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INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

PROJETO ARTE E CULTURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/2021 

(EDITAL N. 3/2021) 
 

1 O candidato deverá ler com atenção e conhecer as normas estabelecidas no 
Edital n. 3/2021, referente ao processo seletivo simplificado para o Projeto Arte e 
Cultura da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande - MS, para o ano de 
2021. 
 
2 Para realizar a inscrição no processo seletivo, o candidato precisará ter, 
obrigatoriamente, uma conta Google, e utilizar o e-mail a ela vinculada; 
 
2.1 O candidato deverá estar logado na conta gmail, no momento da inscrição, 
para receber a notificação de inscrição com o formulário de resposta. 
 
3 O candidato poderá inscrever-se para até duas linguagens artísticas previstas 
no Edital n. 3/2021, sendo uma de cada bloco, conforme subitens 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5 e 3.1.6;  
 
3.1.1 bloco A - Linguagem: dança - expressão artística  
 
a) contemporânea; 
b) balé clássico; 
c) urbana; 
d) jazz dance; 
e) regional; 
f) corpo coreográfico. 
 
3.1.2 bloco B - Linguagem: música - expressão artística  
 
a) instrumentos de corda; 
b) flauta; 
c) percussão; 
d) coral; 
e) regência de orquestra. 
 
3.1.3 bloco C - Linguagem: artes visuais - expressão artística 
 
a) desenho artístico; 
b) pintura em tela; 
c) artesanato; 
d) grafite; 
e) escultura. 
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3.1.4 bloco D - Linguagem: teatro - expressão artística 
a) teatro. 
 
3.1.5 bloco E - Linguagem: circo - expressão artística 
 
a) circo. 
 
3.1.6 bloco F - Linguagem: audiovisual - expressão artística 
 
a) audiovisual. 

 
4 O documento de identificação oficial, com foto, terá de estar no prazo de 
validade. 
 
5 Os certificados de cursos e participações em eventos deverão ter a data-limite 
de emissão o mês de fevereiro de 2016. 
 
6 O período de inscrição será de 9 a 11 de fevereiro de 2021. 
 
7 As inscrições serão feitas somente pelo site 
http://www.campogrande.ms.gov.br/semed. 
 
8 Para fazer a inscrição, proceda da seguinte maneira: 
 
8.1 faça o login na sua conta gmail; 

 

 
 

http://www.campo/
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8.2 acesse o site http://www.campogrande.ms.gov.br/semed, clique no link 
específico para a linguagem artística que pretende concorrer e preencha todos 
os campos; 

8.3 Caso o candidato queira se inscrever em outra linguagem artística, deverá 
acessar o link correspondente e preencher outro formulário.  
 
8.4 digitalize cada documento de maneira completa (frente e verso) e salve, 
obrigatoriamente, em formato PDF. 
 
 

 
 
8.5 nomeie e salve cada documento separadamente, conforme normatizado no 
Edital n. 3/2021, e anexe à inscrição, no campo correspondente; 
 

FRENTE VERSO 

http://www.campo/
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8.6 não ultrapasse o limite de 10 mb por documento e certifique-se de que os 
foram anexados corretamente e salvos, pois é de inteira responsabilidade do 
candidato enviar os documentos e títulos legíveis;  
 
8.7 caso a imagem digitalizada for exibida na posição lateral ou invertida, utilize a 
ferramenta rotação, para obter a posição correta do documento, antes de salvar 
em PDF;  
 
8.8 ao finalizar a inscrição, será enviada uma mensagem, no e-mail cadastrado 
pelo candidato, com informações sobre a realização da inscrição e com a cópia 
do formulário, que servirá de comprovante de inscrição; 

NOMEAÇÃO 

INCORRETA DO 

DOCUMENTO 

NOMEAÇÃO 

CORRETA DO 

DOCUMENTO 
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ATENÇÂO 
 
 
 
8.9 Depois da finalização e envio do formulário de resposta os anexos não 
poderão ser substituídos, porém, durante o período de inscrição, o formulário 
ficará disponível apenas para alteração de dados pessoais e inclusão de novos 
anexos, quando permitido no item. 
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8.9 Depois do período de inscrição, não será possível editar o formulário de inscrição; 

 
9) link com orientações para digitalizar documentos:  
https://www.zoom.com.br/celular/deumzoom/como-escanear-documento-pelo-
celular. 
 

CAMPO GRANDE - MS, 22 DE JANEIRO DE 2021. 
 

 

 

Mário César de Paula Ribeiro 
CHEFE DA DIVISÃO DE ESPORTE, 

ARTE E CULTURA 

https://www.zoom.com.br/CELULAR/DEUMZOOM/COMO-ESCANEAR-DOCUMENTO-PELO-CELULAR
https://www.zoom.com.br/CELULAR/DEUMZOOM/COMO-ESCANEAR-DOCUMENTO-PELO-CELULAR

