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exigidos na letra  g, do item 10.1 do Edital n. 02/2018-01, e receberem demais 
orientações para entrarem em exercício.

CAMPO GRANDE-MS, 18 DE OUTUBRO DE 2018.

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

ANEXO ÚNICO AO EDITAL n. 02/2018-07

SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA DESENVOLVER ATIVIDADE NA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

CANDIDATOS CONVOCADOS POR ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO

PEDAGOGIA

CÓDIGO DE 
INSCRIÇÃO ESTAGIÁRIO Classificação

20247 Hellen Larissa Ribeiro Gomes 5º

26756 Deborah Maria dos Santos Selles 6º

26821 Tânia Rosa Lopez Teodoro 7º

26854 Sandra Osorio de Souza 8º

PSICOLOGIA

CÓDIGO DE 
INSCRIÇÃO ESTAGIÁRIO Classificação

12410 Bruna Shimabukuro de Freitas 5º

EDITAL n. 03/2018-01
SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, no uso de suas atribuições legais 
e com fundamento na Lei Federal n. 11.788, de 25 de setembro de 2008, no Decreto 
n. 10.855, de 12 de maio de 2009, e na Resolução SEMAD n. 63, de 25 de maio de 
2009, CONVOCA acadêmicos de graduação em: Agronomia, Arquitetura, Ciência da 
Computação, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, 
Engenharia Sanitária e Ambiental, Sistemas de Informação, Tecnologia em 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Redes de Computadores 
e Turismo interessados em realizar Estágio de Complementação Educacional 
Remunerado, para atuar na Prefeitura Municipal de Campo Grande, nos termos e 
condições constantes deste Edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O presente Edital tem por objeto divulgar os critérios de realização da seleção de 
acadêmicos que estão cursando: Agronomia, Arquitetura, Ciência da Computação, 
Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia 
Sanitária e Ambiental, Sistemas de Informação, Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Redes de Computadores e 
Turismo, para ocuparem as vagas descritas no quadro abaixo, no período matutino 
ou vespertino;  para desenvolver atividades nas unidades da Prefeitura Municipal de Campo 
Grande.

Curso Semestre Quantidade

Agronomia do 4º ao 8º 3
Arquitetura do 4º ao 8º 20
Ciência da Computação do 2º ao 6º 1
Engenharia Civil do 4º ao 8º 37
Engenharia da Computação do 3º ao 8º 1
Engenharia Elétrica do 4º ao 8º 4
Engenharia Sanitária e Ambiental do 4º ao 8º 15
Sistemas de Informação do 2º ao 6º 1
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do 2º ao 4º 2
Tecnologia em Redes de Computadores do 2º ao 3º 1
Turismo do 3º ao 7º 10

1.2. O acompanhamento de todas as etapas da seleção é de inteira responsabilidade do 
candidato, que deverá acompanhar o cronograma, as convocações e tomar ciência dos 
resultados através do Diário Oficial do Município(DIOGRANDE).

1.3. Este Processo Seletivo compreenderá as seguintes etapas:
1.3.1 Realização da inscrição online, nos dias 22 a 25/10/2018, pelo site da Prefeitura: 
http://www.campogrande.ms.gov.br 
1.3.1.1 Para concluir a sua inscrição o candidato deverá enviar, até o dia 26/10/2018, o 
seu respectivo Atestado de Matrícula para o e-mail: estagioremunerado@seges.campogrande.
ms.gov.br
1.3.2 Realização da prova escrita objetiva, cuja data de realização  será publicada no Diário 
Oficial do Município.

2. DAS INSCRIÇÕES 
2.1. Os candidatos concorrerão no presente Processo Seletivo de Estágio Remunerado, 
desde que estejam devidamente matriculados em Instituições de Ensino Superior nos 
cursos de: Agronomia, Arquitetura, Ciência da Computação, Engenharia Civil, 
Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Sanitária e 
Ambiental, Sistemas de Informação, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas, Tecnologia em Redes de Computadores e Turismo.
2.2. Antes de inscrever-se, o candidato deverá tomar conhecimento das normas e 
condições estabelecidas neste Edital, das quais, não poderá alegar desconhecimento em 
nenhuma hipótese;
 2.3. A inscrição deverá ser realizada via internet, a partir das 10:00 horas do dia 
22  até as 17:00 horas do dia 25 de outubro de 2018, através do portal www.
pmcg.ms.gov.br, no link �PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTÁGIO�, momento em que 
o candidato ao estágio remunerado preencherá o formulário de informações cadastrais 
e curriculares;

2.3.1 Para concluir a sua inscrição o candidato deverá enviar, até o dia 26/10/2018, o 
seu respectivo Atestado de Matrícula para o e-mail: estagioremunerado@seges.campogrande.
ms.gov.br
2.4. A inscrição exprime a ciência e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital;
2.5. A inscrição será realizada somente via Internet no portal www.campogrande.ms.gov.br, 
desde que realize todas as etapas descritas no item 1.3.1 e respectivo subitem, deste Edital;
2.6. Não será cobrada taxa de inscrição;
2.7. O candidato somente será considerado efetivamente inscrito no Processo Seletivo 
para Estágio Remunerado, após ter realizado o preenchimento do formulário de inscrição 
conforme este Edital, e ter sua inscrição homologada pela Prefeitura Municipal de 
Campo Grande, conforme publicação a ser feita no Diário Oficial de Campo Grande � 
DIOGRANDE;
2.8. Nos casos em que o nome do candidato não esteja inserido no ato de homologação 
das inscrições, este deverá dirigir-se à Secretaria Municipal de Gestão, situada na 
Avenida Afonso Pena, 3.297 - Paço Municipal, com o comprovante de inscrição on-line, 
que deverá ser emitido pelo site da Prefeitura ao finalizar sua inscrição on-line, o qual 
ficará disponível durante o período de inscrição, não sendo aceito print de tela.
2.9. A homologação da inscrição será validada considerando a última inscrição efetuada.

3. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA EM ESTÁGIO 
3.1. Para a investidura no Estágio Remunerado o candidato deverá estar devidamente 
matriculado em um dos seguintes cursos: Agronomia, Arquitetura, Ciência da 
Computação, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, 
Engenharia Sanitária e Ambiental, Sistemas de Informação, Tecnologia em 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Redes de Computadores, 
Turismo e preencher os demais requisitos constantes no presente Edital. 

4. DAS VAGAS E DAS RESERVAS LEGAIS 

4.1. Serão reservadas 10% (dez por cento) das vagas existentes e das que vierem a ser 
criadas durante a validade do Processo Seletivo, nos termos do artigo 37, Inciso VIII, 
da Constituição Federal, aos candidatos inscritos como deficientes, devendo tal condição 
ser primeiramente informada no ato da inscrição e posteriormente comprovada no ato 
de assinatura do Termo de Compromisso, mediante a apresentação de Atestado Médico 
evidenciando a aptidão para a função pretendida.
4.2. Ressalvadas as disposições especiais descritas no item 4.1 deste Edital, os candidatos 
com deficiência participarão do Processo Seletivo em igualdade de condições com os 
demais candidatos, no que tange aos critérios de avaliação e aprovação, à pontuação 
mínima exigida e a todas as demais normas de regência do Processo Seletivo;
4.3. Os candidatos com deficiência, aprovados no Processo Seletivo, terão seus nomes 
publicados em lista à parte e figurarão também na lista de classificação geral;
4.4. Não sendo comprovada a deficiência do candidato, será desconsiderada a sua 
classificação na listagem de pessoas com deficiência, sendo considerada somente sua 
classificação na listagem de ampla concorrência;
4.5. As vagas definidas para os candidatos inscritos na condição de deficiente, que não 
forem providas serão automaticamente preenchidas pelos candidatos selecionados e não 
inscritos naquela condição, observada a ordem rigorosa de classificação. 

5. DA REALIZAÇÃO DA PROVA
5.1. A prova escrita objetiva realizar-se-á em data e local a serem determinados por 
Edital a ser publicado no Diário Oficial de Campo Grande.
5.2. É de exclusiva responsabilidade do candidato a conferência sobre a data, local e 
horário de prova, sendo que não serão enviados comunicados individuais.
5.3. A prova escrita objetiva terá pontuação máxima de 10 pontos e para constar na 
lista dos classificados o candidato deverá acertar no mínimo 50% das questões da prova.
5.4. O conteúdo programático consta no Anexo I do presente Edital.

6. DAS PROVAS ESPECIAIS 
6.1. Caso haja necessidade de condições especiais para se submeter ao exame, o 
candidato deverá solicitá-la no ato da inscrição on-line, no campo específico �Observações 
do Candidato�, indicando claramente quais os recursos especiais necessários, arcando o 
candidato com as consequências de sua omissão;
6.1.1. Conforme indicação do(a) candidato(a) com necessidades especiais, a prova escrita 
será exclusivamente elaborada em fonte tamanho 16, 18 e 24;
6.2. A realização da prova em condições especiais ficará sujeita, ainda, à apreciação e 
deliberação da Secretaria Municipal de Gestão, observados os critérios de viabilidade e 
razoabilidade;
6.3. As candidatas lactantes que tiverem necessidade de amamentar durante a 
realização das provas, além de solicitar atendimento especial para tal fim mediante o 
preenchimento no campo �Observações do Candidato� no ato da inscrição, deverão levar 
um acompanhante que ficará em sala reservada para a finalidade de guarda da criança 
durante a realização da prova, não fazendo jus a candidata à prorrogação do tempo para 
conclusão;
6.3.1. A candidata lactante ao estágio que comparecer ao local da prova com lactente e 
sem acompanhante não realizará a prova. 

7 � DOS RECURSOS 
7.1 No prazo de 2(dois) dias úteis, contados a partir da data da publicação do Gabarito 
Oficial da Prova Escrita Objetiva, será permitido ao candidato interessado apresentar 
recurso. 
7.2. O requerimento de recurso deverá ser feito por escrito, assinado pelo candidato 
e dirigido a Comissão do Processo de Seleção de Estagiários da Prefeitura Municipal 
de Campo Grande, devendo ser entregue pessoalmente à Secretaria Municipal de 
Gestão, na Divisão de Promoção e Experiências Profissionais/DIPEP, localizada a Av. 
Afonso Pena, 3.297, Centro-Paço Municipal, Campo Grande/MS, CEP 79002-949, nos 
seguintes horários: no período Matutino das: 8h às 10h30min e no período vespertino 
das 13h30min às 17h.
7.3. O candidato deverá entregar o recurso em duas vias (original e uma cópia), digitado, 
e, no caso de recurso contra o gabarito, cada questão ou item deverá ser apresentado 
em folhas separadas, identificadas.

8. DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
8.1. Havendo empate, será utilizado o critério de maior idade, maior semestre/ano 
no curso de Agronomia, Arquitetura, Ciência da Computação, Engenharia Civil, 
Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Sanitária e 
Ambiental, Sistemas de Informação, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas,   Tecnologia em Redes de Computadores e Turismo, para ordenamento 
dos candidatos com mesma pontuação.
8.2. Os candidatos qualificados constarão em uma lista de homologação de resultado 
final.
8.2.1. Os candidatos aprovados além do quantitativo do quadro de vagas ofertadas 
neste Edital ficarão na condição de Cadastro Reserva e poderão ser convocados, 
posteriormente, desde que haja casos de desistência e abandono do estágio e/ou novas 
necessidades sejam disponibilizadas.
8.2.2. O candidato classificado dentro do número de vagas que não apresentar-se na 
data estabelecida pelo Edital de convocação ou que apresente documentação incompleta 
será automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 

www.pciconcursos.com.br
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9. DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO 
9.1. Para a assinatura do Termo de Compromisso do Estágio Remunerado deverá apresentar 
as seguintes condições: 
a) Ter sido aprovado no Processo Seletivo; 
b) Ser brasileiro ou ser naturalizado;
c) Estar quite com a justiça eleitoral; 
d) Se, do sexo masculino, estar quite com as obrigações militares; 
e) Apresentar atestado de matrícula, com até 30 (dias) de emissão, emitido pela Instituição 
de Ensino Superior/IES;
f) Ter aptidão física e mental, para o exercício das atribuições do estágio; 
g) Apresentar cópias simples dos documentos abaixo relacionados:
g.1) Uma foto 3x4 atualizada;
g.2) Certidão de nascimento ou casamento (se apresentar certidão de casamento todos 
os demais documentos deverão estar devidamente atualizados);
g.3) Registro Geral - RG;

g.4) Cadastro de Pessoa Física - CPF e o comprovante de situação cadastral, emitido 
pela Receita Federal;
g.5) Título de eleitor atualizado e comprovante de quitação eleitoral;
g.6) Certificado militar (aos homens maiores de 18 anos);
g.7) Carteira de trabalho, bem como a cópia da folha que consta a foto, do verso e das 
páginas que consta o primeiro contrato de trabalho registrado(mesmo se estiver em 
branco);
g.8) Comprovante de PIS/PASEP (extrato do fundo de garantia ou cartão de inscrição);
g.9) Comprovante de tipagem sanguínea, caso não possua (poderá ser feita declaração 
de próprio punho, conforme modelo anexo III);
g.10) Comprovante de raça/cor, caso não seja identificado pela certidão de nascimento 
(poderá ser feita declaração de próprio punho, conforme modelo anexo II);
g.11) Comprovante de residência (caso não possua comprovante em seu nome, fazer 
declaração de próprio punho, conforme modelo anexo IV);
g.12) Documentos obrigatórios quando possuir dependentes;
g.12.1) Certidão de nascimento/casamento dos dependentes, quando   houver;
g.12.2) CPF e RG do dependente, e se for criança de 0 a 6 anos apresentar também a 
carteira de vacinação, dependentes de  7 a 14 anos apresentar comprovante de matrícula da 
escola;
g.13) Apresentar certidão do Poder Judiciário � Justiça Federal;
g.13.1) Certidão de Distribuição da Justiça Federal de Primeiro Grau em Mato Grosso 
do Sul � Certidão de Distribuição � Ações e Execuções Cíveis, Fiscais, Criminais e dos 
Juizados Especiais Federais Criminais Adjuntos.
  Site:http://www.jfms.jus.br/csp/jfmsint/reqcertidao.csp
g.14) Apresentar certidão do Poder Judiciário � Justiça Estadual;
g.14.1) Certidão Estadual Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul;
g.14.2) Certidão Estadual Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do 
Sul.
  Site:https:.//www.tjms.jus.br/servicos/certidoes
g.15.) Apresentar certidões da Justiça Eleitoral � Fórum Eleitoral, que NADA CONSTA e 
que ESTÁ QUITE com as obrigações eleitorais(TRE).
   Obs.: Para obter as Certidões, o candidato deverá comparecer à 
Justiça Eleitoral em um de seus postos para emissão da Certidão de Crime Eleitoral de 
Mato Grosso do Sul, não podendo ser emitido pelo site.
g.16) Cumprir, na íntegra, as determinações deste Edital; 
h) Os candidatos deverão estar devidamente matriculados no curso exigido, conforme 
item 2.1;
j) Não ter vínculo empregatício, direto ou indireto e não realizar estágio obrigatório ou ser 
prestador de serviço, para com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, ou já ter realizado 
Estágio de Complementação Educacional no prazo permitido pela legislação vigente ou ter 
menos de seis meses para cumprir o prazo determinado referida legislação. (Lei Federal) 

10. DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO E 
LOTAÇÃO 
10.1. Os candidatos estagiários que forem classificados serão convocados de acordo com 
o número de vagas ofertadas no presente Processo Seletivo de Estágio Remunerado, 
através de Edital próprio publicado no Diário Oficial de Campo Grande - DIOGRANDE, 
para assinatura de Termo de Compromisso, devendo apresentar-se na Secretaria 
Municipal de Gestão - SEGES;
10.2. O candidato convocado para assinatura de Termo de Compromisso que não 
comparecer dentro do prazo preestabelecido será tido como desistente, podendo, 
a Secretaria Municipal de Gestão - SEGES, convocar o próximo candidato aprovado, 
obedecida rigorosamente à ordem de classificação para a devida substituição.

11. DO PRAZO DE VALIDADE DO TERMO DE COMPROMISSO E REGIMENTO DE 
ESTÁGIO
11.1. Os candidatos classificados, dentro do quantitativo de vagas ofertadas, serão 
admitidos em caráter de estágio remunerado temporário, pelo prazo de 6(seis) meses 
podendo ser prorrogado mediante necessidade da Administração Pública, respeitado o 
limite legal permitido e assinarão o Termo de Compromisso de Estágio Remunerado sob 
o Regimento do Estagiário, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais;
11.2. Os candidatos que interromperem o curso de nível superior serão automaticamente 
desligados do Estágio Remunerado da Prefeitura Municipal de Campo Grande. 

12. DOS LOCAIS DE ESTÁGIO 
12.1. Os estagiários deverão desempenhar as atividades de Estágio em locais a serem 
designados pela Secretaria Municipal de Gestão. 

13. DO VALOR DA REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS
13.1. O valor da remuneração da Bolsa de Complementação Educacional será de R$ 
954,00 (novecentos e cinqüenta e quatro reais), acrescido de vale-transporte (cartão-
magnético) e seguro de vida.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1. O presente Processo Seletivo de Estágio remunerado terá validade máxima de 
1(um) ano podendo ser prorrogado por igual período, a contar da data da homologação 
do Resultado Final, publicado no Diário Oficial de Campo Grande - DIOGRANDE
14.2.  A assinatura do Termo de Compromisso do Estágio Remunerado dos candidatos 
selecionados, só será permitida dentro do prazo de validade do presente Processo Seletivo 
de Estágio Remunerado;
14.3. Será excluído do certame o candidato que fizer declaração falsa ou inexata ou, por 
sua inteira responsabilidade, deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos 
neste Edital, incluindo-se os exigidos para a confirmação de sua inscrição;
14.4. Em caso de desistência, óbito ou mudança de domicílio do estagiário para outras 
localidades que inviabilize sua freqüência no Estágio de Complementação Educacional 
Remunerado e, para não haver prejuízo na continuidade da oferta de serviço, a 
administração poderá, dispensar e substituir o estagiário por outro que atenda aos 
dispositivos legais;

14.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão designada para acompanhamento 
do referido Processo Seletivo de Estágio Remunerado, e, em última instância administrativa, 
pela Procuradoria-Geral do Município.

CAMPO GRANDE-MS, 18 DE OUTUBRO DE 2018.

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

ANEXO I AO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1.  Língua Portuguesa para todos os cursos
Interpretação e compreensão de textos. Estruturação do texto: recursos de coerência 
e coesão. Significação contextual de palavras e expressões. Variedade de textos e 
adequação da linguagem. Funções da linguagem. Tipologia e gênero textual. Variação 
linguística: norma culta, literária e popular. Termos da oração. Ortografia e acentuação 
(conhecimentos sobre a reforma ortográfica). Emprego de homônimos, parônimos, 
sinônimos e antônimos. Classe de palavras (classes gramaticais). Sintaxe: processos 
de coordenação e subordinação. Regência (verbal e nominal). Estrutura e formação das 
palavras. Crase. Concordância (verbal e nominal). Emprego dos tempos e modos verbais. 
Pontuação. A elaboração das questões da prova de Língua Portuguesa obedecerá às 
novas regras ortográficas em vigor desde 1º de janeiro de 2016. 

2. Noções básicas de Informática para os Cursos de Agronomia, Arquitetura, Engenharia 
Elétrica, Engenharia Civil, Engenharia Sanitária e Ambiental e Turismo
Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e 
apresentações: ambiente Microsoft Office, BR Office. Sistemas operacionais: Windows e 
Linux. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos 
e procedimentos associados à Internet e intranet. Conceitos de organização e de 
gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Certificação e assinatura 
digital. Aplicativo AutoCAD. Aplicativo MS-Project.

3. Conteúdo Programático Específico para:

Agronomia
Fertilidade do Solo: conceitos sobre solo e sua fertilidade: Formação, textura e estrutura 
do solo; Fertilidade do solo; Calagem para correção de acidez e adubação do solo. 
Botânica:Taxonomia, Morfologia Vegetal;  Fisiologia Vegetal(Reguladores do crescimento; 
Dormência e germinação; Mecanismo estomático; Estresse hídrico; Fisiologia de plantas 
xerófilas; Abscisão, conceitos de maturação e senescência). Biologia Geral  (Reprodução 
vegetal).  Agroecologia Conceitos e princípios básicos da Agroecologia; Agroecossistemas: 
conceito e principais componentes; Principais ecossistemas brasileiros; principais 
modelos de agricultura sustentável(Agricultura tradicional; Agricultura biodinâmica; 
Agricultura orgânica; Agricultura natural; Agricultura Biológica;  Agricultura ecológica; 
Permacultura;  Agricultura alternativa).

Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Sistemas de Informação e 
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.
Engenharia de Requisitos, conceitos, fases e atividades. Técnicas para elicitação, 
identificação e especificação de requisitos. Técnicas para levantamento de Requisitos. 
Técnicas para validação e gerenciamento de requisitos. Modelagem de Orientada a Objetos 
com Processo Unificado: Unified Modeling Language 2.0 (UML): evolução. Programação 
Orientada a Objetos. Programação de Banco de dados Relacional - Linguagem SQL.
Arquitetura
Lei Complementar n. 74 de 06 de setembro de 2005 e suas alterações � Lei de Uso e 
Ocupação do Solo. Lei Complementar n. 94 de 06 de outubro de 2006 � Plano Diretor. 
Lei n. 1866 de 26 de dezembro de 1979 � Código de Obras.
Engenharia Elétrica
Dimensionamento de instalações elétricas. Normas brasileiras de instalações elétricas. 
Circuitos. Conceitos de potência elétrica. Fator de potência. Queda de tensão. Elaboração 
de levantamentos quantitativos.
.
Engenharia Civil
Materiais de Construção. Técnicas de Construção civil. Projeto de instalações elétricas 
prediais de baixa tensão. Projeto de instalações hidrossanitárias. Noções de topografia. 
Sistemas estruturais. Elaboração de planilha orçamentária, referência sinapi. Noções 
básicas de probabilidade e estatística. Noções básicas de geometria: comprimentos, 
áreas e volume. Noções básicas de Resistência dos Materiais. Noções básicas de Desenho 
técnico. Lei orgânica do Município de Campo Grande-MS. Lei complementar n. 74, de 
6 de setembro de 2005. Dispões sobre o ordenamento do uso e da ocupação do solo 
no município de campo Grande-MS. Lei 1866 � 26/12/79 � Código de obras, NBR 9050 
(Acessibilidade).

Engenharia Sanitária e Ambiental
Noções sobre a Lei 9.985/2000 que institui o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação (SNUC). Manejo e conservação de solo e água. Processos erosivos. 
Degradação do solo. Manejo de pastagens. Barragens. Noções de Sistemas de 
Informações Geográficas e Sensoriamento Remoto. Discutir problemas ambientais e 
estratégias de manejo com base em teorias ecológicas: nicho; história de vida; 
dinâmica de metapopulações; dinâmica das interações interespecíficas; sucessão 
ecológica; teias alimentares; funcionamento do ecossistema e biodiversidade . Definir 
os diferentes tipos de paisagens no globo terrestre e salientar o papel da água em suas 
transformações por meio das interações água-solo; mostrar ferramentas para decifrar 
e analisar a paisagem. Sensoriamento remoto; processamento digital de imagens de 
satélite. Aplicação do sensoriamento remoto em planejamento ambiental. Modelos 
conceituais do espaço geográfico . Representação da informação ambiental espacial. 
Aquisição de dados ambientais . Manipulação da informação geográfica. Aplicações no 
campo ambiental. Serviços ambientais. Dinâmica de agro ecossistemas . Conceitos e 
práticas sustentáveis.

Tecnologia em Redes de Computadores
Identificação das Necessidades e Objetivos do Cliente. Levantamento de Campo. 
Desenvolvimento e implantação de Projetos de Redes de Computadores. Projeto e 
implantação Lógica. Projeto de e implantação de Cabeamento Estruturado. Documentação 
do projeto de rede � Ferramentas. Testes do projeto de rede. Testes e Documentação do 
Projeto de Rede.

Turismo
Origem e evolução do turismo e seus efeitos. A História do Turismo. Tipos e formas de 
Turismo. Conceituação e Terminologia turística. Classificação do viajante. O turismo como 
fenômeno social e atividade econômica. Impactos do Turismo. A interdisciplinaridade e 
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o estudo do turismo. Divisão do tempo livre e o turismo. Principais siglas utilizadas no 
turismo. Associações e instituições internacionais e nacionais de turismo. Conceituação 
de mercado turístico (produto, oferta, demanda). Abordagem do turismo por meio 
da utilização do modelo teórico-referencial do Sistema de Turismo como instrumento 
operacional. Análise do papel do turismo no Brasil no cenário da globalização da economia 
e da mundialização da cultura. Tipos de espaço. Tratamento comercial conceitual do 
espaço turístico em Geografia. Elementos do espaço turístico e categorias de análise 
num enfoque geográfico, contemplando os espaços sincrônicos e diacrônicos. Leitura, 
propriedades e classificação qualitativa da paisagem para fins turísticos. O Turismo e o 
mito da sustentabilidade, contemplando as políticas públicas e a gestão ambiental. O 
turismo e a gestão participativa territorial local. Modelos de organização espacial. Os 
primeiros ocupantes da terra descoberta e do território sul-mato-grossense. A disputa 
pela posse das terras sul-mato-grossenses: espanhóis e portugueses. As incursões das 
Bandeiras exploradoras e das Monções paulistas por terras sul-mato-grossenses. As 
primeiras fazendas de criação de gado e seu papel histórico para a conquista e ocupação 
do território. A Guerra do Paraguai e a Retirada da Laguna. A exploração da erva-mate 
e a empresa Matte Laranjeira. A Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (NOB): histórico, 
impactos e contribuições para o povoamento do território sul-mato-grossense. A origem 
dos municípios de Mato Grosso do Sul: séculos XIX e XX. A gênese do divisionismo e os 
movimentos de emancipação de Mato Grosso do Sul. A utilização de recursos históricos 
e culturais de MS como atrativo turístico

ANEXO II AO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS

DECLARAÇÃO DE RAÇA/COR

Eu,_______________________________________________________,
                                                             ( nome)
portador(a) do R.G. nº ______________________, Órgão Expedidor

  _____________     e   C.P.F. nº _____________________________, 

declaro, em conformidade com a classificação do IBGE, que sou:
 
(  ) Negro(a)                                          (  ) Branca 

(  ) Indígena (a)                                     (  ) Amarela
 
(  ) Pardo(a)

Declaro estar ciente de que as informações que estou prestando são de minha inteira 
responsabilidade e que, no caso de declaração falsa, estarei sujeito às sanções previstas 
em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto nº 
83.936, de 6 de setembro de 1979.

______________________, _____ de ____________________ de 2018.

______________________________________
Assinatura do Candidato

ANEXO III AO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS

DECLARAÇÃO DE TIPAGEM SANGUÍNEA

Eu, _______________________________________________, 
              (NOME)
venho por meio deste declarar que meu tipo sanguíneo é _______________,  fator RH 
__________.

________________ , ____ de __________________ de 2018.

______________________________________________
Assinatura do requerente

ANEXO IV AO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA

Eu, _______________________________________________, 
(nome)
portador ( a ) do RG n° ___________________ , Órgão   Expedidor_______ , CPF n° 
_______________________.
Declaro residir a __________________________________________________                                                 
(rua/avenida/travessa)
n° _____________ bairro/vila ____________ ,  CEP ________________, ponto de 
referência ___________________

Por ser verdade, firmo a presente. 

_______________ /MS, _____de_______ de 2018.

________________________________
Assinatura do estagiário

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO 
URBANA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 014/2018

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente e Gestão Urbana � SEMADUR constatou irregularidades nos imóveis 
relacionados no anexo único deste edital.

Pelo presente EDITAL, ficam os seus respectivos proprietários notificados para, no 
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data desta publicação, sanar tais irregularidades, 
sob pena de lançamento das seguintes multas:

INFRAÇÕES E MULTAS

A) Art. 35, Inciso II, do Decreto 7884/99, �Iniciar ou prosseguir em operação 
empreendimento ou atividade sem licença ambiental�. 
MULTA = R$ 6.234,80

B) Art. 35, Inciso II, do Decreto 7884/99, �Iniciar ou prosseguir em operação 
empreendimento ou atividade sem licença ambiental�. 
MULTA = R$ 18.237,60

C) Art. 35, Inciso II, do Decreto 7884/99, �Iniciar ou prosseguir em operação 
empreendimento ou atividade em desacordo com a licença ambiental�. 
MULTA = R$ 9.352,20

D) Art. 8, da Lei 2909/92, �Por despejar água servida ou lançar detritos em 
logradouros públicos�.
MULTA = R$ 1.500,00

E) Art. 129, da Lei 2909/92, �O lançamento de água servida no sistema 
de drenagem de águas pluviais fica condicionado a tratamento prévio 
conforme especificações da PMCG�.
MULTA = R$ 6.561,00

F) Art. 35, Inciso II, do Decreto 7884/99, �Iniciar ou prosseguir em operação 
empreendimento ou atividade sem licença ambiental�. 

Campo Grande, 18 de outubro de 2018.                                  

André Luiz Cesar Gomes
Gerente de Fiscalização e Monitoramento Ambiental
GFMA/SUFGA/SEMADUR

Anexo ao Edital de Notificação Nº 014/2018     
   

Proprietário Bairro Inscrição 
Municipal Notificação Infração

Marcos Garcia de Lima ME Jardim São 
Conrado 134355000 465035 B

JP Pecuária e Pesca LTDA Jardim Veraneio 984840000 467238 C

Geane Alves Vila Nossa Sra 
das Graças 231732004 467839 A

Proprietário Bairro Inscrição 
Imobiliária Notificação Infração

Souza Junior e Cia LTDA Caiobá 12690131380 466250 D

Ricardo Fernandes de 
Almeida Pioneiros 00185314006 12443 F

Jean Cleyton Costa 
Ibarrola ME Pioneiros 00185431002 12425 F

João Pedro Tolon de 
Camargo Vila Almeida 01970210187 465540 A

Cleber Carvalho da Silva Centro Oeste 15471041014 466838 D

Clarindo Tavares da Silva São Bento 05770200131 466150 D

Fernanda L Alves T Silveira Pioneiros 08660080083 468424 D

Mirna Marques da Silva União 04750060256 11881 F

Zahia Nahas Rahe Jardim dos 
Estados 05360080201 468035 D

Proprietário Bairro CPF/CNPJ Notificação Infração

Comunhão Cristã em 
Campo Grande 

Carandá 
Bosque 15722485000102 11338 D

Comunhão Cristã em 
Campo Grande 

Carandá 
Bosque 15722485000102 12657 F

Elizete Furtado de 
Oliveira 

Coronel 
Antonino 93019351120 11882 F

Anderson Cleiton Brasil 
Andrade Caiçara 01003452124 12230 F

Maria Helena Pereira de 
Souza Veras Glória 80501575120 12606 F

Perfil Ferros Indústria e 
Comércio de Ferro e Aço 
LTDA EPP 

Parte da 
Fazenda 
Imbirussu 

06060491000223 12197 C

Clever Costa Souza Jardim 
Corcovado 60129310182 12645 F

Igreja Assembleia de 
Deus Amor em Cristo

Jardim 
Colonial 14951281000172 12014 F

Ozias Fernandes  Jardim Cristo 
Redentor 44672098168 12613 F

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EDITAL N. 23/2018/SEMED

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas pelo inciso II do artigo n. 69 da Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, 
de acordo com o artigo 2º da Lei Complementar n. 187, de 12 de dezembro de 2011, 
e conforme item 9. e subitens do edital n. 19/2018/SEMED, publicado no Diogrande n. 
5.337, de 31 de agosto de 2018, torna pública a relação dos candidatos inscritos no 
processo de eleições diretas para escolha dos diretores e diretores adjuntos das unidades 
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