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u) Certidão Estadual Cível expedida pelo Poder Judiciário retirada da Internet diretamente 
do Site da Justiça Estadual: http://www.tjms.jus.br;

v) Certidão Estadual Criminal expedida pelo Poder Judiciário retirada da Internet 
diretamente do Site da Justiça Estadual: http://www.tjms.jus.br;

w) 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 público, conforme disposição constitucional.

5. Será considerado desistente do presente Processo Seletivo, perdendo o direito à vaga, 
o candidato selecionado que:

a) Não se apresentar no prazo estabelecido neste Edital;

b) Não comprovar os requisitos exigidos para assumir o cargo;

c) Não apresentar a documentação comprobatória necessária para efetivação do processo 
de contratação.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE OUTUBRO DE 2019.

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

PEDRO PEDROSSIAN NETO
Secretário Municipal de Finanças 
e Planejamento

 

ANEXO ÚNICO AO EDITAL n. 34/2018-34

CRONOGRAMA PARA APRESENTAÇÃO DO CANDIDATO

Data: 31 de outubro de 2019 – 08h30m
Local: Gerência de Movimentação e Lotação/GEMOL/SEGES
Avenida Afonso Pena, n. 3.297 – Centro – Paço Municipal
Campo Grande/MS

FUNÇÃO: OPERADOR DE TELEMARKETING

CLASSIF. CANDIDATO

153ª MARCIA FRANCISCA DE SOUZA

154ª SANDRA ALICE ANDRADE SANTOS

155ª TÂNIA MARIA OLIVEIRA LUZ ORTEGA

EDITAL n. 25/2019

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS
PARA O CARGO DE AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL
DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE-MS – SEFIN/2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, no uso da competência conferida 
no inciso IV do art. 16 da Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, torna público, para 
conhecimento dos interessados, e em atendimento a liminar concedida nos autos n. 
0834099-86.2019.8.12.0001, o Resultado Definitivo da Terceira Fase Sub Judice: 
Investigação Social, para o candidato abaixo:

INSCRIÇÃO NOME CONCORRÊNCIA RESULTADO

674254 LUIS ALEXANDRE HOLAK AMPLA CONCORRÊNCIA INDICADO

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE OUTUBRO DE 2019.

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

EDITAL n. 04/2019-08
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PROGRAMA DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE GESTÃO E DE EDUCAÇÃO, no uso 
de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no item 10 do Edital 
n. 04/2019-01, publicado no Diogrande n. 5.583, de 21 de maio de 2019, convocam 
candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para a função de Motorista 
de Transporte Escolar e Motorista de Veículos Pesados (para substituição dos 
ex-contratados desligados no período), a comparecerem na Prefeitura Municipal de 
Campo Grande, no Paço Municipal – Avenida Afonso Pena, n. 3.297 – Centro – Campo 
Grande/MS, conforme relação nominal, local, data e horário especificados no Anexo 
Único a este Edital, para orientação acerca da documentação a ser entregue no ato da 
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) Autodeclaração de cor preenchida manualmente com caneta azul;

e) Comprovante ou Declaração de Tipagem Sanguínea;

f) Registro Geral de Identificação (RG), com data de expedição legível, não podendo ser 
substituído por nenhum outro documento de identificação;

g) Inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF/MF – documento autônomo;

h) Documento válido ou extrato do PIS/PASEP, emitido pelo Banco do Brasil ou pela 
Caixa Econômica Federal (não podendo ser emitido pelo site);

i) Título de Eleitor;

j) Comprovante de quitação eleitoral da última eleição ou certidão de quitação eleitoral 
emitida pelo TRE (não podendo ser emitida pelo site);

k) Comprovante de Endereço Residencial;

l) Comprovante de Escolaridade – Ensino Fundamental Completo;

m) Carteira Nacional de Habilitação, de acordo com a exigência do Edital;

n) Certificado de Conclusão do Curso para Condutores de Veículos de Transporte Escolar 
para a função de Motorista de Transporte Escolar;

o) Negativa de Pontuação da CNH do Condutor;

p) Uma fotografia 3x4;

q) Comprovante de quitação com as obrigações militares, para candidato do sexo 
masculino;

r) Certidão de Nascimento ou de Casamento, de acordo com o estado civil, ou, ainda, de 
casamento com averbação, quando divorciado (todos os documentos pessoais deverão 
estar alterados de acordo com o estado civil atual);       

s) 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 
registro do 1º emprego efetivado na respectiva Carteira de Trabalho);

t) Comprovante de Conta Corrente regular na Agência do Bradesco da PMCG;

u) Atestado Médico comprovando gozo de boa saúde física e mental;

v) Impressão da Consulta da Qualificação Cadastral do E-social, emitida através do 
site: http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml, com a situação 
REGULAR, onde conste que os dados estão corretos. Caso haja alguma divergência, 
deverá regularizar conforme orientações constantes na própria declaração e realizar 
nova consulta emitindo impressão com situação cadastral regular;

w) Certidão de Distribuição expedida pelo Poder Judiciário retirada da Internet 
diretamente do Site da Justiça Federal: http://www.jfms.ms.jus.br;

x) Certidão Estadual Cível expedida pelo Poder Judiciário retirada da Internet diretamente 
do Site da Justiça Estadual: http://www.tjms.jus.br;

y) Certidão Estadual Criminal expedida pelo Poder Judiciário retirada da Internet 
diretamente do Site da Justiça Estadual: http://www.tjms.jus.br;

z) 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 público, conforme disposição constitucional.

5. Será considerado desistente do presente Processo Seletivo, perdendo o direito à vaga, 
o candidato selecionado que:

a) Não se apresentar no prazo estabelecido 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, 29 DE OUTUBRO DE 2019.

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

ELZA FERNANDES ORTELHADO
Secretária Municipal de Educação

ANEXO ÚNICO AO EDITAL n. 04/2019-08

CRONOGRAMA PARA APRESENTAÇÃO DO CANDIDATO

FUNÇÃO: MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Data: 31 de outubro de 2019 – 08 horas
Local: Gerência de Movimentação e Lotação - Gemol
Avenida Afonso Pena, n. 3.297 – Centro
Campo Grande/MS.

Classificação Candidato

18 Eder Rosa Pereira

FUNÇÃO: MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS

Data: 31 de outubro de 2019 – 14 horas
Local: Gerência de Movimentação e Lotação - Gemol
Avenida Afonso Pena, n. 3.297 – Centro
Campo Grande/MS.

tatiana.costa
Realce


