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11460030147 RENAN CARVALHO MENDES 74904/2018-38
30610510473 JONAS CLEBER ROSSATTI 2207/2019-20
08960110430 ANTONIO PERES MARTINS 23877/2018-90
11160040302 FRANCISCO BARBOSA DA SILVA 89129/2017-25
04120060215 NAZIRA SCAFFI 94499/2017-93
11700350527 KABRIOLLI INDUSTRIA E COM. DE ROUPAS 10320/2018-15
30620450975 RAFAEL AVEZUM DE ALMEIDA 104545/2018-60
11160030072 AGUINALDO  BELLINA MOREIRA 21809/2019-40
04100090355 VANIA LUCIA BARBOSA GOMES 93530/2017-04
02540010016 GUILHERME FELIX SORIA 88697/2017-72
02530140043 WILSON PEDROSO VASQUES 88679/2017-91
07330100138 ODETH DELMONDES DE OLIVEIRA 87301/2017-24
11170160012 NIVALDO DE FRANCA 12504/2019-00
02310120025 EDSON BRITO DO NASCIMENTO 97456/2017-97
01850140037 EVERALDO GOMES DA SILVA 91532/2017-51
03370711592 HELENA DE LIMA CHAVES CASTRO 78504/2018-00
04740190020 CARLOS CESAR CARRILHO DA SILVA 97249/2018-13
04640060048 MARIA HELENA OLIVEIRA 99758/2017-27
01680190140 JOACIR DE BRITO JACOBINA 95034/2018-86
11540040100 NEUZA ESCOBAR 03916/2018-97
21680040270 CLEONICE QUEIROZ DE ARAULO 32275/2018-88
21820180043 NELSON PEREIRA LIMA 98530/2018-64
02630030059 LUCIO RODRIGUES DE SOUZA 34932/2018-68
01580050243 SAULO HENRIQUE M. CUNHA DE VELASCO 103686/2018-56
01460030192 MARLENE DE JESUS RODRIGUES 101133/2018-96
11240010056 ANTONIA MARIA DO NASCIMENTO 86928/2017-12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE, 16/07/2019.

EXPEDITO FELIX FILHO
Chefe da Divisão de Lançamento de Tributos 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

ERRATA AO EDITAL n. 01/2019 - CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA 
CARGOS DO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE-MS – SESAU/2019, no Item 2. Do Anexo II:

ONDE SE LÊ:

1.3.36 PARA O CARGO DE MÉDICO / ULTRASSONOGRAFISTA – VASCULAR COM DOPPLER: 
A natureza do ultrassom. Princípios básicos. Técnica e equipamentos. Indicações de 
ultrassonografia. Doppler. Obstetrícia e ginecologia - Anatomia ultrassonográfica do 
saco gestacional e do embrião. Anatomia ultrassonográfica fetal. Anatomia da idade 
gestacional. Anomalias fetais, propedêutica e tratamento pré-natal. Crescimento 
intrauterino retardado. Gestação de alto risco. Gestação múltipla. Placenta e outros 
anexos do concepto. Anatomia e ultrassonografia da pélvis feminina. Doenças pélvicas 
inflamatórias. Contribuição do ultrassom nos dispositivos intrauterinos. Princípios no 
diagnóstico diferencial das massas pélvicas pela ultrassonografia. Ultrassonografia nas 
doenças ginecológicas malignas. Endometriose. Estudo ultrassonográfico da mama 
normal e patológico. Estudo ultrassonográfico do útero normal e patológico. Estudo 
ultrassonográfico do ovário normal e patológico. Ultrassonografia e esterilidade. Estudo 
ultrassonográfico das patologias da primeira metade da gestação. Medicina interna. 
Estudo ultrassonográfico do: crânio, olho, órbita, face e pescoço, tórax, escroto e pênis, 
extremidades, abdômen superior (fígado, vias biliares, pâncreas e baço), retroperitônio. 
Estudo ultrassonográfico da cavidade abdominal vísceras ocas, coleções e abcessos 
peritoneais, rins e bexigas, próstata e vesículas seminais. Ética médica. 

LEIA-SE:
1.3.36 PARA O CARGO DE MÉDICO / ULTRASSONOGRAFISTA – VASCULAR COM DOPPLER: 
A natureza do ultrassom e do Doppler. Princípios básicos. Técnica e equipamentos. 
Indicações de ultrassonografia com Doppler. Obstetrícia e ginecologia: Ultrassonografia 
com Doppler em: anomalias fetais, propedêutica e tratamento pré-natal, crescimento 
intrauterino retardado, gestação de alto risco, gestação múltipla, placenta e outros anexos 
do concepto, doenças pélvicas inflamatórias, diagnóstico diferencial das massas pélvicas, 
nas doenças ginecológicas malignas, endometriose e na análise da mama  patológica. 
Estudo ultrassonográfico com Doppler: do útero normal e patológico, do ovário normal 
e patológico, nas patologias da primeira metade da gestação. Ultrassonografia com 
Doppler em Medicina interna, incluindo: crânio, vasos do pescoço, tórax, abdome 
superior (fígado, vias biliares, pâncreas e baço), retroperitônio, cavidade abdominal, rins 
e bexiga, escroto e pênis, extremidades. Ética médica.

ONDE SE LÊ:
1.3.28 PARA O CARGO DE MÉDICO PATOLOGISTA: 
Avaliação de métodos em bioquímica clínica. Fase pré-analítica dos Exames em 
bioquímica clínica. Princípios metodológicos em: espectrofotometria, eletroforese, 
cromatografia, espectrometria de massa, eletroquímica, nefelometria, turbidimetria, 
espectrofotometria de absorção atômica, técnicas imunoquímicas, técnicas com 
ácidos nucleicos. Automação laboratorial em bioquímica clínica. Avaliação laboratorial 
do metabolismo dos carboidratos.Avaliação laboratorial do metabolismo de lípides, 
lipoproteínas e apolipoproteínas. Avaliação laboratorial do metabolismo do ferro. 
Avaliação do metabolismo ósseo. Avaliação do metabolismo das Porfirinas. Avaliação 
laboratorial das proteínas. Avaliação laboratorial da função renal. Avaliação laboratorial 
da função hepática. Avaliação laboratorial da função pancreática. Avaliação laboratorial 
do diagnóstico das doenças cardíacas. Avaliação do metabolismo, equilíbrio 
hidroeletrolítico. Avaliação do metabolismo ácido básico. Princípios da gasometria. 
Monitorização terapêutica de drogas. Toxicologia clínica. Enzimologia clínica.Vitaminas. 
Metais tóxicos e elementos traço. Urinálise. Controle de qualidade em bioquímica clínica. 
Avaliação de ensaios de proficiência. Gestão de qualidade no laboratório. Boas práticas 
em laboratórios clínicos.

LEIA-SE:
1.3.28 PARA O CARGO DE MÉDICO PATOLOGISTA: 
Avaliação de métodos em bioquímica clínica. Fase pré-analítica dos Exames em 
bioquímica clínica. Princípios metodológicos em: espectrofotometria, eletroforese, 
cromatografia, espectrometria de massa, eletroquímica, nefelometria, turbidimetria, 
espectrofotometria de absorção atômica, técnicas imunoquímicas, técnicas com 
ácidos nucleicos. Automação laboratorial em bioquímica clínica. Avaliação laboratorial 
do metabolismo dos carboidratos.Avaliação laboratorial do metabolismo de lípides, 
lipoproteínas e apolipoproteínas. Avaliação laboratorial do metabolismo do ferro. 
Avaliação do metabolismo ósseo. Avaliação do metabolismo das Porfirinas. Avaliação 
laboratorial das proteínas. Avaliação laboratorial da função renal. Avaliação laboratorial 

da função hepática. Avaliação laboratorial da função pancreática. Avaliação laboratorial 
do diagnóstico das doenças cardíacas. Avaliação do metabolismo, equilíbrio 
hidroeletrolítico. Avaliação do metabolismo ácido básico. Princípios da gasometria. 
Monitorização terapêutica de drogas. Toxicologia clínica. Enzimologia clínica.Vitaminas. 
Metais tóxicos e elementos traço. Urinálise. Controle de qualidade em bioquímica clínica. 
Avaliação de ensaios de proficiência. Gestão de qualidade no laboratório. Boas práticas 
em laboratórios clínicos.
PATOLOGIA GERAL: Mecanismo fisiopatológico e morfologia dos processos gerais, 
como alterações celulares metabológicas e degenerativas, inflamações, alterações 
vasculares e neoplasias. Diagnóstico histopatológico desses processos.
PATOLOGIA ESPECIAL: Mecanismos fisiopatológico e morfologia dos processos gerais, 
como alterações específicas de órgãos e sistemas. Classificação patológica dos processos 
neoplásicos e não neoplásicos, marcadores de prognósticos e preditivos de resposta 
terapêutica. Diagnóstico histopatológico e citopatológico desses processos. Técnicas 
gerais e bases da himunohistoquímica.

EDITAL n. 11/2018-11

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PROGRAMA DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
TÉCNICO EM RADIOLOGIA

OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE GESTÃO E DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE CAMPO GRANDE/MS, no uso de suas atribuições legais, e conforme previsto no item 4 
do Edital n. 08/2018-01, publicado no DIOGRANDE n. 5.311, de 03 de agosto de 2018, 
convocam a candidata aprovada na 46ª colocação no Processo Seletivo Simplificado para 
seleção e contratação de Técnico em Radiologia (em substituição ao contratado 
desligado no período), a comparecer na Gerência de Movimentação e Lotação/SEGES 
– Avenida Afonso Pena, n. 3297 – Centro – Campo Grande/MS, conforme cronograma 
especificado no Anexo Único a este Edital, para orientação acerca da documentação 
a ser entregue para o preenchimento das vagas e efetivação do procedimento de 
contratação, observando-se:

1.  As normas e dispositivos legais pertinentes.

2. A documentação solicitada abaixo deverá ser entregue em data definida no momento 
da orientação dos candidatos, conforme cronograma anexo.

3. A data, horário e o local para os candidatos selecionados apresentarem e/ou 
entregarem os originais e as respectivas fotocópias dos seguintes documentos:
a) Declaração de não acúmulo de cargo público ou de acumulação lícita;
b) Declaração de Ficha Limpa devidamente preenchida, datada e assinada;
c) Ficha de Dados Pessoais devidamente preenchida, datada e assinada;
d) Autodeclararão de Cor preenchida manualmente com caneta azul;
e) Comprovante ou Declaração de Tipagem Sanguínea;
f) Documento Oficial de Identidade (RG), com a data de expedição legível;
g) Inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF/MF – documento autônomo;
h) Comprovante ou Extrato de Cadastramento no PIS/PASEP expedido, respectivamente, 
pela Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil, conforme o caso;
i) Título de Eleitor;
j) Comprovante de Votação do 1º e 2º turnos referente à última eleição;
k) Comprovante de Endereço Residencial;
l) Comprovante de Escolaridade correspondente;
m) Registro no Conselho de Classe, quando exigido; 
n) Uma fotografia 3x4;
o) Comprovante de quitação com as obrigações militares, para candidato do sexo 
masculino;   
p) Certidão de nascimento ou casamento, conforme o estado civil;
q) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (cópia da folha onde consta a foto, 
cópia do verso onde consta a qualificação civil, bem como cópia da página contendo o 
primeiro registro efetivado na respectiva Carteira de Trabalho);
r) Comprovante de Conta-Corrente no Banco Bradesco – Agência da PMCG;
s) Atestado Médico comprovando gozo de boa saúde física e mental;
t) Consulta da Qualificação Cadastral on-line no e-social: portal.esocial.gov.br;
u) Certidão de Distribuição expedida pelo Poder Judiciário retirada da Internet 
diretamente do Site da Justiça Federal: http://www.jfms.ms.jus.br;
v) Certidão Estadual Cível expedida pelo Poder Judiciário retirada da Internet diretamente 
do Site da Justiça Estadual: http://www.tjms.jus.br;
w) Certidão Estadual Criminal expedida pelo Poder Judiciário retirada da Internet 
diretamente do Site da Justiça Estadual: http://www.tjms.jus.br;
x) Certidão de Nada Consta Criminal Eleitoral expedida pelo Tribunal Regional Eleitoral, 
retirada pessoalmente nos Órgãos da Justiça Eleitoral ou nos Postos de Atendimento 
Eleitoral localizados na Comarca de Campo Grande/MS.

4. O ato da contratação será efetivado somente com a comprovação de todos os requisitos 
e condições legais exigidos no edital de abertura do presente Processo Seletivo, inclusive 
atestado de aptidão física e mental, declaração de ficha limpa e declaração de que não 
incorre em acumulação ilícita de cargo, emprego ou função pública, conforme disposição 
constitucional.

5. Será considerado desistente do presente Processo Seletivo, perdendo o direito à vaga, 
o candidato selecionado que:
a) Não se apresentar na data estabelecida neste Edital;
b) Não comprovar os requisitos exigidos para assumir a função;
c) Não apresentar a documentação comprobatória necessária para efetivação do 
processo de contratação.

CAMPO GRANDE-MS, 16 DE JULHO DE 2019.

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

ANEXO ÚNICO AO EDITAL n. 11/2018-11

CRONOGRAMA PARA APRESENTAÇÃO DO CANDIDATO

FUNÇÃO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA

LOCAL: Avenida Afonso Pena, 3297 – Centro – Paço Municipal
SETOR: Gerência de Movimentação e Lotação - GEMOL/SEGES

DATA: 18/07/2019 HORÁRIO: 9h


