para o fortalecimento das ações de vacinação contra a 

Covid-19. 

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Chapadão do Sul – MS, 15 de junho de 2021. 

 

 
 

 
RESULTADO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 083/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021 
 

Objetivo e finalidade: Aquisição de brinquedo tipo playground em forma de barco a ser instalado na Praça de Eventos, 

visando complementar o trabalho da Secretaria Municipal de Assistência Social. 
 
Foi adjudicado pela pregoeira à empresa: F. J. Play Comercio De Equipamentos De Recreação Eireli - ME, CNPJ 
34.714.058/0001-19, no valor de R$ 90.500,00 (noventa mil e quinhentos reais). 
 

Chapadão do Sul/MS, 16 de junho de 2021. 
 

Bruna Letícia Alves de Souza 
Pregoeira Oficial 

Portaria 373/2021 

 

ADENDO I AO CREDENCIAMENTO 

 

Correção Processual Administrativa  

 

A Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul - MS, por intermédio da Presidente da CPL – Portaria nº 372/2021 – em 

atenção a Lei Municipal nº 1.228/2019 - mediante autorização proveniente da Secretaria Municipal de Saúde - 

informa que o Processo Administrativo nº 085/2021, Inexigibilidade nº 008/2021, Credenciamento Médico nº 

005/2021 - no que concerne ao Edital e seus Anexos - sofrerão as seguintes 

alterações/correções/exclusões:  
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Onde se lê: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

 
 

 
Leia-se: 
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Objetivando as correções necessárias, goza a Administração dos Princípios da Autotutela, Legalidade, Eficiência, 
Súmula nº 473 do STF e Lei Municipal nº 1.228/2019. 
 

 
Chapadão do Sul/MS, 16 de junho de 2021. 

 
 

Bruna Letícia Alves de Souza          Valéria Lopes dos Santos 
Presidente da CPL             Secretária Municipal de Saúde 

Portaria nº 372/2021  
 

 
EDITAL N.º 001/2021 

ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO Nº 001/2021 PARA ATENDER COVID-19  

 
João Carlos Krug, Prefeito Municipal de Chapadão do Sul/MS, no uso de suas atribuições legais, torna público para 

conhecimento dos interessados a abertura de inscrições para realização de Processo Seletivo Simplificado, para o 

provimento de cargos e formação de cadastro de reserva de profissionais, com vistas à contratação temporária para 

atendimento às necessidades de excepcional interesse público na Secretaria Municipal de Saúde, 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:  

1.3.1 - ser brasileiro nato ou naturalizado;  

1.3.2 - estar em gozo dos direitos políticos e civis;  

1.3.4 - estar quite com as obrigações militares (sexo masculino) e eleitorais;  

1.3.5 - ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;  
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1.3.6 - comprovar a escolaridade e os requisitos específicos exigidos para o cargo;  

1.3.7 - 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 ordem de classificação. 

1.5 - 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.  

1.6 – O local de lotação será definido pela Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as necessidades 

existentes no Hospital Municipal.  

1.7 – O candidato contratado também poderá ser transferido de um local para outro conforme a 

necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.  

 
2. DAS INSCRIÇÕES  
 

No ato da inscrição, o candidato ou procurador deverá apresentar:  

2.1 – o Formulário de Inscrição contido no Edital do Processo Seletivo Simplificado, disponível para impressão no 

endereço eletrônico www.chapadaodosul.ms.gov.br.  

2.2 – No ato da inscrição o candidato ou procurador deverá apresentar os documentos comprobatórios da titulação 

conforme item 4.1.11 deste edital. 

2.3- A entrega do formulário de inscrição preenchido e da cópia legível dos títulos em envelope lacrado 

(deverá ser colado na parte externa do envelope o rótulo de identificação constante no Anexo II deste 

edital) ocorrerá entre os dias 21 a 22 de junho de 2021, das 13h30’ às 16h, na Secretaria Municipal de 

Saúde, localizada na Rua Dezoito, 876, Centro - Chapadão do Sul – MS. 

2.4 – O candidato deverá atender aos seguintes procedimentos: 

2.4.1 - 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; 

2.4.2 – Ter conhecimento expresso da Lei Municipal nº 407/2002; 

2.4.3 - Os candidatos aprovados através do Processo Seletivo não farão jus ao percebimento do adicional que dispõe 

o Decreto Municipal nº 1.518 de 03 de dezembro de 2007, como também de que trata o artigo 57 - IV da Lei 

Complementar Municipal nº 040/07. 

2.4.4 – Os candidatos aprovados apenas farão jus aos adicionais de insalubridade ou periculosidade por conta da 

função a ser exercida, perceberão os valores correspondentes aos percentuais específicos determinados no Laudo 

Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) comprovando enfaticamente a exposição dos agentes 

ambientais nocivos à saúde ou à integridade física. 

2.4.5 – Imprimir e preencher o Formulário de Inscrição, através de formulário específico, disponível na página 

citada; 

2.4.6 - Preencher corretamente no Formulário de Inscrição todos os dados solicitados;  

2.4.7 – Responsabilizar-se exclusivamente, pelas informações dos dados cadastrais prestadas no ato da inscrição; 

2.4.8 -  Imprimir e preencher o rótulo de identificação de envelope lacrado constante no Anexo II que deverá ser 

colado conforme as orientações do anexo; 

2.4.9 - 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; 

http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
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2.4.10 - Possuir aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo; 

2.4.11 - Comprovar a escolaridade e os requisitos específicos exigidos para o cargo; 

2.4.12 - O candidato terá obrigatoriedade de entregar o Formulário de Inscrição impresso e preenchido na Secretaria 

Municipal de Saúde, localizada na Rua Dezoito, 876, Centro, Chapadão do Sul- MS; 

2.4.13 – No ato da inscrição o candidato deverá apresentar envelope lacrado com cópias dos seguintes 

documentos:  

- Carteira de Identidade e/ou Carteira de Trabalho com foto; 

- CPF; 

- Título de Eleitor; 

- Carteira de Ordem de Classe para os cargos que exigirem;  

- Certificado ou Declaração de Conclusão da Escolaridade exigida para o cargo; 

- Certificados e /ou Declarações que comprovem os títulos, conforme item 4.1.11 deste edital. 

2.4.14 – Todos os documentos exigidos no item 2.4.5 e 2.4.13 deverão ser entregues em envelope 

lacrado, o qual será aberto pela comissão designada pela Secretaria Municipal de Saúde para atuar a 

frente deste processo seletivo. 

2.4.15 – Não será aceita inscrição que não esteja no envelope lacrado e com o rótulo de identificação do 

envelope DEVIDAMENTE PREENCHIDO constante no Anexo II. 

2.4.16 – Não haverá cobrança da taxa de inscrição. 

2.5 - Não será aceita inscrição por e-mail ou fax.  

2.6 - Após a entrega do Formulário de Inscrição e dos documentos (item 2.4.5 e item 2.4.12), não serão aceitos 

pedidos para quaisquer alterações. 

2.7- Verificando-se, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não atenda a todos os requisitos exigidos, será 

ela cancelada, não gerando qualquer efeito. 

2.8 - 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. 

2.9 - O candidato e seu procurador respondem em esfera administrativa, civil e criminalmente pelas informações 

prestadas na Ficha de Inscrição. 

2.10. Considerando a Lei 14.151/2021 que afasta a gestante durante o período de pandemia, e considerando a 

necessidade de o serviço de fisioterapeuta, enfermeiro(a) e técnico de enfermagem ser de forma presencial, não será 

permitida a participação da mesma, por não estar compatível com as necessidades específicas solicitadas pela 

Administração, devendo a mesma ser desligada quando constatar-se a gestação. 

 

3. DA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO: 

 

3.1 – INSCRIÇÃO: conforme item 2.  

 

3.2 - PROVA DE TÍTULOS: de caráter classificatório, para todos os cargos. 

 

4. DA PROVA 

 

4.1 – Da Prova de Títulos 

 

4.1.1 - Os documentos da Prova de Títulos deverão ser entregues no ato da inscrição.  
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4.1.2 – Os candidatos deverão entregar os documentos comprobatórios de titulação no ato da inscrição, todos em 
envelope lacrado com rótulo de identificação do envelope constante no Anexo II, entre os dias 21 a 22 de junho de 

2021, das 13h30’ às 16h, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Dezoito, 876, Centro - Chapadão do 
Sul – MS. 
4.1.3 – Os candidatos devem apresentar os documentos comprobatórios de titulação em cópias legíveis. 

4.1.4 - Não serão aceitos títulos fora da forma, do prazo e do local estipulados no Edital de Abertura. 
4.1.5 - Receberá nota zero o candidato que não entregar os títulos no ato da inscrição. 
4.1.6 – Para efeito de avaliação, todas as atividades previstas dos títulos deverão estar concluídas. 
4.1.7 – Não serão aceitos títulos encaminhados via postal, via fax ou via correio eletrônico. 

4.1.8 – Na impossibilidade de comparecimento do candidato, serão aceitos os títulos entregues por 
terceiros, mediante a apresentação de documento de identidade original do procurador e de procuração, 
com firma reconhecida em cartório, acompanhada de cópia legível de documento de identidade do 
candidato. 
4.1.9 - Somente será aceita uma procuração por candidato. 
4.1.10 - Serão de inteira responsabilidade do candidato as informações prestadas por seu procurador no ato da 

entrega dos títulos arcando o candidato com as consequências de eventuais erros de seu representante. 
4.1.11 - Os títulos serão aferidos pela Comissão de Avaliação da Prova de Títulos, observados os critérios e o valor 
correspondente em pontos explicitados nos quadros abaixo: 
 
4.1.12 A - PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR: 
 

ÍTEM TÍTULOS  PONTUAÇÃO 

1 FORMAÇÃO PROFISSIONAL UNITÁRIO MÁXIMO 

  

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de 
Curso de Pós-graduação em nível de Doutorado na 
área específica do cargo, cópia legível. 

1,0 1,0 

  

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de 
curso de Pós-graduação em nível de Mestrado na 

área específica do cargo, cópia legível. 

1,0 1,0 

  

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de 

Curso de Pós-graduação em nível de Especialização 
(mínima de 360h) na área específica do cargo, cópia 
legível.  

1,0 1,0 

2 EVENTOS DE CAPACITAÇÃO 
UNITÁRIO MÁXIMO 

  

Certificados de participação como ministrante, 
colaborador, autor, instrutor ou participante em 
cursos, ou workshop, na área específica do cargo, 
realizados a partir de 2015, com carga horária de 100 
horas acima, cópia legível. 

0,5 1,0 
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Certificados de participação como ministrante, 

colaborador, autor, instrutor ou participante em 
cursos, ou workshop, na área específica do cargo, 
realizados a partir de 2015, com carga horária de 30 a 
99 horas, cópia legível. 

0,5 1,0 

3 TEMPO DE SERVIÇO 
UNITÁRIO MÁXIMO 

  

Serviços prestados à Administração Pública 
Municipal, Estadual ou Federal: 

1,0 a cada 
180 dias de 

serviço  
3,0 

Certidão em cópia legível, em papel timbrado, com 
assinatura e carimbo do responsável pelo órgão de 
recursos humanos do tempo de serviço na área 

específica do cargo, devendo constar o período com 
dia, mês e ano do serviço prestado. 

  

Serviço prestado à Empresa Privada: 

0,5 a cada 
180 dias de 

serviço 
1,0 

Certidão em cópia legível, em papel timbrado, com 
assinatura e carimbo do responsável pelo setor de 
recursos humanos ou Carteira de Trabalho atualizada, 
com a página de identificação do candidato e página 
dos contratos de trabalho, das empresas privadas, do 

tempo de serviço, na área específica do cargo, cópia 

legível. 

4  SERVIÇO VOLUNTÁRIO    

 

Certidão em cópia legível, em papel timbrado, com 
assinatura e carimbo do responsável pelo setor de 
prestação de serviço à comunidade por intermédio de 
ONG's, pastorais, conselhos, instituições de ensino 
pública ou privada através de monitorias, estágios não 
obrigatórios e não remunerados.  

 
0,5 a cada 
180 dias de 

serviço 

 
1,0 

 
4.1.13. B - PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO: 
 

ÍTEM TÍTULOS  PONTUAÇÃO 

1 FORMAÇÃO PROFISSIONAL UNITÁRIO MÁXIMO 

  

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de 

Curso de Graduação, cópia legível. 
1,0 1,0 

  

Certificado ou Declaração de conclusão de Curso de 

Nível Técnico na área específica do cargo, cópia legível. 
0,5 0,5 

2 EVENTOS DE CAPACITAÇÃO UNITÁRIO MÁXIMO 

  

Certificados de participação como ministrante, 
colaborador, autor, instrutor ou participante em cursos, 
jornadas, simpósios, congresso, semana ou encontros, 

workshop, na área especifica do cargo, realizados a 
partir de 2015, com carga horária acima de 100 horas, 
cópia legível. 

0,5 1,0 
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Certificado de participação como ministrante, 
colaborador, autor, instrutor ou participante em cursos, 
jornadas, simpósios, congresso, semana ou encontros, 
workshop, na área especifica do cargo, realizados a 

partir de 2015, com carga horária de 04 a 99 horas, 
cópia legível. 

0,5 1,5 

3 TEMPO DE SERVIÇO UNITÁRIO MÁXIMO 

  

Serviços prestados à Administração Pública 

Municipal, Estadual ou Federal 
1,0 a cada 
180 dias de 

serviço  
4,0 

Certidão em cópia legível, em papel timbrado, com 
assinatura e carimbo do responsável pelo órgão de 
recursos humanos do tempo de serviço na área 
específica do cargo, devendo constar o período com 

dia, mês e ano do serviço prestado. 

  

Serviço prestado à Empresa Privada: 

0,5 a cada 
180 dias de 

serviço 
1,0 

Certidão em cópia legível, em papel timbrado, com 
assinatura e carimbo do responsável pelo setor de 
recursos humanos ou Carteira de Trabalho atualizada, 
com a página de identificação do candidato e página 

dos contratos de trabalho, das empresas privadas, do 

tempo de serviço, área específica do cargo. 

4  SERVIÇO VOLUNTÁRIO  UNITÁRIO  MÁXIMO  

 

Certidão em papel timbrado, com assinatura e carimbo 

do responsável pelo setor de prestação de serviço à 
comunidade por intermédio de ONG's, pastorais, 
conselhos, instituições de ensino pública ou privada 
através de monitorias, estágios não obrigatórios e não 
remunerados, em cópia legível. 

 

0,5 a cada 
180 dias de 

serviço 

 

1,0 

 

4.1.14 - 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. 

4.1.15 – São consideradas informações necessárias nos documentos: a) Carga Horária; b) Período do 

curso; c) Nome da Instituição com timbre ou carimbo impresso; d) Assinatura do responsável pela 

instituição, com identificação e/ou carimbo; e) conteúdo programático, sem as quais, não serão 

analisados. 

4.1.16 - Cada título será avaliado de acordo com a carga horária expressa, não sendo permitida a soma de carga 

horária de mais de um título para o mesmo item. 

4.1.17 – Para efeito de pontuação, cada título será considerado uma única vez. 

4.1.18 - Quando da apresentação dos títulos, o candidato receberá documento comprobatório da entrega do envelope 

lacrado. 

4.1.19 - Os títulos, após sua entrega, não poderão ser substituídos ou devolvidos e não será permitido 

acrescentar outros títulos aos já entregues. 

4.1.20 – Todo documento, expedido em língua estrangeira, somente será considerado quando traduzido para a 

Língua Portuguesa, por tradutor público. 
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4.1.21 – Os documentos de conclusão de curso de graduação ou pós-graduação, expedidos em língua estrangeira, 

deverão estar revalidados por Instituição de Ensino Superior no Brasil, conforme Art. 48 da Lei nº. 9394/96, de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

4.1.22 – Os documentos de conclusão de curso de Nível Médio ou Técnico, expedidos em língua estrangeira, deverão 

estar acompanhados de Declaração de Equivalência expedida pelo Conselho Estadual de Educação. 

4.1.23 - A nota da Prova de Títulos será a soma dos pontos obtidos com a titulação apresentada, conforme os 

quadros anteriores. 

4.1.24 – A Comissão de Avaliação da Prova de Títulos não analisará documentos que não expressem com clareza o 

objetivo do evento. 

4.1.25 – A apresentação de documento que não coadune com a verdade implicará na eliminação do candidato, 

mediante publicação em edital. 

4.1.27 – A apresentação de documento com rasuras ou alterações em qualquer informação, se comprovadas, será 

caracterizado fraude e implicará na eliminação do candidato, mediante publicação em edital. 

 

5. DOS ADICIONAIS: INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE 

 

5.1 O adicional de insalubridade e periculosidade constituiu vantagem financeira destinado a retribuir características 

peculiares ao exercício das atribuições de função definidas no Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho 

(LTCAT).  

5.2 Os candidatos aprovados que fizerem jus ao adicional de insalubridade ou periculosidade por conta de sua função, 

perceberão os valores correspondentes aos percentuais específicos determinados no Laudo Técnico das Condições do 

Ambiente de Trabalho (LTCAT) comprovando enfaticamente a exposição dos agentes ambientais nocivos à saúde ou à 

integridade física.   

5.3 O adicional de insalubridade e periculosidade, será concedido tão somente aos profissionais que compõem os 

cargos e funções descritos no Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho, fixado sobre o salário base do 

cargo/função inerente e ocupado pelo candidato aprovado no processo seletivo.  

 

6. DA NOTA FINAL 

 

6.1 - A Nota Final do candidato será definida pela: 

6.1.1 - soma da pontuação da Prova de Títulos para todos os cargos. 

 

7. RELAÇÃO FINAL 

 

7.1 - Da relação final a ser publicada, constará os profissionais, separados por categoria funcional e sua colocação, 

obtida com a somatória da pontuação conforme item 6.1 deste edital. 

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

7.2.1 - maior nota de serviços prestados à Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal para todos os cargos. 

7.2.2 - idade mais elevada. 

 

8. DA CONTRATAÇÃO 

8.1 - 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. 
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8.2 – A vaga resultante da desistência será oferecida ao próximo candidato, obedecendo rigorosamente à ordem de 

classificação. 

8.3 – Será considerado desistente, perdendo a vaga respectiva, o candidato aprovado que: 

8.3.1- não se apresentar no prazo fixado pelo Edital de convocação; 

8.3.2 - não se apresentar para iniciar as atividades no prazo fixado; 

8.3.3 - não comprovar os requisitos exigidos para provimento do cargo; 
8.3.4 - não apresentar a documentação comprobatória necessária para ser contratado para o cargo. 
8.4 - O contrato temporário, objeto do presente Edital, será pelo prazo de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado 
por igual período. 
8.5 – Para contratação o candidato deverá apresentar os seguintes documentos (sem exceções): 
8.5.1 – documento oficial de identidade – RG; 

8.5.2 – comprovante de cadastro de pessoa física – CPF; 
8.5.3 – carteira profissional com comprovante de anuidade em dia; 
8.5.4 – comprovante de cadastro no PIS/PASEP; 
8.5.5 – título de eleitor, com respectivo comprovante de votação do último pleito eleitoral; 
8.5.6 – comprovante de residência; 
8.5.7 – certidão de nascimento e/ou casamento; 

8.5.8 – comprovante de escolaridade de acordo com o cargo para o qual concorre; 
8.5.9 – comprovante de quitação com as obrigações militares, quando couber; 
8.5.10 – conta corrente no Banco do Brasil (se não possui, providenciar abertura nos Correios); 
8.5.11 – laudo de inspeção médica (será encaminhado pedido pelo RH, antes da assinatura do contrato). 
 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

9.1 – O Processo Seletivo Público, objeto deste Edital será executado pela Comissão de Processo Seletivo da 
Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul. 
9.2 - 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. 
9.3 – 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. 

9.4 - O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado será de 06 meses, a contar da data da homologação do 
seu resultado, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Municipal. 
9.5 - Todos os recursos deverão ser interpostos em até 01 (um) dia útil, após a divulgação por Edital de cada evento, 
devidamente publicado no Diário Oficial do Município atendendo ao Princípio da Publicidade.  
9.6 - Os recursos deverão ser individuais, digitados e devidamente fundamentados. Não se conhecerão os recursos 
que não estejam fundamentados com argumentação lógica e consistente, inclusive os pedidos de simples revisão da 

prova ou da nota. Recursos inconsistentes e/ou fora das especificações estabelecidas neste edital serão 
preliminarmente indeferidos. 

9.7 - Na hipótese de abertura de novas vagas, por criação ou vacância para os cargos oferecidos e durante a vigência 
do Processo Seletivo Simplificado, por necessidade da Prefeitura Municipal, serão contratados os candidatos 
aprovados, obedecida rigorosamente a ordem de classificação, até o quantitativo estabelecido em lei para o Quadro 
de Pessoal da Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul/MS. 
9.8 - O candidato será responsável pelo preenchimento, exatidão e atualização, perante a Secretaria Municipal de 

Saúde, dos dados constantes em seu Formulário de Inscrição, durante a realização do Processo Seletivo Simplificado, 
em especial do endereço residencial e o telefone e, após a homologação do resultado, perante a Prefeitura Municipal 
de Chapadão do Sul/MS. 
9.9 - Não será fornecido documento comprobatório de participação ou classificação no Processo Seletivo Simplificado, 
valendo para esse fim a publicação no órgão oficial do Município. 
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9.10 - 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. 
9.11 - Os candidatos poderão dirimir dúvidas relativas ao Processo Seletivo Simplificado, através do telefone (67) 
3562-6600. 

9.12 - As disposições deste Edital poderão ser alteradas ou complementadas, enquanto não efetivado o fato 
respectivo, através de eventuais adendos ao Edital e/ou respectivos Anexos.  
9.13 - Os casos omissos e as dúvidas que surgirem na interpretação deste Edital serão apreciados pela Comissão de 
Processo Seletivo Simplificado. 

 
 

CHAPADÃO DO SUL/MS, 16 de junho de 2021. 
 

 
 

 
ANEXO I 

 

DOS CARGOS, REQUISITOS, ATRIBUIÇÕES, VAGAS, CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS: 
 

Cargo Vaga
s 

Escolaridade 
/ Requisitos 

Atribuições do Cargo Carga 
Horária 
Semanal 

Vencimentos 
(R$) 

Profissional 
de Serviço de 

Saúde – 

 

Enfermeiro 

04 

+ 

CR* 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Nível 

Superior - 
Curso de 

Prestar assistência ao paciente; planejar 
e coordenar ações de enfermagem para 
promoção à saúde do usuário; Realizar o 
cuidado e a atenção integral em saúde 
da população adscrita, promovendo e 
apoiando o acolhimento aos usuários 

dos serviços de saúde com vistas à 
humanização da atenção; participar das 
atividades de planejamento e avaliação 
das ações da equipe, a partir da 
utilização dos dados disponíveis; discutir 
e elaborar projetos terapêuticos em 

reuniões, interconsultas, visitas e outros 

espaços de cuidado e discussão, 
promovendo a educação permanente 
em saúde que amplie a capacidade dos 
profissionais no cuidado à população e 
permitam a apropriação coletiva pelos 
mesmos do acompanhamento dos 

usuários, realizando ações 
multidisciplinares e transdisciplinares; 
participar de processos de educação 
permanente e desenvolvimento da  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

40h/s 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

R$ 4.273,18 
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Graduação 

em 
Enfermagem 
e registro no 
respectivo 

Órgão de 
Classe. 

equipe, qualificação do cuidado e dos 

programas de controle de infecção nos 
ambientes de trabalho e de 
biossegurança; realizar assistência 
integral (promoção e proteção da saúde, 

prevenção de agravos, diagnóstico, 
tratamento, reabilitação e manutenção 
da saúde) aos indivíduos em todas as 

fases do desenvolvimento humano: 
infância, adolescência, idade adulta e 
terceira idade; atuar conforme 
protocolos ou outras normativas 
técnicas estabelecidas pelas disposições 
legais da profissão, bem como realizar 

consulta de enfermagem, solicitar 
exames complementares e prescrever 
medicações; realizar as atividades 
clínicas correspondentes às áreas 
prioritárias na intervenção, definidas no 
Pacto de Atenção à Saúde; fomentar a 
criação de grupos educativos e de 

promoção à saúde; realizar o pronto 
atendimento nas urgências e 

emergências segundo fluxos e 
protocolos estabelecidos na unidade e 
no município; participar do 
gerenciamento dos insumos necessários 
para o adequado funcionamento; 

participar de atividades de Educação 
Permanente; supervisionar e avaliar as 
ações de enfermagem da equipe no, 
Atendimento Pré-Hospitalar e hospitalar; 
executar qualquer outra atividade que, 
por sua natureza, esteja inserida no 

âmbito das atribuições pertinentes ao 
cargo e a área.  

 
 

 
 
 
 

Profissional 
de Serviços 
de Saúde -  

Fisioterapeu
ta 

 

 

 

 

 

 

02 

+ 

CR* 

 
 
 

 

 
Nível 

Superior - 
Curso de 

Graduação 
em 

Fisioterapia 
com 

Especializaçã
o Concluída 

Realizar avaliações solicitadas pelas 
diversas áreas do hospital e unidades de 
saúde, diagnosticando as condições de 
funcionamento pulmonar, neurológico e 

muscular, assim como a reabilitação e 
tratamento destas condições; 
Recepcionar e promover consultas, 
avaliações e reavaliações em pacientes, 
colhendo dados, solicitando, executando 
e interpretando exames propedêuticos e 

complementares que permitam elaborar 
diagnóstico cinético-funcional, para 
eleger e quantificar as intervenções e 
condutas fisioterapêuticas apropriadas, 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

30h/s 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

R$4.273,18 
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ou Cursando 

em 
Fisioterapia 
Respiratória 

e/ou 

Fisioterapia 
Cardiorrespir
atória e/ou 

Fisioterapia 
em Terapia 
Intensiva, e 
registro no 
respectivo 
Órgão de 

Classe  

objetivando tratar as disfunções nos 

campos da fisioterapia em toda sua 
extensão e complexidade; Estabelecer 
prognósticos, reavaliando condutas e 
decidindo pela alta fisioterapêutica em 

pacientes de ordem na Atenção Básica e 
hospitalar e; Emitir laudos, pareceres, 
atestados e relatórios; prestar 

esclarecimentos, dirimir dúvidas e 
orientar o paciente e seus familiares 
sobre o processo terapêutico; 
Encaminhar o paciente, quando 
necessário, a outros profissionais, 
relacionando e estabelecendo um nível 

de cooperação com os demais membros 
da equipe de saúde; Facilitar o acesso e 
a participação do paciente e seus 
familiares no processo de tratamento, 
incentivando o auto-cuidado e as 
práticas de educação em saúde; 
participar do planejamento, 

coordenação e supervisão de atividades 
desenvolvidas na instituição; Executar 

qualquer outra atividade que, por sua 
natureza, esteja inserida no âmbito das 
atribuições pertinentes ao cargo e a 
área.  

 
 
 
 

Técnico de 
Serviços de 

Saúde II –  
 

Técnico  
de 

Enfermage
m 

 
 
 
 
 
 

02 
+ 

CR* 

 
 
 
 
Curso Nível 

Médio 

Completo, 
com curso 
Técnico em 

Enfermagem 
e registro no 

COREN 
 

 

Exercer atividades auxiliares de nível 
médio técnico, assistindo o enfermeiro 
no planejamento, programação, 
orientação e supervisão das atividades 
de assistência de enfermagem, na 
prestação de cuidados diretos de 

enfermagem a pacientes em estado 
grave, na prevenção e controle de 
doenças transmissíveis em geral em 
programas de vigilância epidemiológica, 
na prevenção e controle sistemático da 
infecção hospitalar, observar, 
reconhecer e descrever sinais e 

sintomas; atuar em equipe 
multiprofissional no desenvolvimento de 
projetos terapêuticos em unidades de 
saúde; executar atividades de 
assistência de técnicos de enfermagem; 
preencher formulários e relatórios 

pertinentes à saúde; executar outras 
tarefas de mesma natureza ou nível de 
complexidade, associadas à sua 
especialidade e ambiente organizacional. 

 
 
 
 
 

40h/s 

 
 
 
 
 

R$ 2.203,69 
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*CR: CADASTRO RESERVA 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL 

    ESTADO  DO MATO GROSSO DO SUL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 
 

PROCESSO SELETIVO 001/2021 
ANEXO II – 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, ______/_____/2021.               ___________________________ 
        Assinatura do candidato 

............................................................................................................................................. 

PROCOCOLO DE ENTREGA DE ENVELOPE LACRADO 

(ATENÇÃO: NÃO COLAR ESTA PARTE NO ENVELOPE, DEIXAR SOLTA PARA SER DESTACADA PELO 

PROFISSIONAL QUE RECEBERÁ O ENVELOPE) 

 

Nome do candidato 

Cargo 

 

Data da Inscrição:________/___________/2021. 

Assinatura do Profissional que recebeu: 

 
ATENÇÃO: 

1. Este rótulo deve ser colado no envelope lacrado que contém a Ficha de Inscrição e a cópia dos documentos 

pessoais e de comprovação de títulos. 

2. Será de responsabilidade do candidato providenciar o envelope que deve ser resistente e com dimensões, em 

centímetros, de 23,5x32,5 aproximadamente, para papel A4. 

3. Traga este rótulo bem colado e o envelope lacrado. 
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4. O recebedor do envelope devolverá ao candidato a parte inferior do comprovante como prova de recebimento 

do referido envelope, a qual não deverá ser colada no envelope. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL 

      ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 
 
Exma. Srª Secretária de Saúde do Município de Chapadão do Sul.  

 
 
DADOS PESSOAIS 
 

Nome:  

Data de 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  
 

(  ) Contrato anteriormente  

(  ) Sem contrato anteriormente 

FORMAÇÃO 
 

Nível Superior (   )                      Nível Técnico (   )                       

 

Venho pelo meio presente requerer a V.Sª minha inscrição do Processo Seletivo Simplificado, manifesto minha 
candidatura a seguinte vaga: 
 
CARGO PERTINENTE (marque apenas uma alternativa): 
 

 (       ) Profissional de Serviços de Saúde – Enfermeiro (a) 

 (       ) Profissional de Serviços de Saúde – Fisioterapeuta 

 (       ) Técnico de Serviços de Saúde II – Técnico em Enfermagem 
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Declaro que tenho inteiro conhecimento do EDITAL Nº 001/2021 - Abertura de Processo Seletivo Simplificado nº 
001/2021 e que estou ciente de que o não atendimento das exigências necessárias à participação implicará no 

cancelamento da presente inscrição.  
 
 

______________________________ 
                                                           Assinatura do Candidato 
 
 

Rua Dezoito, 876, Centro – (67) 3562-6600        Email: saude@chapadaodosul.ms.gov.br 
 

 
 

mailto:saude@chapadaodosul.ms.gov.br

