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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

EDITAL n. 01/2018-01

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PROGRAMA DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE GESTÃO E DE GOVERNO E RELAÇÕES 
INSTITUCIONAIS, no uso de suas atribuições, e com fundamento no artigo 292 e 
inciso I do artigo 293, da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011, tornam 
público a realização do Processo Seletivo Simplificado para seleção e contratação, por 
tempo determinado, de pessoal de nível médio para atuar como Instrutor de Dança 
Urbana, Instrutor de Jiu-Jitsu e Instrutor de Muai Thay e de nível superior para 
atuar como Psicólogo, com recursos oriundos da Esfera Federal, nos termos e 
condições constantes deste Edital, objetivando atender ao Convênio firmado com a 
Secretaria Nacional da Juventude da Secretaria de Governo da Presidência da República.

1. DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
1.1. Este Processo Seletivo Simplificado destina-se à seleção de pessoal de nível 
médio e de nível superior para atuar na Subsecretaria de Políticas para a Juventude do 
Município de Campo Grande, conforme discriminado abaixo, sendo que o contrato será 
de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por mais 7 (sete) meses, totalizando 19 
(dezenove) meses.

1.2. A seleção objeto deste processo envolverá a seguinte etapa:
a) Avaliação de Títulos, com base nos dados coletados no Anexo I.

1.3. As funções objeto deste processo seletivo são as seguintes: 

FUNÇÃO VAGA C H 
SEMANAL

PRAZO DE 
CONTRATAÇÃO

REMUNERAÇÃO
MENSAL

1. Instrutor de Dança 
Urbana: Formação e 
experiência com oficina e aula 
de Dança Urbana (dança de 
rua) e ensino médio completo.

01 05h 12 MESES (*) R$ 1.446,60

2. Instrutor de Jiu-Jitsu 
– Formação e experiência 
como ministrante de artes 
marciais (JIU-JITSU) e 
Ensino Médio Completo.

01 06h 12 MESES (*) R$ 1.759,92

3. lnstrutor de Muai-
Thay – Formação 
e experiência como 
ministrante de artes 
marciais (MUAI-THAI) e 
Ensino Médio Completo.

01 06h 12 MESES (*) R$ 1.823,04

4. Psicólogo – Formação 
em Psicologia com registro 
no Conselho de Classe.

01 20h 12 MESES (*) R$ 2.300,00

 
(*) 12 (doze) meses - podendo ser prorrogado por até 7 (sete) meses.

1.4 Aos ocupantes das funções cabem as seguintes atribuições:

1.4.1 Dança Urbana: Responsável por ministrar oficina de aula de dança de rua.

1.4.2 Jiu-Jitsu: Responsável por ministrar aulas de artes marciais - JIU-JITSU.

1.4.3 Muai-Thai: Responsável por ministrar aulas de artes marciais - MUAI-THAI.

1.4.4 Psicólogo: Responsável por consultas às pessoas para definição de perfil e 
encaminhamento às oficinas e orientação vocacional 

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das 
normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar 
desconhecimento;

2.2 É de inteira responsabilidade do candidato inscrito o acompanhamento da divulgação 
das informações referentes a este Processo Seletivo Simplificado;

2.3 Antes de realizar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos 
os requisitos exigidos para participação no Processo Seletivo Simplificado estabelecidos 
neste Edital;

2.4 As inscrições ficarão abertas, exclusivamente via Internet, no site da Prefeitura 
www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo, no período das 10 horas do dia 
07/05/2018 às 16 horas do dia 08/05/2018;

2.5 Para inscrever-se, via Internet, o candidato deverá acessar o site www.campogrande.
ms.gov.br/seges/processoseletivo, e efetuar sua inscrição, conforme os procedimentos 
estabelecidos a seguir:

2.5.1 Ler as instruções e preencher eletronicamente a “Ficha de Inscrição” correspondente 
à função temporária à qual pretende se inscrever, de forma completa e correta;

2.5.2 Ao inscrever-se o candidato deverá optar pelo cargo correspondente à função 
temporária para a qual pretende concorrer;

2.5.3 A inscrição somente será confirmada se o candidato preencher de forma completa 
e correta e assinalar todos os campos eletrônicos de caráter obrigatório.

2.5.4 Somente serão processadas as inscrições preenchidas eletronicamente e de forma 
correta.

2.5.5 O candidato somente terá a sua inscrição efetivada se forem realizados todos os 
procedimentos previstos neste Edital.

2.5.6 É dever do candidato manter sob sua guarda o comprovante gerado ao término da 
sua inscrição, que será enviado para o e-mail informado pelo candidato, o qual servirá 
como documento comprobatório da realização da inscrição, razão pelo qual deverá ser 
impresso.

2.6 Após o encerramento do período estabelecido para a realização das inscrições 
online, será publicada no Diário Oficial do Município a relação das inscrições deferidas 
de todos os candidatos inscritos, convocando-os para a entrega dos títulos, conforme 
informado no anexo I, bem como a entrega do comprovante de inscrição e da cópia de 

um documento oficial com foto.

2.7 Declaração falsa ou inexata dos dados constantes no requerimento de inscrição 
determinará o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, 
em qualquer época, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;

2.8 O candidato, ao efetuar a inscrição, não poderá utilizar abreviaturas quanto ao 
nome, idade e outras informações de caráter pessoal.

2.9 A Prefeitura Municipal de Campo Grande – PMCG não se responsabilizará por 
solicitações de inscrições via Internet que deixarem de ser concretizadas por motivos 
externos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, ausência de energia elétrica e outros fatores de ordem 
técnica que impossibilitem a transferência de dados.

2.10 O candidato inscrito por terceiro assume total responsabilidade pelas informações 
prestadas por seu representante, arcando com as consequências de eventuais erros no 
preenchimento da Ficha de Inscrição disponível eletronicamente.

2.11 Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou 
extemporânea;

2.12 Não será admitida ao candidato a alteração da função temporária após a efetivação 
da inscrição.

2.13 O candidato que efetivar mais de uma inscrição no Processo Seletivo Simplificado, 
terá a(s) primeira(s) cancelada(s), sendo considerada validada a última inscrição. Não 
sendo possível identificar a última inscrição efetivada, todas serão canceladas.

2.14 A comprovação da data e horário da inscrição dar-se-á mediante aferição da data 
e horário dos dados gerados e gravados quando da conclusão da inscrição feita pelo 
candidato.

2.15 As informações prestadas na “Ficha de Inscrição” serão de inteira responsabilidade 
do candidato, reservando-se à Comissão o direito de excluir do Processo Seletivo 
Simplificado aquele que não preencher esse documento eletrônico e oficial de forma 
completa, correta, sem erros de digitação e/ou fornecer dados inverídicos ou falsos, 
ainda que o fato seja constatado posteriormente.

2.16 Os documentos que serão entregues em data posteriormente definida no Diário 
Oficial do Município deverão observar os seguintes requisitos:
a) Na data para apresentação dos Títulos, o candidato deverá apresentar o comprovante 
de inscrição e um documento de identificação com foto (preferencialmente RG) e;
b) A documentação comprobatória da experiência profissional e das participações nas 
capacitações exigidas para a análise dos títulos, de acordo com as exigências deste Edital 
(original e cópia), arroladas no anexo I deste Edital.

2.17 Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Ministérios 
Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação, 
pelo Corpo de Bombeiros Militar e Polícias Militares, carteiras expedidas pelos órgãos 
fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos, etc.), passaporte, certificado 
de reservista, carteiras funcionais do Ministério Público, carteiras funcionais expedidas 
por órgão público que, por lei federal, valham de identidade, carteira de trabalho, carteira 
nacional de habilitação (somente o modelo com foto). Para validação de documento de 
identidade, o documento deve se encontrar no prazo de validade.

2.18 O candidato apresentará as cópias dos documentos exigidos junto com os 
documentos originais, as quais serão examinadas e quantificadas pelo servidor da 
Secretaria Municipal de Gestão.

3. REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO

3.1 SÃO REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA A CONTRATAÇÃO:
a) ter sido aprovado no presente processo seletivo;
b) possuir a escolaridade exigida para o cargo ao qual concorre;
c) ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português, conforme disposto nos 
termos do artigo 12 da Constituição Federal e do Decreto Federal n. 70.436/72;
d) ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos;
e) ser eleitor e estar quite com as obrigações eleitorais;
f) estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino;
g) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, verificada em 
exame médico pericial;
h) não ocupar cargo, emprego ou função pública e não acumular proventos de 
aposentadoria pagos por previdência pública federal, estadual ou municipal, exceto nas 
hipóteses constantes do art. 37, inciso X, da Constituição Federal e art. 219 a 221 da Lei 
Complementar n. 190/2011 (Estatuto do Servidor Público Municipal);
i) não ter sido demitido por justa causa, em razão de falta grave, mediante decisão de 
qualquer esfera governamental, nos últimos cinco anos.
j) cumprir as determinações deste edital;
k) entrega dos documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para a função;

3.2 LOCAL DE LOTAÇÃO
3.2.1 O local de lotação será definido pela Subsecretaria de Políticas para a Juventude 
do Município de Campo Grande, de acordo com as necessidades do Órgão.

4. DA SELEÇÃO

4.1 A presente seleção será realizada em uma única etapa denominada Prova de Títulos, 
de caráter eminentemente classificatório.

5. DA PROVA DE TÍTULOS
5.1 Participarão da Prova de Títulos todos os candidatos devidamente inscritos na 
seleção, que serão avaliados desde que corretamente comprovadas com os títulos de 
que trata o Anexo I.
5.2 A Prova de Títulos valerá, no máximo, 100 (cem) pontos, sendo realizada de acordo 
com o disposto no Anexo I.
5.3 A experiência profissional deverá ser comprovada:
a) mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;
b) por meio de Certidão/Declaração emitida unicamente pela unidade de recursos 
humanos da instituição em que trabalha ou trabalhou, na qual conste expressamente 
o cargo/função desempenhado, as atividades desenvolvidas e o período trabalhado em 
papel timbrado, constando a competente assinatura do expedidor;

5.4 Na hipótese de não existir a unidade de recursos humanos de que trata a letra “b” 
do subitem 5.4, a Certidão/Declaração deverá ser emitida pela autoridade responsável 
pelo fornecimento do documento, que declarará a referida inexistência.

5.5 Nos casos de comprovação de experiência profissional em instituições particulares, 
só serão válidas para fins de pontuação as que forem acompanhadas de cópias de 
registros na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
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5.6 Estágio curricular, estágio extracurricular, monitoria e/ou trabalhos voluntários, ainda 
que afetos à área objeto da contratação, não serão considerados para comprovação de 
experiência profissional;

5.7 Qualquer informação falsa ou não comprovada gera a eliminação do candidato do 
presente processo seletivo, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

6. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE
a) maior idade;
b) ocorrendo, ainda, o empate de idade, em função da data de nascimento, serão 
analisadas as certidões de nascimento dos candidatos empatados, para constatar o 
desempate em hora, minuto e segundo;

7. DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS

7.1 A classificação geral dar-se-á a partir da soma dos pontos obtidos pelo candidato na 
prova de títulos;

7.2 A relação com os candidatos classificados no Processo Seletivo objeto deste Edital 
será publicada no DIOGRANDE (disponível para download no sítio eletrônico: http://
www.capital.ms.gov.br/seges/processo-seletivo-seges-e-segov)  e será afixado nos 
murais da Secretaria Municipal de Gestão (SEGES) – Av. Afonso Pena, n. 3297, Centro - 
Campo Grande/MS.

8. DO RECURSO

8.1 O candidato poderá recorrer, nos 2 (dois) dias úteis a contar da data de publicação 
do Edital, quanto à pontuação da Prova de Títulos.

9. DA CONTRATAÇÃO

9.1 Os candidatos classificados serão convocados para contratação pelo Município 
de Campo Grande, para exercício na Secretaria Municipal de Governo e Relações 
Institucionais por um período de 12 (doze) meses, prorrogáveis por mais 07 meses, na 
forma dos artigos 292 e 293, da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011.

9.2 No contrato constarão, obrigatoriamente:
a) a função a ser desempenhada;
b) o tempo de duração do contrato;
c) as condições de renovação e de rescisão;
d) o valor e a forma de remuneração;
e) os direitos e obrigações do contratado;
f) a jornada de trabalho.

10. DA DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINAR O CONTRATO

10.1 Os candidatos convocados para a contratação deverão apresentar a documentação 
especificada em Edital próprio publicado no DIOGRANDE.

11. DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO

11.1 A Comissão Organizadora do Processo Seletivo, objeto deste Edital, será designada 
pela Secretária Municipal de Gestão, e ficará instalada no Paço Municipal - Avenida 
Afonso Pena, n. 3.297 – Centro.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 O candidato será responsável pela exatidão e atualização dos dados constantes em 
sua ficha de inscrição.

12.2 Os documentos referentes ao processo seletivo/PMCG ficarão sob a guarda da 
Secretaria Municipal de Gestão.

12.3 A classificação formalizada para este Processo Seletivo Simplificado tem validade 
por um ano, contado da data da sua divulgação no Diário Oficial do Município de Campo 
Grande - DIOGRANDE.
12.4 Os casos omissos e as dúvidas, que surgirem na interpretação deste Edital, serão 
resolvidos pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado.

CAMPO GRANDE-MS, 2 DE MAIO DE 2018.

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

ANTONIO CÉSAR LACERDA ALVES
Secretário Municipal de Governo
e Relações Institucionais

ANEXO I DO EDITAL n. 01/2018-01

PROVA DE TÍTULOS

Nome do Candidato:_________________________________________

FUNÇÃO: __________________________________________________

ITEM TÍTULO PONTUAÇÃO
Quant. Unitária Máxima

01

Qualificação profissional (cursos 
realizados a partir de 2013):

Cursos na área de atuação de 80 h ...........

b ) Cursos na área de atuação de 60 h 
............

c)  Cursos na área de atuação de  20 h 
............

1

1

1

20

20

10

20

20

10

02

- Experiência profissional comprovada 
na função e área de atuação respectiva, 
com pontuação para cada 12 meses 
de trabalho, podendo pontuar a 
fração correspondente a 6 meses 
trabalhados............................................. 5 10 50

TOTAL DE TÍTULOS 100

Campo Grande/MS, _____ de maio de 2018.

Comissão de Avaliação 
da Prova de Títulos

Comissão de Avaliação 
da Prova de Títulos

_____________________________
Comissão de Avaliação da
Prova de Títulos

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO SESAU n. 388, DE 2 DE MAIO DE 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso da competência prevista no 
art. 69, VII, da Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, resolve:

APLICAR a pena de multa, no valor de R$ 9.216,00 (nove mil duzentos e 
dezesseis reais) à Empresa K.A. BARBOSA & CIA LTDA – ME, CNPJ 09.216.738/00001-
65, com fulcro no art. 87 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, item 11.4. II da Ata de 
Registro de Preços n. 054/2016, e determino a rescisão do contrato consubstanciado na 
Nota de Empenho 2017 NE 01979 1035s, nos termos do Art. 78, I, c/c Art. 79, I, todos 
da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993. (Processo n. 104975/2017-28). 

CAMPO GRANDE-MS, 2 DE MAIO DE 2018.

MARCELO LUIZ BRANDÃO VILELA
Secretário Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO ÚNICO AO DECRETO N. 10.499 DE 02 DE JUNHO DE 2008.

Art. 1º. – A Prefeitura Municipal de Campo Grande, considerando o artigo 2º 
da Lei Federal n. 9.452/97, e, após as liberações dos recursos federais, a qualquer 
título, notificará os partidos políticos, os sindicatos dos trabalhadores e as entidades 
empresariais.

NOTIFICAÇÃO

     Nº. 09/ 2018                                                                 Data:     02/ 05/ 2018

     Órgão: Secretaria Municipal de Assistência Social
N ORIGEM NATUREZA OBJETO EXECUTOR VALOR R$

1
MDS / 
FNAS

SUAS - Sistema 
Único de Assist. 
Social

Prog. Primeira 
Infância no SUAS SAS / FMAS 33.284,95

TOTAL 33.284,95

         
          Luciene Teodoro Mota
    Gerente de Gestão dos Fundos
         Especiais da Assistência

            José Mário Antunes da Silva
              Secretário Municipal de
                   Assistência Social

ATOS DE PESSOAL

ATOS DO PREFEITO

DECRETO “PE” n. 947, DE 2 DE MAIO DE 2018.

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito de Campo Grande, Capital do Estado de 
Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:

EXONERAR, a pedido, MARCOS AFONSO DE SOUZA FERREIRA, matrícula n. 
405148/02, do cargo em comissão de Gestor de Processo, símbolo DCA-8, do Gabinete 
do Prefeito, com efeito a contar de 17 de abril de 2018.

CAMPO GRANDE-MS, 2 DE MAIO DE 2018.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

DECRETO “PE” n. 948, DE 2 DE MAIO DE 2018.

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito de Campo Grande, Capital do Estado de 
Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:

EXONERAR, a pedido, NADYR ROSYANNE CARVALHO CAPISTRANO DA SILVA, 


