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EDITAL n. 01/03/2013 

 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA CARGOS DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE-MS 

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , da 
Prefeitura Municipal de Campo Grande, no uso de suas atribuições, tendo em 
vista a autorização constante do Decreto n. 12.217, de 24 de outubro de 2013, 
torna pública, a RETIFICAÇÃO no anexo II do Edital 01/01/2013 de 21 de 
novembro de 2013 do Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de 
cargos do Quadro de Pessoal do Poder Executivo de Campo Grande, Estado de 
Mato Grosso do Sul, de acordo com as normas e condições seguintes.  

 
ANEXO II AO EDITAL n. 01/01/2013 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
a) ONDE CONSTA:  
 
1. PARA CARGOS COM EXIGIBILIDADE DE NÍVEL SUPERIOR:  
 
1.1. LÍNGUA PORTUGUESA (TODOS OS CARGOS): ... A elaboração das 
questões da prova de Língua Portuguesa obedecerá às normas ortográficas em 
vigor desde 1º de janeiro de 2009, editadas por meio do Decreto Federal nº 
6.583, de 29.09.2008, que promulgou o Acordo Ortográfico assinado em Lisboa 
em 16 de dezembro de 1990, respeitando-se, porém, a observância ao período 
de transição de 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2012 - conforme 
dispõe o parágrafo único do artigo 2º do referido Decreto -, durante o qual 
coexistirão a norma atual e a nova norma estabelecida. 
 
2. PARA CARGOS COM EXIGIBILIDADE DE ENSINO MÉDIO: 
 
2.1. LÍNGUA PORTUGUESA (TÉCNICO AGRÍCOLA, TÉCNICO D E 
ENFERMAGEM, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II E MONITOR DE 
ALUNOS): ... A elaboração das provas de Língua Portuguesa contemplará a 
resolução de questões com base nas Normas Ortográficas atuais - tanto em 
tempo anterior como após a entrada em vigor das disposições editadas por meio 
do Decreto Federal nº 6.583, de 29.09.2008, que promulgou o Acordo 
Ortográfico assinado em Lisboa em 16 de dezembro de 1.990 - considerando a 
observância ao período de transição de 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro 
de 2012 - conforme dispõe o parágrafo único do artigo 2º do referido Decreto -, 
durante o qual coexistirão a Norma atual e a nova Norma estabelecida. 
 
3. PARA CARGOS COM EXIGIBILIDADE DE ENSINO FUNDAMEN TAL: 
 
3.1. LÍNGUA PORTUGUESA (TODOS OS CARGOS):  ... A elaboração das 
provas de Língua Portuguesa contemplará a resolução de questões com base 
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nas Normas Ortográficas atuais - tanto em tempo anterior como após a entrada 
em vigor das disposições editadas por meio do Decreto Federal nº 6.583, de 
29.09.2008, que promulgou o Acordo Ortográfico assinado em Lisboa em 16 de 
dezembro de 1.990 - considerando a observância ao período de transição de 1º 
de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2012 - conforme dispõe o parágrafo 
único do artigo 2º do referido Decreto -, durante o qual coexistirão a Norma atual 
e a nova Norma estabelecida. 
 
 
b) PASSA A CONSTAR: 
 
1. PARA CARGOS COM EXIGIBILIDADE DE NÍVEL SUPERIOR:  
 
1.1. LÍNGUA PORTUGUESA (TODOS OS CARGOS): ... A elaboração das 
questões da prova de Língua Portuguesa obedecerá às normas ortográficas em 
vigor desde 1º de janeiro de 2009, editadas por meio do Decreto Federal nº 
6.583, de 29.09.2008, que promulgou o Acordo Ortográfico assinado em Lisboa 
em 16 de dezembro de 1990, respeitando-se, porém, a observância ao período 
de transição de 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2015  - conforme 
dispõe o parágrafo único do artigo 2º do referido Decreto -, durante o qual 
coexistirão a norma atual e a nova norma estabelecida. 
 
2. PARA CARGOS COM EXIGIBILIDADE DE ENSINO MÉDIO: 
 
2.1. LÍNGUA PORTUGUESA (TÉCNICO AGRÍCOLA, TÉCNICO D E 
ENFERMAGEM, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II E MONITOR DE 
ALUNOS): ... A elaboração das provas de Língua Portuguesa contemplará a 
resolução de questões com base nas Normas Ortográficas atuais - tanto em 
tempo anterior como após a entrada em vigor das disposições editadas por meio 
do Decreto Federal nº 6.583, de 29.09.2008, que promulgou o Acordo 
Ortográfico assinado em Lisboa em 16 de dezembro de 1.990 - considerando a 
observância ao período de transição de 1º de janeiro de 2009 a 31 de 
dezembro de 2015  - conforme dispõe o parágrafo único do artigo 2º do referido 
Decreto -, durante o qual coexistirão a Norma atual e a nova Norma 
estabelecida. 
 
3. PARA CARGOS COM EXIGIBILIDADE DE ENSINO FUNDAMEN TAL: 
 
3.1. LÍNGUA PORTUGUESA (TODOS OS CARGOS):  ... A elaboração das 
provas de Língua Portuguesa contemplará a resolução de questões com base 
nas Normas Ortográficas atuais - tanto em tempo anterior como após a entrada 
em vigor das disposições editadas por meio do Decreto Federal nº 6.583, de 
29.09.2008, que promulgou o Acordo Ortográfico assinado em Lisboa em 16 de 
dezembro de 1.990 - considerando a observância ao período de transição de 1º 
de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2015  - conforme dispõe o parágrafo 
único do artigo 2º do referido Decreto -, durante o qual coexistirão a Norma atual 
e a nova Norma estabelecida. 
 
 
3 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
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3.1 – Permanecem inalteradas as demais normas e instruções do Edital de 
Abertura de Inscrições e seus anexos (Edital nº. 01/01/2013, de 21/11/2013). 
3.2 - Os casos omissos e as dúvidas que surgirem na interpretação deste Edital 
serão apreciados pela Comissão de Concurso Público. 
 
 
 
 

CAMPO GRANDE-MS, 28 DE NOVEMBRO DE 2013. 

 

 

 

RICARDO TREFZGER BALLOCK 

Secretário Municipal de Administração 

 


