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EDITAL N. 01/2020 

 

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por intermédio da Secretaria Municipal de Gestão, por meio da 

Escola de Governo de Campo Grande “LUIZ ALEXANDRE DE OLIVEIRA”, e Gerência de 

Capacitação Profissional, considerando que:  

-É assegurado pelo Plano Municipal de Capacitação dos Servidores Públicos “Possibilitar o acesso dos 

servidores a ações de capacitação, oferecendo, periodicamente, oportunidade a todos [...]” (Decreto 

n. 10.237 de 26/10/2007, Art. 2º); 

-É competência da Escola de Governo de Campo Grande “planejar, coordenar, e executar [...] 

programas de atualização, aperfeiçoamento, capacitação, valorização pessoal e profissional dos 

recursos humanos da Prefeitura Municipal” (Resolução SEMAD n. 67 de 23/09/2009); 

-É obrigatória a participação do servidor em estágio probatório nos Cursos de Desenvolvimento 

Profissional, de no mínimo 30h por ano, (Decreto n. 12.802, de 12/01/2016); 

-A lei 10.436 de 24/04/2002 que em seu artigo 2º afirma:  

Deve ser garantido, por parte do poder público em geral e empresas concessionárias de 

serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da Língua 

Brasileira de Sinais - Libras como meio de comunicação objetiva e de utilização corrente 

das comunidades surdas do Brasil.  

 

-A linguagem é uma construção histórica da humanidade e por isso adquirida, sendo necessária ao 

desenvolvimento humano, constituindo-se ferramenta de mediação para o indivíduo na sua evolução.   

Tornam abertas, as inscrições para os cursos de:  

LINGUAGEM e COMUNICAÇÃO Download 

Ementa 

LINGUAGEM MATEMÁTICA Download 

Ementa 

PORTUGUÊS I  MATEMÁTICA I   
PORTUGUÊS II  RACIOCÍNIO LÓGICO I  
PORTUGUÊS III    

REDAÇÃO I    

REDAÇÃO II    

LIBRAS I    

LIBRAS II    

INGLÊS I    

INGLÊS II    

ESPANHOL I     

ESPANHOL II    

http://www.campogrande.ms.gov.br/egov/wp-content/uploads/sites/8/2020/02/2020.1Ementa-Curricular-Português-I.pdf
http://www.campogrande.ms.gov.br/egov/wp-content/uploads/sites/8/2020/02/2020.1Ementa-Curricular-Matemática-I.pdf
http://www.campogrande.ms.gov.br/egov/wp-content/uploads/sites/8/2020/02/2020.1Ementa-Curricular-Português-II.pdf
http://www.campogrande.ms.gov.br/egov/wp-content/uploads/sites/8/2020/02/2020.1Ementa-Curricular-Raciocínio-Lógico-I.pdf
http://www.campogrande.ms.gov.br/egov/wp-content/uploads/sites/8/2020/02/2020.1Ementa-Curricular-Português-III.pdf
http://www.campogrande.ms.gov.br/egov/wp-content/uploads/sites/8/2020/02/2020.1Ementa-Curricular-Redação-I.pdf
http://www.campogrande.ms.gov.br/egov/wp-content/uploads/sites/8/2020/02/2020.1Ementa-Curricular-Redação-II.pdf
http://www.campogrande.ms.gov.br/egov/wp-content/uploads/sites/8/2020/02/2020.1Ementa-Curricular-Libras-I.pdf
http://www.campogrande.ms.gov.br/egov/wp-content/uploads/sites/8/2020/02/2020.1Ementa-Curricular-Libras-II.pdf
http://www.campogrande.ms.gov.br/egov/wp-content/uploads/sites/8/2020/02/2020.1Ementa-Curricular-Inglês-I.pdf
http://www.campogrande.ms.gov.br/egov/wp-content/uploads/sites/8/2020/02/2020.1Ementa-Curricular-Inglês-II.pdf
http://www.campogrande.ms.gov.br/egov/wp-content/uploads/sites/8/2020/02/2020.1Ementa-Curricular-Espanhol-I.pdf
http://www.campogrande.ms.gov.br/egov/wp-content/uploads/sites/8/2020/02/2020.1Ementa-Curricular-Espanhol-II.pdf


 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 

GERÊNCIA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 

 

PMCG/SEGES/EGOV/GECAP 

Rua José Mariano, n.234, Bairro Jardim Bela Vista 

CEP:79003-106 Email:gecap.egov@seges.campogrande.ms.gov.br 

Fone: 9 8457- 0953 

 

2 
 

1. DA ORGANIZAÇÃO DO CURSO: 

1.1 Em decorrência do uso do espaço escolar os cursos sequenciais seguem o calendário das atividades 

da SEMED até completar sua carga horária; 

1.2 As referidas áreas do conhecimento serão organizadas por níveis, sendo cada nível organizado em 

um semestre com 40h; 

1.3 Os cursos são oferecidos em um dia da semana das 18h30m às 20h30m na Escola Municipal 

Professor Arlindo Lima e o  início das atividades será dia 17/02 para os cursos da segunda-feira, 

18/02 para os cursos da terça, 19/02 para os cursos da quarta-feira; 

1.4 As turmas nível I deverão ter no mínimo 30 alunos, e no máximo 60 alunos, com exceção de 

Espanhol, Inglês e Libras, que terão número mínimo de 25 alunos; 

1.5 O não preenchimento do mínimo de alunos, acarretará no cancelamento da turma em 

atendimento ao inciso V, Art. 1º do Decreto n. 10.237 de 26 de Outubro de 2007; 

1.6 Os professores serão designados após a lotação das turmas. 

 

2. DAS TURMAS: 

2.1 As turmas que terão inscrição abertas no 1º semestre de 2020 são: 

 

 

 

DIA DA SEMANA CURSO-NÍVEL DIAS DE AULA 

SEMESTRE 

PERÍODO NO SCAP 

 

CH 

 

SEGUNDA- FEIRA 

PORTUGUÊS I A 

REDAÇÃO II A 

MATEMÁTICA I A 

RAC. LÓGICO I A 

L. INGLESA II A 

L. ESPANHOLA II A 

LIBRAS I A 

17 de Fevereiro 

02, 09, 16, 23, 30 de Março 

06, 13, 27 de Abril 

04, 11, 18, 25 de Maio 

01, 08, 15, 22, 29 de Junho 

06 e 13 de Julho 

17/02 a 13/07 40h 

 

TERÇA- FEIRA 

PORTUGUÊS I B 

PORTUGUÊS II A 

REDAÇÃO I A 

RAC. LÓGICO I B 

L. INGLESA I A 

L. ESPANHOLA I A 

LIBRAS II A 

18 de Fevereiro 

03,10,17,24,31 de Março 

07,14,28 de Abril 

05,12,19,26 de Maio 

02,09,16, 23 e 30 de Junho 

07 e 14 de Julho 

18/02 a 14/07 40h 

 

QUARTA- FEIRA 

PORTUGUÊS I C 

PORTUGUÊS III A 

REDAÇÃO I B 

L. INGLESA I B 

L. ESPANHOLA I B 

LIBRAS I B 

19 de Fevereiro 

04,11,18 e 25 de Março 

01,08,15,22, 29 de Abril 

06,13,20,27 de Maio 

03,10, 17, 24 de Junho 

01 e 08 de Julho 

19/02 a 08/07 40h 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 

GERÊNCIA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 

 

PMCG/SEGES/EGOV/GECAP 

Rua José Mariano, n.234, Bairro Jardim Bela Vista 

CEP:79003-106 Email:gecap.egov@seges.campogrande.ms.gov.br 

Fone: 9 8457- 0953 

 

3 
 

3. DA MATRÍCULA E LISTA DE ESPERA: 

3.1 As inscrições ocorrerão  de  12/02/2020 a 17/02/20 por meio do Sistema SCAP WEB, estando 

o aluno sujeito a sanções de suspensão do Sistema SCAP na desistência do curso; 

3.2 A matrícula é de responsabilidade do próprio aluno, devendo o mesmo acompanhar por seu 

EMAIL e através do portal do aluno o deferimento da sua inscrição; 

3.3 É facultado ao aluno se inscrever no componente curricular e no nível do seu interesse, porém, é de 

sua responsabilidade dar ciência aos conteúdos de cada nível, consultando as ementas curriculares dos 

cursos disponibilizados no site da EGOV;  

3.4 Ao completar o número máximo de alunos, o sistema SCAP insere o nome de aluno na lista de 

interesse, que NÃO GARANTE a inserção do aluno na turma pretendida, apenas possibilita que na 

desistência do aluno matriculado, o mesmo possa ser chamado de acordo com a ordem da lista de 

interesse, estando esse sujeito ao descrito no item 3.8; 

3.5 O aluno após consultar a tabela abaixo deve escolher o componente curricular, nível e dia da 

semana que deseja participar dos cursos, NÃO sendo permitido ao aluno trocar de curso após o início das 

atividades; 

3.6 O não comparecimento do aluno nos dois primeiros encontros do curso ao qual está 

matriculado sem justificativa (que contabiliza 04h/a, ou seja, 10% da carga horária mínima), levará 

ao aluno a perda automática da vaga; 

3.7 Quando o aluno vier a optar por um novo curso em decorrência de fechamento da turma que 

inicialmente fez matrícula, ele não levará as presenças do curso anterior para o novo curso/turma;  

3.8 O aluno chamado após o início das atividades, terá sua presença computada a partir da data 

da inserção no Sistema SCAP, e a carga horária total, bem como a carga horária mínima de 75% 

de frequência também será computada a partir da data de inserção no Sistema SCAP conforme 

exemplo a seguir:  

 

Cálculo de aprovação para aluno 

matriculado desde o início do curso 

Simulação de um aluno chamado da lista de espera 

para um curso de segunda feira e que entrou no dia 

09/03 (após 2 dias de aula) 

CH total: 20 encontros 

75% frequência: 15 encontros 

20 encontros equivalem a 100%, assim 

são necessários 15 encontros para 

aprovação com o mínimo de 75% de 

presença, ou seja, o aluno poderá ter até 5 

faltas (5 faltas ou 5 encontros que 

equivale a 10h); 

CH total: 18 encontros 

75% frequência: 14 encontros 

18 encontros equivalem à carga horária cursada 

pelo aluno, assim, o SCAP exigirá 75% de 

frequência mínima, o que equivale a 14 encontros, 

ou seja, o máximo de faltas será de 4 encontros, e 

não 05, como no caso do aluno que entrou desde o 

início. 

Obs: O SCAP calcula a porcentagem em número de encontros e não em Carga Horária.  
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4. DA FREQUÊNCIA, APROVAÇÃO E CERTIFICAÇÃO: 

4.1 Para fins de aprovação e certificação, o aluno terá que ter no mínimo 75% de frequência, e média 

6,0 (seis) no curso frequentado. A frequência é computada pelo sistema SCAP por número de DIAS DE 

AULA e não POR CARGA HORÁRIA conforme tabela explicativa no item anterior; 

4.2 Atestado médico de até 03 dias justifica a falta para fins de avaliação ou atividades, mas não abona 

a falta; 

4.3 Atestado médico a partir de 03 dias garante o direito a atendimento domiciliar que deverá ser 

requerido em até 48h úteis após a emissão do atestado, sendo de responsabilidade do aluno dirigir-se até  

o local dos cursos em data marcada e horário definido pela coordenação, para a busca e entrega das 

atividades equivalentes ao período do afastamento médico; 

4.4 Não tendo presença ou média mínima, o aluno terá direito apenas a uma DECLARAÇÃO com a 

carga horária cursada; 

 

5. DAS PROIBIÇÕES E OBRIGAÇÕES DO ALUNO SERVIDOR 

5.1 O servidor participante dos cursos está sujeito às normas gerais de boa convivência e respeito com 

os colegas e professores; 

5.2 Os materiais que eventualmente venham ser disponibilizados ao servidor estudante, devem ser por 

ele devidamente zelado e cuidado; 

5.3 É responsabilidade do aluno, assinar a folha de frequência em todas as aulas; 

5.4 É vedado ao aluno assinar a folha de frequência no lugar de outrem, podendo responder legalmente 

por tal prática conforme previsto no Código Penal; 

5.5 É vedado ao aluno comparecer ao local das atividades acompanhados de filhos e/ou menores de 

idade, cônjuge ou pessoas estranhas ao recinto escolar;  

5.6 É vedado ao aluno frequentar as aulas após ter ingerido bebidas alcoólicas ou algum tipo de 

entorpecente; 

5.7 É vedado ao aluno fumar no prédio onde ocorrem as atividades; 

5.8 É vedado ao aluno comercializar qualquer tipo de produto em sala, salvo na Feirinha do Servidor 

instituída para esse fim; 

5.9 Qualquer dano ao erário público que o servidor venha a acarretar deverá ser por ele indenizado. 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1 É vedado ao aluno solicitar desligamento do curso para frequentar outro curso da EGOV; 

6.2 Qualquer situação atípica deve ser levada ao conhecimento da Coordenação dos cursos que 

registrará o fato em ata; 

6.3 Os alunos devidamente frequentes no semestre que se finda, devem concorrer às novas vagas 

concorrendo igualmente e nas mesmas condições que qualquer outro servidor; 
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6.4 Ao fazer sua inscrição no sistema SCAP, o aluno concorda com as condições e regulamentos desse 

edital; 

6.5 Os casos omissos nesse edital serão devidamente dirimidos pela Diretora da Escola de Governo de 

Campo Grande “LUIZ ALEXANDRE DE OLIVEIRA” - EGOV-CG, e pela Gerente da Gerência de 

Capacitação Profissional - GECAP. 

 

Campo Grande-MS, 12 de fevereiro de 2020.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                


