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AVISO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 346/2021 

 
O MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL, Estado de 
Mato Grosso do Sul, por intermédio da Pregoeira 
designada através da Portaria nº 621/2021, torna 
público aos interessados, que promoverá Licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “Menor 

Taxa Administrativa”, visando à contratação de 
empresa especializada para prestação de serviço de 
gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento 
através de rede de postos de abastecimento 
conveniados, por meio de utilização de cartões, para 
atender os veículos oficiais relacionados bem como 
outros que porventura forem adquiridos, durante o 

período de vigência contratual com menor taxa 

administrativa. 
 
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 07 

de outubro de 2021, às 08:00 (oito horas) 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 14 de setembro de 2021. 
 

Bruna Letícia Alves de Souza 
Pregoeira Oficial 

Portaria 621/2021 

 

 
AVISO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 352/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021 
REGISTRO DE PREÇO Nº 079/2021 

 

O MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL, Estado de 
Mato Grosso do Sul, por intermédio da Pregoeira 
designada através da Portaria nº 621/2021, torna 

PODER EXECUTIVO 

 Maria das Dores Z. Krug 

Secretária de Assistência Social 
Guerino Perius 

Secretário de Educação e Cultura 

Ricardo Estefano Enderle Bannak 

Secretário de Infraestrutura e Projetos 

Jose Teixeira Junior 

Secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente 
Altair Antonio Trentin 

Secretário de Esporte, Juventude e Lazer 

Marcelo Jose Lacerda Flores 

Ouvidor Municipal 

Lucas Ricardo Cabrera 

Controlador Interno 
 

PODER LEGISLATIVO 

 

Alline Krug Tontini                            Vanderson Cardoso do Reis 

Presidente            1º Vice-Presidente 

Airton Antônio Schwantes               Alirio José Bacca 
2º Vice-Presidente           1º Secretário 

Marcelo da Costa                             Katiusce Martins Nogueira 

2º Secretário            Vereadora 

André Ricardo dos Anjos          Cicero Barbosa dos Santos 

Vereador            Vereador 

Emerson Willian de Freitas Nunes 
Vereador 

Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul 
Estado de Mato Grosso do Sul 

 

Avenida Seis, 706 - Centro | CEP 79.560-000 | Chapadão do Sul – MS 

Telefone: (67) 3562 5680 | CNPJ - 24.651.200/0001-72 

Diário Oficial do Município de Chapadão do Sul/MS - DOSUL - criado 

pela Lei Municipal nº 605, de 21 de Março de 2007, para publicações 
dos atos oficiais dos Poderes Executivo e Legislativo. 

E-mail: diariooficial@chapadaodosul.ms.gov.br 

 

PODER EXECUTIVO 

 

João Carlos Krug 
Prefeito Municipal 

João Roque Buzoli 

Vice-Prefeito 

Itamar Mariani 

Secretário de Finanças e Planejamento 

Ivanor Zorzo 
Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos 

Valeria Lopes dos Santos 

Secretária de Saúde 

Raquel Ferreira Tortelli 

Secretária de Administração 

Agnes Marli Maier Scheer Miler  
Secretária de Governo 
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público aos interessados, que promoverá Licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “Menor 

Preço Por Item”, visando à futura aquisição de 
materiais esportivos em atendimento a Secretaria 
Municipal de Esporte, Juventude e Lazer. 
 

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 05 

de outubro 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 14 de setembro de 2021 

 
Patrícia Covo Carvalho 

Pregoeira Oficial 
Portaria 621/2021 

 

 

PORTARIA Nº 676, 03 DE SETEMBRO DE 2021 
 

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:  

 
Art. 1º - Nos termos do Art. 73 da Lei 

Complementar 41/07, conceder 20 dias de Licença 

Prêmio para o servidor: Andre Fabiano dos Santos, a 

partir do dia 13 de Outubro de 2021; conceder 30 dias 

de Licença Prêmio para o servidor: Joana Neila B. 

Cortez, a partir do dia 06 de Setembro de 2021; 

conceder 15 dias de Licença Prêmio para o servidor: 

Solange Teresinha Heibich, a partir do dia 02 de 

Setembro de 2021.  

  

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

sua publicação. 
 

Raquel Ferreira Tortelli 
Secretária de Administração 

 

 
PORTARIA Nº 687, 10 DE SETEMBRO DE 2021. 

 
        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: 

 
                    Art 1º - Conceder 10 (dez) 

dias de férias aos servidores abaixo relacionados: 

         
Paulo Henrique C. Silva          

a partir do dia 10/09 a 19/09/2021 

Lusineide Cardoso da Silva          

a partir do dia 13/10 a 22/10/2021  

Karla Viviane P. da Silva    

a partir do dia 04/10 a 13/10/2021  

Catiane Peixoto           

a partir do dia 23/08 a 01/09/2021  

Cristiana Schulz     

a partir do dia 06/09 a 15/09/2021  

Francine Maurer Teixeira    
a partir do dia 08/09 a 17/09/2021  
Cleuzimar Aparecida O. de Paula   
a partir do dia 18/10 a 27/10/2021  

 

                   2º - Esta portaria entra em 

vigor na data da sua publicação.         
   

  
Raquel Ferreira Tortelli 

Secretária de Administração 
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PORTARIA Nº 688, 10 DE SETEMBRO DE 2021. 
 

         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: 
 

                Art 1º - Conceder 15 (quinze) 

dias de férias aos servidores abaixo relacionados: 
 
Rafaela Caroline da Silva  
a partir do dia 27/12 a 10/01/2022  
Luis Valdecir de Melo    
a partir do dia 08/09 a 22/09/2021  

Veronica Agostinho da Silva    
a partir do dia 10/09 a 24/09/2021  
Valnei Back            
 a partir do dia 10/09 a 24/09/2021  
 

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

             

Raquel Ferreira Tortelli 
Secretária de Administração 

 

 
PORTARIA Nº 689, 10 DE SETEMBRO DE 2021. 

 
          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: 
 

                  Art 1º - Conceder 20 (vinte) 

dias de férias aos servidores abaixo relacionados: 
 

Emily Caroline Rech     
a partir do dia 10/01 a 29/01/2022  

Luzia Roseli Leonel Ramos    
a partir do dia 20/09 a 09/10/2021  
Mara Rubia P. Queiroz    

a partir do dia 13/09 a 02/10/2021                      
 

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

 
Raquel Ferreira Tortelli 

Secretária de Administração 

PORTARIA Nº 690, 10 DE SETEMBRO DE 2021. 

 

          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: 

 

                        Art 1º - Conceder 30 
(trinta) dias de férias aos servidores abaixo 
relacionados: 
 

Ivone Francisca de Miranda B   

A partir do dia 06/10 a 04/10/2021  

                        

           2º - Esta portaria entra em vigor 

na data da sua publicação. 

            

Raquel Ferreira Tortelli 

Secretária de Administração 

    

 

DECRETO Nº 3.539, DE 06 DE SETEMBRO DE 
2021. 

 

“Prorroga mandato dos membros  do Conselho 

Municipal de Saúde e  dá outras providências”. 

 

         O Prefeito Municipal de Chapadão do Sul, 

Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas 
atribuições legais, e 

           Considerando o disposto na Resolução nº 27, 
expedida pelo Conselho Municipal de Saúde em 30 de 
julho de 2021, 

            DECRETA:        

 

                            Art. 1º. Fica prorrogado, até 30 de 

setembro de 2021, o mandato dos membros do 
Conselho Municipal de Saúde, nomeado pelo do 
Decreto nº 3.153, de 31 de julho de 2020. 

 

                          Art. 2º. Este Decreto entra em vigor 

na data de sua publicação, revogadas as disposições 
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em contrário, tendo seus efeitos retroagidos a 31 de 

julho de 2021. 

Chapadão do Sul – MS, 06 de setembro de 2021. 

 

 
DECRETO Nº 3.545, DE 14 DE SETEMBRO DE 

2021. 
 

“Regulamenta a fiscalização, autuação e remoção 
de veículos automotores abandonados nos 
logradouros públicos e dá outras providências”. 

 
O Prefeito Municipal de Chapadão do 

Sul, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas 
atribuições legais e,  

 
Considerando o teor da Lei Municipal 

nº 1.027, de 08 de abril de 2015; 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º.  O Compete ao Departamento 

Municipal de Trânsito – DEMUTRAN, no exercício do 
poder de polícia, a fiscalização e autuação dos veículos 
automotores, equipamentos tracionados, equipamentos 
agrícolas, reboques e maquinários em geral, 
abandonados nos logradouros públicos ou terrenos 
públicos e privados do Município de Chapadão do Sul – 

MS.   
 
Art. 2º. Constitui infração a 

permanência de veículos automotores, sem condição de 
circulação, nos logradouros públicos do município de 
Chapadão do Sul – MS. 

 
Art. 3º.  O veículo automotor 

encontrado nos logradouros públicos, nas condições do 

artigo 2°, será identificado através de suas placas ou 

chassi e o proprietário, constante no cadastro e órgãos 

de trânsito, será notificado para removê-lo no prazo 

improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, sob pena 

de remoção forçada e aplicação da penalidade de multa 

pecuniária.  

§ 1º.  Na ausência de localização ou 
identificação do proprietário do bem, torna-se parte 

legítima a ser notificada o proprietário do imóvel onde 
se encontra localizado o veículo.  

 

§ 2º.  Caso não se consiga encontrar o 
efetivo proprietário/possuidor, haverá notificação por 
Edital publicado no Diário Oficial do Município. 

 

Art. 4º. O proprietário notificado 
poderá apresentar defesa no prazo de 72 (setenta e 
duas) horas, a contar do recebimento da notificação ou 
da publicação realizada no Diário Oficial do Município, 
justificando a impossibilidade de remoção, cuja defesa 
será analisada pela autoridade competente e proferida 

decisão em igual período. 
 
Art. 5º.  A não remoção do veículo nos 

prazos acima estipulados caracterizará a intenção de 
abandono do bem móvel, ficando o agente fiscalizador 
autorizado a realizar a remoção forçada e providenciar 
a destinação própria ao veículo, cujas despesas serão 

repassadas ao proprietário do mesmo, sem prejuízo da 

aplicação da penalidade de multa pecuniária.  
Art. 6º.  Decorrido o prazo estabelecido 

no Art. 4º, o veículo será recolhido e depositado no pátio 
da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos de 
Chapadão do Sul (CTR) ou outro local a ser credenciado 
pelo Município, e o proprietário será multado em 30 

(trinta) Unidades Fiscais do Município (UFM’s). 
 
Art. 7º.  Se o proprietário, ao receber a 

notificação pela primeira vez, proceder a remoção 
voluntária do veículo no prazo estipulado no art. 3° e 
voltar abandoná-lo, restará configurada a reincidência, 

ocasião em que a multa pecuniária será aplicada em 
dobro e a remoção será forçada, seguindo-se o 
procedimento acima estipulado, independentemente do 
prazo transcorrido entre a primeira e a segunda 
ocorrência.  

 
Art. 8º.  Além da multa estabelecida no 

art. 6º, o proprietário do veículo abandonado deverá 
arcar com as despesas de remoção e estadia do mesmo. 

 
Parágrafo Único. Para apuração dos 

valores devidos a título de remoção e estadia o 

Município utilizará como base os valores praticados 

pelos depósitos e prestadores de serviços credenciados 
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pelo DETRAN-MS, preferencialmente com atuação no 

Município de Chapadão do Sul. 

 
Art. 9º.  O proprietário poderá requerer 

a retirado do veículo recolhido, desde que cumpridas as 

seguintes exigências; 

I – apresentação da documentação do 
veículo devidamente regularizada e respectivos débitos 
quitados; 

II – quitação dos débitos referentes à 
multa, remoção e estadia do veículo para o pátio da CTR 
ou outro local a ser credenciado pelo Município para tal. 

 

Art. 10. Transcorrido o prazo de 60 
(sessenta dias) e o proprietário não efetuar o resgate 
do veículo recolhido, dar-se-á início ao processo de 
licitação para venda do mesmo, via leilão público, como 
sucata. 

Parágrafo Único. Os valores advindos 

da venda dos veículos recolhidos e não resgatados pelos 

proprietários serão recolhidos aos cofres públicos 

municipais e utilizados para custeio de despesas com 

remoção, estadia, manutenção e sinalização de vias 

públicas e demais despesas para manutenção do 

Departamento Municipal de Trânsito. 

 
Art. 11.  O presente Decreto entra em 

vigor na data da sua publicação. 

 
Chapadão do Sul – MS, 14 de setembro de 2021. 

 

 

 
EXTRATO DO TERMO ADITIVO 40  

 CONTRATAÇÃO PÚBLICA Nº 093/2020 
 

*Partes: Município de Chapadão do Sul – MS – CNPJ/MF 

nº 24.651.200/0001-72 / Irmãos Cunha Ltda – 
CNPJ/MF nº 04.276.532/0001-07. 
*Processo Administrativo: 
304/2020 

*Pregão Presencial: 
021/2020 

*Objeto: Prorrogação de Prazo. 
*Data da Assinatura: 13/09/2021. 
*Vigência: 01/10/2021 a 30/11/2021. 

*Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666 de 21 de 

junho de 1993. 

*Assinam: João Carlos Krug – Prefeito Municipal / Carlos 

Eduardo Cunha, e/ou Ivan Murilo Cunha, e/ou Gisele 

Cunha – Contratada. 

 

RATIFICO o Termo Aditivo. As demais cláusulas 

contratuais permanecem inalteradas. 

 

 

 
Extrato Trimestral – Setembro de 2021 

 
Extrato 4ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de 

Preços Nº 049/2020 originada no Processo 

Administrativo nº 617/2020, Pregão Presencial nº 

057/2020, objeto: futura aquisição de Patrulha 

Mecanizada para o município de Chapadão do Sul 

– MS, sendo um 01 (um) Caminhão 0KM (zero 

quilômetro), equipado com caçamba e cabine tipo 

basculante. Vigência: 10/09/2020 a 09/09/2021. O 

Município de Chapadão do Sul torna público, para fins 

de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, 

que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS 

os preços registrados na presente Ata, que podem ser 

acessados através do caminho: 

http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/ >Portal da 

Transparência>Licitações>Licitações por número de 

processo>Inserir o número do 

processo>Anexos>Preços registrados. Informações 

detalhadas de todos os elementos da Ata encontram-se 

disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, 

na Prefeitura Municipal, situada na Avenida Seis, nº 

706, Centro de Chapadão do Sul/MS. 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
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RATIFICAÇÃO 
 

Reconheço e Ratifico a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO em favor das empresas J W CIMENTOS E 
TIJOLOS LTDA conforme parecer exarado no Processo 

nº 356/2021. 
 

Chapadão do Sul – MS, 14 de setembro de 2021. 

 

 

CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE 
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE 

CHAPADÃO DO SUL – MS 

 
DELIBERAÇÃO Nº 14, DE 14 DE SETEMBRO DE 

2021. 
 

Dispõe sobre prestação de contas do Fundo Municipal 
de Habitação e Interesse Social referente aos meses de 
maio, junho e julho de 2021. 

 
    O Plenário do Conselho 
Gestor do Fundo Municipal de Habitação de 
Interesse Social, em reunião ordinária realizada no 
dia 14 de setembro de 2021, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela Lei nº 655, de 26 de fevereiro 

de 2008, Art. 7º, IV e Regimento Interno por meio do 
Decreto nº 3.190, de 06 de novembro de 2019, art. 4º, 
XIII, 
 
DELIBERA: 
Art. 1º - Aprovar, após análise e discussão, os 
balancetes mensais do Fundo Municipal de Habitação de 

Interesse Social referente aos meses de maio, junho e 
julho do exercício de 2021.                                     
 

Chapadão do Sul/MS, 14 de setembro de 2021. 

 

Valéria Rosas de Souza Costa 
Presidente do CGFMHIS 

RESULTADO DE HABILITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 113/2021 

TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021 
 

A Comissão Permanente de Licitação do Município de 

Chapadão do Sul, através da sua Vice-Presidente, tendo 
em vista a 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 
de obra de Reforma e Ampliação do CEI Pingo de Gente. 
Empresas habilitadas: Estrutural Construtora Ltda - ME 
– CNPJ nº 05.556.275/0001-20, Setta Consultoria e 
Construção Eireli, CNPJ 30.860.187/0001-64 e Ampliar 

Construções & Empreendimentos Eireli – ME, CNPJ 
21.519.696/0001-37. 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 14 de setembro de 2021. 

 

Lana Letícia Borges 
Vice-Presidente da CPL 

Portaria 543/2021 
 

 
RESULTADO DE LICITAÇÃO 

REGISTRO DE PREÇO Nº 064/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 281/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021 
 
Objetivo e finalidade: Futura aquisição de carnes 
(bovina e frango) para o setor de nutrição do Hospital 
Municipal 
 

Foi adjudicado pela pregoeira à empresa: Depósito de 
Gás central Ltda EPP, CNPJ 09.222.495/0001-78, no 

valor de R$ 116.025,00 (cento e dezesseis mil e vinte e 
cinco reais). Valor total da licitação é de R$ 116.025,00 
(cento e dezesseis mil e vinte e cinco reais). 
 

Chapadão do Sul/MS, 14 de setembro de 2021. 

 
Carla Vanessa Almeida Silva 

Pregoeira Oficial 
Portaria 621/2021 
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PREÇOS REGISTRADOS 
REGISTRO DE PREÇO Nº 064/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 281/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021 

 

 
O MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Pregoeira designada através 
da Portaria nº 621/2021, TORNA PÚBLICO OS PREÇOS REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DESCRITA ACIMA.  
 

 
 

 
 

 
Chapadão do Sul/MS, 14 de setembro de 2021. 

 

 
Carla Vanessa Almeida Silva 

Pregoeira Oficial 
Portaria 621/2021 
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EDITAL Nº 001/2021 

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 e Auxiliar de Serviços Operacionais I (limpeza) são específicos para zona 

urbana. 

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 16 e 17 de setembro de 2021, 

das 7h ás 11h e das 13h 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; 

http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
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d) - preencher corretamente no Formulário de Inscrição todos os dados solicitados; 

e) –poderá fazer inscrição somente em um cargo; 

f) - as informações dos dados cadastrais prestadas no ato da inscrição serão de exclusiva responsabilidade dos 

candidatos; 

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 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.  DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO:  

3.1 – Para os cargos Agente de Merenda e Auxiliar de Serviços Operacionais I (limpeza): 

3.1.1 – Prova de Títulos (de caráter classificatório); 

3.1.2 – Entrevista/Avaliação Psicológica (de caráter obrigatório); 

3.1.3 –Exame Médico Admissional. 

 

4.0 -  DOS TÍTULOS 

4.1 - Avaliação Curricular a ser comprovada através dos documentos descritos no Anexo II;  

4.2 - Só serão aceitos certificados e diplomas emitidos por instituição reconhecida (anexo III). 

4.3 - 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.  

4.4 - Não serão computados certificados de estágio, monitoria, bolsa de estudos, serviço voluntário, curso 

preparatório, visita técnica ou viagem cultural, ou certificados de trabalhos manuais.  

4.5 - Também não serão consideradas as participações em eventos como ministrante, colaborador/organizador, 

autor ou instrutor. 

4.6 - Os comprovantes de cursos realizados fora do Brasil devem ser traduzidos e reconhecidos pela autoridade 

pública competente.  

4.7 - Os documentos deverão ser entregues em cópias simples junto ao Requerimento de Inscrição;  

4.8 - Os títulos após sua entrega, não poderão ser substituídos e não será permitido acrescentar outros 

títulos aos já entregues; 

4.9 - O recebimento dos documentos não denota pontuação  

 

5. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

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

deles e Entrevista Psicológica realizada. 
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5.2 – Na hipótese de igualdade de nota final, o desempate dar-se-á com observância dos seguintes critérios: 

a) – Entrevista Psicológica realizada; 

b) - Tiver mais idade.  

 

6. - RELAÇÃO FINAL 

6.1. - Da relação final a ser publicada, constará os Profissionais, seu cargo e sua colocação. 

 

7. DOS RECURSOS  

7.1 - Serão admitidos RECURSOS, no prazo de 01 (um) dia útil, à classificação final, contados a partir 

das respectivas publicações no site www.chapadaodosul.ms.gov.br. 

7.2 - 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. 
7.3 - 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 

7.4 - Os recursos deverão estar digitados. Não serão aceitos recursos interpostos por via postal comum, e-mail, 

telegrama ou outro meio não especificado neste Edital.  

7.5 - Os recursos interpostos em desacordo com as especificações contidas neste capítulo não serão 

reconhecidos ou avaliados. 

7.6 - 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. 

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

as alterações ocorridas. 
 
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.  

8.2 – Quando houver vacância de cargo, a Secretaria deverá solicitar a Secretária Municipal de Administração, 

através de ofício, a contratação do próximo candidato aprovado. 

8.3 – A vaga resultante da desistência será oferecida ao próximo candidato, obedecendo rigorosamente à ordem 

de classificação. 

8.4 - 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. 

8.5 – O contrato temporário, objeto do presente Edital, será pelo prazo de 06 (seis) meses, podendo ser 

prorrogado por igual período. 

8.6 – Para contratação o candidato deverá apresentar os seguintes documentos (sem exceções): 

a) - Documento oficial de identidade - RG; 

http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
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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). 
 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. – O Processo Seletivo Público, objeto deste Edital será executado pela Secretaria de Educação, do Município 

de Chapadão do Sul/MS. 

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. - 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. 

9.5. - 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. 

9.6. - Não será fornecido documento comprobatório de participação no Processo Seletivo Simplificado, valendo 

para esse fim a publicação no órgão oficial do Município. 

9.7. - 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. 

9.8. - Os candidatos poderão dirimir dúvidas relativas ao Processo Seletivo Simplificado, através dos telefones 

(67)3562-1385 ou 99967-9758 na Secretaria de Educação. 

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

respectivo, através da publicação do Edital correspondente. 

9.10. - 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, 13 de setembro de 2021. 
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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 
serviços 

Educacionais II 
– Agente de 

Merenda 
 

01 
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) 

01 
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 
 

2 - PARA OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO: 
 
 

 

I

t

e

n

s 

TITULOS 

PONTUAÇÃO 

Mínima Máxima 

0

1 
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. 

2,0 2,0 

Cópia do Certificado ou Declaração de conclusão de Curso de Nível Técnico. 
1,5 1,5 

0

2 Eventos de Capacitação: 
  

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

1,00 2,0 
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3 - PARA OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO: 
 

 
 

I

t

e

n

s 

TITULOS 

PONTUAÇÃO 

Mínima   Máxima 

0

1 

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. 
1,5 1,5 

0

2 
Eventos de Capacitação:   

 

Certificados de participação em cursos de atualização, treinamento e 
capacitação na área do cargo (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 do cargo (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 incompleto // (   )Fundamental completo // (   ) Médio  

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

candidatura ao cargo de (somente uma alternativa). 

 

1- CARGO PRETENDIDO  

 Assistente de serviços Educacionais II – Agente de Merenda (Zona Urbana) 

 Auxiliar de Serviços Operacionais I (limpeza) (Zona Urbana) 

 

Declaro que tenho inteiro conhecimento do EDITAL Nº 001/2021 - 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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EDITAL Nº 001/2021 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O PROGRAMA  

TEMPO DE APRENDER 
 

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

através do presente Edital, as normas e procedimentos que nortearão o Processo Seletivo Simplificado da Secretaria 

Municipal de Educação, do município de Chapadão do Sul, sob o regime de voluntariado, destinado ao atendimento do 

Programa Tempo de Aprender, ofertado pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da portaria nº 280, de 19 de 

Fevereiro de 2020, consolidado pela resolução nº 06,de 20 de Abril de 2021. O programa observa as determinações da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –LDB, Lei n°9.364, de 20 de dezembro de 1996, bem como da Base 

Nacional Comum Curricular – BNCC, Resolução CBE/CP n° 2, de 22 de dezembro de 2017. 

 

1. DAS INSCRIÇÕES 

 

1.1- O Formulário de Inscrição (anexo I) 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   

1.2- A entrega dos formulários de inscrição ocorrerá no dia 15 de setembro de 2021, das 08h às 11h e das 

13h às 17h na Secretaria de Educação, localizada na Avenida Paraná, 2390, Sibipiruna - Chapadão do Sul – MS. 

1.3 – O candidato deverá atender aos seguintes procedimentos: 

k) - 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; 

l) - preencher e imprimir o Formulário de Inscrição, através de formulário específico, disponível na página 

citada; 

m) - as informações dos dados cadastrais prestadas no ato da inscrição serão de exclusiva responsabilidade dos 

candidatos; 

n) -estar cursando Ensino Médio ou Pedagogia; 

- o candidato terá obrigatoriedade de entregar o Formulário de Inscrição impresso na Secretaria de Educação, 

localizada na Avenida Paraná, 2390, Sibipiruna - Chapadão do Sul – MS. 

o) - não haverá cobrança da taxa de inscrição.  

1.4 - Não será aceita inscrição condicional, por e-mail ou fax. 

1.5 - Após a entrega do Formulário de Inscrição, não serão aceitos pedidos para quaisquer alterações. 

1.6 - 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.  DA SELEÇÃO  

 

2.1 – A seleção será efetivada através da análise de título (de caráter classificatório, conforme anexo II); 

2.2 – Esta seleção destina-se a suprir a necessidade do funcionamento de voluntariado, do Programa Tempo de 

Aprender; 

2.3 –Será utilizada para o desempate: 

a. Maior tempo no serviço público, na área educacional; 

b. Antiguidade. 

http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
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3. DOS RECURSOS  

3.1- Serão admitidos RECURSOS, no prazo de 01 (um) dia útil, à classificação final, contados a partir 

das respectivas publicações no site www.chapadaodosul.ms.gov.br. 

3.2 - 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. 

3.3 - O recurso deverá conter as seguintes informações essenciais: 

g) nome do recorrente; 

h) endereço completo; 

i) inscrição; 

j) cargo; 

k) razões do pedido; 

l) texto argumentativo e consistente 

3.4 - Os recursos deverão estar digitados. Não serão aceitos recursos interpostos por via postal comum, e-mail, 

telegrama ou outro meio não especificado neste Edital.  

3.5 - Os recursos interpostos em desacordo com as especificações contidas neste capítulo não serão 

reconhecidos ou avaliados. 

3.6 - 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. 

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

as alterações ocorridas. 

 

4. DA ATUAÇÃO, VAGAS, LOCAL E CARGA HORÁRIA 

 

4.1- O candidato atuará como Assistente de Alfabetização do 1º e 2º anos do Ensino Fundamental, das escolas 

municipais; 

4.2- As vagas surgirão conforme a necessidade de preenchimento, nos casos especificados no preâmbulo, após 

conferência pela Secretaria Municipal de Educação e confirmação da adesão das turmas das unidades escolares no 

programa Tempo de Aprender; 

4.3- Os candidatos serão convocados pela sequência classificatória na presente seleção, obedecido o somatório 

de pontos e os critérios de desempate discriminados no presente edital; 

4.4- A carga horária será de 5 horas semanais (6 horas aulas semanais) por turma e poderão ser alterados no 

curso do exercício do programa, conforme conveniência e interesse público da Administração; 

4.5- O período de vigência do presente processo seletivo será de seis meses não sendo caracterizado nenhum 

vínculo empregatício tendo em vista o caráter voluntariado do programa, sendo oferecida ao selecionado uma ajuda 

de custo de R$ 150,00 por turma. 

4.6- Os Assistentes de Alfabetização poderão ter no máximo oito turmas. 

 

5. DAS ATRIBUIÇÕES DO ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 

 

5.1- As atribuições gerais inerentes ao Assistente de Alfabetização são as estabelecidas nas portarias nº 

04/2018/FNDE/MEC e nº 142/2018/FNDE/MEC e pela Resolução nº 7, de 22 de março de 2018: 

5.2- Apoiar o professor alfabetizador; 

5.3- Participar de todos os processos formativos, mesmo que ocorram além de sua carga horária semanal, de 

forma voluntária; 
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5.4- Realizar atividades de acompanhamento pedagógico sob a coordenação e a Supervisão do professor 

alfabetizador; 

5.5- Participar dos processos avaliativos sejam eles Nacionais ou Municipais de Educação; 

5.6- Assinar o Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário (anexo III). 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

6.1 – O Processo Seletivo Simplificado, 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 tácita aceitação das condições estabelecidas neste edital 

e demais instrumentos normativos do Processo Seletivo Simplificado, 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.  

6.4 - 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. 

6.5 - Não será fornecido documento comprobatório de participação no Processo Seletivo Simplificado, valendo 

para esse fim a publicação no órgão oficial do Município. 

6.6- 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. 

6.7 - Os candidatos poderão dirimir dúvidas relativas ao Processo Seletivo Simplificado, através dos telefones 

(67)3562-3648 ou 99967-9758 na Secretaria de Educação. 

6.8 – Após a publicação do resultado da prova de títulos, os candidatos poderão oferecer recurso dirigido a 

Comissão Avaliadora da Secretaria Municipal de Educação no prazo limite de 01 (um) dia útil – respeitado 

o horário de funcionamento do órgão (das 07:00 às 11:00 e, das 13:00 às 17:00) - contado a partir da data 

da publicação do resultado da prova de títulos no Diário Oficial. 

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

respectivo, através da publicação do Edital correspondente. 

6.10 - 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, 13 de setembro de 2021. 
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ANEXO I 
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 

ESCOLARIDADE 

 

(     ) Cursando Ensino Médio (     ) Ensino Médio completo 

(     ) Cursando Pedagogia (     ) Pedagogia 

 

Venho pela presente requerer a V. S.ª minha inscrição no Processo Seletivo Simplificado de Voluntário do 

Programa Tempo de Aprender. 

Declaro que tenho inteiro conhecimento do EDITAL Nº 001/2021 - Processo Seletivo Simplificado de Voluntário 

do Programa Tempo de Aprender e que estou ciente de que o não atendimento das exigências necessárias à 

participação implicará no cancelamento da presente inscrição.  

                                   

                                                         

    Atenciosamente, 
 
 

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

            Assinatura do Voluntário 
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ANEXO II 
PROVA DE TÍTULOS 

 

 

 

It

e

ns 

Títulos 

Pontuação 

   

Unitária 
Máxima 

0

1 
Formação Profissional: 

 

Cópia do Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão do Ensino Médio  1,0 1,0 

Cópia do Certificado ou Declaração de conclusão de Curso de Nível Técnico na 

área de educação 
1,0 1,0 

Declaração de que está cursando Pedagogia no mínimo 1 semestre 0,5 0,5 

Cópia do Diploma de conclusão de Pedagogia 1,0 1,0 

0

2 
Eventos de Capacitação:   

 

Cópia dos certificados de participação em cursos, na área específica da Educação, 

realizados a partir de 2016, com carga horária de 90 a 240 horas. 
1,0 2,0 

Cópia dos certificados de participação em cursos, na área específica da Educação, 

realizados a partir de 2016, com carga horária de 15 a 80 horas. 
0,50 2,0 

0

3 
Tempo de Serviço:   

 

Serviço prestado à Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal: 

Certidão original ou cópia, em papel timbrado, com assinatura e carimbo do 

responsável pelo órgão de recursos humanos do tempo de serviço na área da 

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

0,5  

(para 

cada 180 

dias de 

serviço) 

3,0 

Serviço prestado à Empresa Privada: 

Certidão original ou cópia, em papel timbrado, com assinatura e carimbo do 

responsável pelo setor de recursos humanos ou cópia da 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 da educação. 

0,5 

 (para 
cada 180 
dias de 
serviço) 

2,0 
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ANEXO III 
TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO DE VOLUNTÁRIO 

(Preenchimento quando da inserção no programa) 
 
Eu, ____________________________________________________________________________,  

                                                          Nome do(a)Voluntário(a) 
_______________  ,______________residente e domiciliado(a) na _________________________, 
 (Nacionalidade)           (Estado Civil)                                                           (Rua/Avenida) 
nº________;________________; __________________/ ___ ; portador do CPF:_______________; 

                          (Bairro)                      (Cidade)             (UF) 
RG/Órgão Expedidor:______________________________ , pelo presente instrumento, formaliza adesão e 
compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei n° 9.608, de 18 de fevereiro de 1988, em 
escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação, que dispõe sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro 
Direto na Escola (PDDE), cônscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação 

decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo 
empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.  
 
 

Chapadão do Sul - MS, _____ de _____________ de 2021. 
 
 

_________________________________________________ 

Assinatura do voluntário(a) 
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Requerimento nº 34/2021 Vereador Marcelo do Bar 

REQUER-SE à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente 

ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia a Secretária de Saúde, Valéria Lopes dos Santos, solicitando que 
seja informado a este Vereador o porquê de estrem em falta alguns medicamentos de pressão arterial e depressão na 
UBS Central. Considerando que, este Vereador recebeu informação que muitas pessoas precisam desses remédios 
continuamente e os mesmos estão em falta na Unidade Básica de Saúde. 

Existe alguma previsão para chegada dos medicamentos? 

Porque não foi feito a compra com antecedência para que as pessoas que necessitam não ficassem sem? 

Requerimento nº 35/2021 Vereadora Ká Nogueira 

REQUER-SE à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente 
ao Prefeito Municipal, Sr João Carlos Krug, bem como à Secretária de Administração, Srª Raquel Tortelli e ao Controlador 
Municipal, Sr. Lucas Ricardo Cabrera, na forma da lei, cópias digitalizadas de TODA A DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE 
aos fatos abaixo relacionados: 

1. Doação de terreno, via Decreto n°3.122 de 22 de abril de 2019 ao MARIDO da Presidente da Câmara de 
Vereadores de Chapadão do Sul/MS à época e sobrinho de Vossa Senhoria, Prefeito Municipal, também à época; 

2. Extrato de contratação Pública n°031/2020 da EMPRESA MODULAR CONSTRUÇÕES EIRELI – ME, CNPJ 
n°20.138.611/0001-58, publicada em Diário Oficial n°2.267, de 07 de abril de 2020; 

3. Extrato de rescisão bilateral da Contratação Publica n°031/2020 da EMPRESA MODULAR CONSTRUÇÕES EIRELI 

– ME, CNPJ n°20.138.611/0001-58, publicada em Diário Oficial n°2.303/2020, de 03 de junho de 2020; 
4. Extrato de Contratação Pública n°079/2020 da EMPRESA MODULAR CONSTRUÇÕES EIRELI – ME, CNPJ 

n°20.138.611/0001-58, publicada em Diário Oficial n°2.272/2020, de 16 de abril de 2020, cujo objeto de 
contrato é a AMPLIAÇÃO DO CEI SONHO MEU; 

PODER LEGISLATIVO 
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5. Extrato de rescisão bilateral da Contratação Publica n°079/2020 da EMPRESA MODULAR CONSTRUÇÕES EIRELI 
– ME, CNPJ n°20.138.611/0001-58, publicada em Diário Oficial n°2.308/2020, de 10 de junho de 2020; 

6. Importante faz frisar, que junto a TODA A DOCUMENTAÇÃO aportada nesses processos, REQUEIRO os pareceres 
técnicos emitidos pelo Dr. Lucas Ricardo Cabrera a cada uma dessas movimentações em sua função de 
Controlador Municipal. 

Indicação nº 242/2021 Vereador Emerson Sapo 

INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente 
ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Esporte, Juventude e Lazer, Altair A. Trentin, 
solicitando a disponibilização de uma área com infraestrutura necessária para receber os Módulos Esportivos de Quadra 
Society para Futebol e Basquetebol, do Governo Estadual de MS, que serão implantados em todos os municípios, sendo 
que em alguns desses municípios as obras já se iniciaram. 

Indicação nº 243/2021 Vereador Vanderson Cardoso 

 INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente, 

ao Senador Nelsinho Trad e a Deputada Federal Rose Modesto, solicitando esforços no sentido de que seja 

disponibilizado ao Município de Chapadão do Sul, um Caminhão equipado com Baú Isotérmico Refrigerado, para atender 

as demandas dos pequenos produtores de hortaliças dos assentamentos de nosso Município. Esse recurso deve vir por 

meio do Ministério da Cidadania. 

Indicação n. 244/2021 Vereador Vanderson Cardoso 

INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente 
ao Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, com cópia ao Secretário de Estado de Justiça e 
Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, solicitando a implantação de um IML - Instituto Médico Legal, no Município 
de Chapadão do Sul - MS. 

Indicação n. 245/2021 Vereador Emerson Sapo 

INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente 

ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, solicitando que seja encaminhado para apreciação desta Cassa de Leis, um 
Projeto de Lei, que discipline a circulação de veículos de cargas no perímetro urbano da cidade de Chapadão do Sul – 
MS. 

Indicação n. 246/2021 Vereador André dos Anjos 

INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente 

ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia a Secretária de Assistência Social, Masria das Dores Zocal Krug, 

solicitando que seja disponibilizado gratuitamente em nosso Município, um curso para formar profissionais na área de 

“Cuidador de Idosos”. Considerando portanto, que esta é uma demanda que será cada vez maior em um futuro não 

muito distante, de modo que uma preparação do município e o fornecimento de cursos relacionados a capacitação de 

Cuidadores de Idosos é algo importante a se pensar. 

Indicação n. 247/2021 Vereador André dos Anjos 

 INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente 

ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, solicitando que seja criada uma aba no site da Prefeitura sugerindo “CHAPADÃO 

DO SUL AMIGA DOS ANIMAIS” para divulgação de adoção de pets. 
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Indicação n. 248/2021 Vereador Marcelo do Bar 

 INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente 

ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor 

Zorzo, solicitando para que sejam colocados bancos na Praça de Eventos, mais precisamente próximo ao playground 

em formato de navio. 

Indicação n. 249/2021 Vereadora Alline Tontini 

 INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente 

à Comandante da 4ª CIA Independente da Policia Militar, Major PM Leticia Raquel Ramos Lopes, solicitando que seja 

intensificado o Patrulhamento Escolar em Chapadão do Sul. 

Indicação n. 250/2021 Vereador Marcelo do Bar 

 INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente 

ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia a Secretária de Saúde, Valéria Lopes dos Santos, solicitando a 

contratação de um médico oftalmologista para realização de cirurgias de catarata nos sul-chapadenses que necessitam 

deste procedimento. 

Indicação n. 251/2021 Vereador Vanderson Cardoso 

 INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente 

à Deputada Estadual, Mara  Caseiro, com cópia ao Secretário de Saúde do  Estado,  Geraldo Resende, para que  junte 

forças ao Governo do Estado para que  faça o credenciamento da  clínica  médica  CENTRO OESTE DIAGNÓSTICOS 

MÉDICOS LTDA para atender Chapadão do Sul e região. 

Indicação n. 252/2021 Vereador Vanderson Cardoso 

 INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente 

ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor 

Zorzo, solicitando a instalação de 13 luminárias nos postes localizados na BR 060, próximos à Fundação Chapadão, 

Ampasul, Stara entre outras. 

Indicação n. 253/2021 Vereador Vanderson Cardoso 

 INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente 

ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor 

Zorzo, solicitando a instalação de luminárias nos Postes de Energia do Bairro da Comunidade Pedra Branca, total de 12 

luminárias. 

Indicação n. 254/2021 Vereadora Ká Nogueira 

 INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente 

ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia aos Secretários de Infraestrutura e Projetos, Sr. Ricardo Banack, 

bem como o da Secretaria Municipal de desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Sr. José Teixeira Junior para que 

façam, o mais urgente possível, um estudo para aumentar o número de ECOPONTOS na cidade de Chapadão do Sul. 

Projeto este que obteve um grande sucesso e aceite, por parte dos empresários locais, contudo estes nos procuram 
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requerendo que os ECOPONTOS sejam disponibilizados ao longo das avenidas e dos pontos em que haja fluxo comercial, 

para o descarte de embalagens. 

Indicação n. 255/2021 Vereadora Ká Nogueira 

 INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente 

ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia aos Secretários de Infraestrutura e Projetos, Sr. Ricardo Banack, bem 

como o da Secretaria Municipal de desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Sr. José Teixeira Junior para que 

façam, o mais urgente possível, e tendo em vista a atual Resolução SEDEMA 01/2021, que versa acerca do não 

recebimento de resíduos misturados, tais como os de construção civil, que HAJA UMA AMPLA CAMPANHA DE 

DIVULGAÇÃO DA MEDIDA, que foi divulgada em 28 de Junho de 2021 passando a vigir efetivamente, neste dia 

11/09/2021. Nos interessa ainda compreender quais meios de repressão a comportamentos inadequados, bem como 

os que temos sido vítimas nos últimos tempos, quando um cidadão desta municipalidade, descarta de maneira incorreta 

seu lixo nos canteiros centrais, nas bocas de lobo, na frente de seus lotes, nos lotes alheios, por exemplo. 

Indicação n. 256/2021 Vereador Vanderson Cardoso 

 INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente 

ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia a Secretária Municipal de Saúde, Valéria Lopes dos Santos, solicitando 

que, de forma urgente, contratem mais médicos para atender nos ESF´s de nosso Município. 

Indicação n. 257/2021 Vereador André dos Anjos 

 INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente 

ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário do SEDEMA, José Teixeira Júnior e ao Secretário de 

Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando que seja disponibilizada uma equipe técnica 

responsável, com jardineiros e paisagistas, para cuidar especificamente das áreas verdes da cidade, efetuando plantio 

de árvores apropriadas e zelando pelo ambiente, além de construção de calçamento no entorno para caminhada e 

passeio. 

Moção de Aplausos nº 17/2021 Alline Tontini 

A Vereadora Alline Tontini, da Câmara Municipal de Chapadão do Sul, que esta subscreve, dispensadas as formalidades 

regimentais, encaminha Moção de Aplausos a APAE de Chapadão do Sul, pelo excelente desempenho nas Paralimpíadas 

Escolares de MS nas modalidades de Tenis de mesa e atletismo organizada pela Fundesporte em Campo Grande. Com 

o apoio da Secretaria de Esportes do município, os alunos trouxeram resultados excelentes ao município, conquistando 

10 medalhas de ouro, 07 de prata e 03 de bronze, totalizando 20 medalhas no total. 

 

 

 

 

 
 


