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EXTRATO DO TERMO DE REVOGAÇÃO UNILATERAL, CELEBRADO EM 15 DE FEVEREIRO 
DE 2019, AO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO ESPECIAL n. 143, DE 22/12/2012.
PARTE: Município de Campo Grande-MS
FUNDAMENTO LEGAL: Descumprimento das Cláusulas, Terceira (Das Obrigações) e 
Sexta (Dos Pagamentos e Reajuste), os artigos 78, I, II e 79, I, da Lei 8.666/93 e os 
Processos Administrativos n. 72731/2012-55 e n. 57846/2018-97.
OBJETO: Revogação unilateral do Termo de Autorização de Uso Especial n. 143, 
celebrado em 22 de dezembro de 2012, com GIANFRANCO RAMIRES FONSECA.
REVOGAÇÃO: Fica revogado o Termo de Autorização de Uso Especial n. 143, de 22 de 
dezembro de 2012, com GIANFRANCO RAMIRES FONSECA, conforme fundamentação 
legal, não restando ao permissionário qualquer direito a ser reclamado, nos termos do 
que prevê o item 8.1 da Cláusula Oitava do instrumento revogado.
ASSINATURA: Marcos Marcello Trad.

CAMPO GRANDE-MS, 15 DE FEVEREIRO DE 2019.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO TERMO DE REVOGAÇÃO UNILATERAL, CELEBRADO EM 15 DE FEVEREIRO 
DE 2019, AO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO ESPECIAL n. 144, DE 22/12/2012.
PARTE: Município de Campo Grande-MS
FUNDAMENTO LEGAL: Descumprimento das Cláusulas, Terceira (Das Obrigações) e 
Sexta (Dos Pagamentos e Reajuste), os artigos 78, I, II e 79, I, da Lei 8.666/93 e os 
Processos Administrativos n. 72731/2012-55 e n. 57846/2018-97.
OBJETO: Revogação unilateral do Termo de Autorização de Uso Especial n. 144, 
celebrado em 22 de dezembro de 2012, com MONICA KAZUE UTSUNOMIYA.
REVOGAÇÃO: Fica revogado o Termo de Autorização de Uso Especial n. 144, de 22 de 
dezembro de 2012, com MONICA KAZUE UTSUNOMIYA, conforme fundamentação legal, 
não restando à permissionária qualquer direito a ser reclamado, nos termos do que 
prevê o item 8.1 da Cláusula Oitava do instrumento revogado.
ASSINATURA: Marcos Marcello Trad.

CAMPO GRANDE-MS, 15 DE FEVEREIRO DE 2019.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

SECRETARIA ESPECIAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL

EDITAL DE SELEÇÃO INTERNA Nº 001/2019 – SESDES

2º PROCESSO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO INTERNA PARA A CAPACITAÇÃO DE 
GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS NA UTILIZAÇÃO DE ARMAMENTO LETAL

1. JUSTIFICATIVA

1.1. O SECRETÁRIO ESPECIAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe confere o artigo 67, inciso V, da Lei n. 5.793, de 03 de janeiro 
de 2017 c/c art. 19 da Lei nº 4.520, de 19 de setembro de 2007, e com fundamento 
no Art. 37 da Constituição Federal de 1988, na Lei Complementar nº 190, de 22 de 
dezembro de 2011, na Lei nº 13.022, de 08 de agosto de 2014, na Lei nº 10.826, de 
22 de dezembro de 2003, e no Decreto nº 5.123, de 1º de julho de 2004, torna público 
aos interessados a abertura das inscrições para o 2º Processo Simplificado de Seleção 
Interna para a Capacitação de Guardas Civis Municipais na Utilização de Armamento 
Letal.

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1. Da finalidade

2.1.1. O presente processo seletivo destina-se a selecionar Guardas Civis Municipais do 
município de Campo Grande – MS para utilizarem armamento letal.
2.1.2. A investidura far-se-á mediante aprovação do processo seletivo, em fases 
distintas que serão apurados os conhecimentos, as qualificações e aptidões específicas 
necessárias dos Guardas Civis Municipais.

2.2. Das vagas

2.2.1. Serão oferecidas 150 (cento e cinquenta) vagas para a realização do 2º 
Curso de Capacitação de Guardas Civis Municipais na Utilização de Armamento Letal, 
podendo ser ampliadas de acordo com a conveniência, necessidade e oportunidade da 
administração pública, para tanto se fazendo o uso das vagas do cadastro de reserva.
2.1.2. Para o cadastro de reserva serão considerados os 150 (cento e cinquenta) 
classificados, posteriores as 150 (cento e cinquenta) vagas previstas no item 2.2.1.

2.3. Dos candidatos

2.3.1. Poderão concorrer as vagas oferecidas, somente os Guardas Civis Municipais que 
obedecerem aos subitens 2.1. e 3.1., deste edital.

2.4. Dos locais

2.4.1. Os locais de realização do processo seletivo serão definidos pela Comissão 
Organizadora e, posteriormente, publicados no Diário Oficial do Município de Campo 
Grande/MS – DIOGRANDE, no endereço http://capital.ms.gov.br/diogrande.

2.5. Das convocações

2.5.1. As convocações dos candidatos, as datas, os horários e os locais de realização 
do processo seletivo serão divulgados, posteriormente, mediante edital, publicado no 
Diário Oficial do Município de Campo Grande/ MS – DIOGRANDE, no endereço http://
capital.ms.gov.br/diogrande, no site oficial da Secretaria Especial de Segurança e Defesa 
Social – SESDES, no endereço http://capital.ms.gov.br/sesdes e no mural da Gerencia 
de Capacitação Profissional - GECAP, sito a Rua Usi Tomi, 567 – Carandá Bosque I.

2.6. Da realização do processo seletivo:

2.6.1. O processo seletivo será coordenado pela Secretaria Especial de Segurança e 
Defesa Social, através de Comissão Organizadora.

3. DOS REQUISITOS

3.1. Os requisitos básicos exigidos para os candidatos são:

a) Ser ocupante do cargo de Guarda Civil Municipal de Campo Grande-MS, no mínimo, 
três anos de efetivo exercício, sendo computado o tempo, para esse fim, até a data 
de encerramento das inscrições do processo seletivo;

b) Possuir certificado de conclusão de ensino médio (antigo 2° grau) ou ensino 
superior devidamente registrado, expedido por instituição de ensino reconhecida 
pelo Ministério da Educação – MEC ou Declaração de conclusão do curso, assinado 
por autoridade competente, com o Histórico Escolar;

c) Possuir carteira nacional de habilitação (CNH), no mínimo categorias “A, B ou AB”, 
valendo, para tanto, a CNH provisória;

d) Não ter registrado em seus assentamentos funcionais, penalidade administrativa de 
suspensão nos últimos dois anos, sendo computado o tempo, para esse fim, até a 
data de encerramento das inscrições do processo seletivo;

e) Não ter sido condenado à pena de demissão;
f) Não ter sido condenado por fato definido como crime;
g) Não possuir certidão criminal positiva;
h) Estar quite com as obrigações eleitorais;
i) Possuir boa saúde e aptidão física e mental para o exercício das funções, 

comprovadas mediante exame médico pericial;
j) Não estar licenciado para tratar de interesse particular;
k) Atender todos os dispositivos da Resolução Normativa nº 58, de 19 de maio de 

2017, que instituiu o Cadastro de Informação e que prevê no seu Anexo II, a 
Declaração de Ciência.

4. DAS INSCRIÇÕES

4.1. Antes de efetuar a inscrição, para participar do processo seletivo, o candidato 
deverá tomar conhecimento das normas e condições deste edital e certificar-se de que 
preenche todos os requisitos exigidos para a sua realização;
4.2. As inscrições para o processo seletivo serão entregues, exclusivamente, na Divisão 
de Ensino e Desenvolvimento – DIVEN da Guarda Civil Municipal de Campo Grande/MS, 
sito a Rua Usi Tomi, 567 – Carandá Bosque I;
4.3. Períodos das inscrições: de 04 a 26 de abril de 2019;
4.4. Horários: 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, de segunda-feira 
a sexta-feira, exceto feriados;

4.5. No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:

a) Ficha de Inscrição devidamente preenchida, digitada e impressa conforme 
modelo do Anexo I deste edital, que será disponibilizada no site www.capital.ms.gov.br/
sesdes;
b) Documento de identidade (RG) original e cópia. (caso não possua o RG trazer 
a cópia do boletim de ocorrência comprovando possível furto, extravio, etc). Serão 
aceitos como documento de identificação original com foto, a Carteira de Identidade das 
Forças Armadas, a Carteira Nacional de Habilitação – CNH (Carteira de Motorista modelo 
novo, com foto), a Carteira expedida por Órgãos ou Conselho de Classe, e a Carteira de 
Trabalho e Previdência Social – CTPS;
c) Carteira Nacional de Habilitação (CNH) original e cópia, no mínimo categoria “A, 
B ou AB”;
d) Título de Eleitor original e cópia;
e) Relação de Cursos e Declaração de Ciência conforme modelo do Anexo II deste 
edital, que serão disponibilizados no site www.capital.ms.gov.br/sesdes, contendo na 
Relação de Cursos, o nome do curso, formação ou instrução; a instituição que emitiu, 
a carga horária e na Declaração de Ciência, as informações pessoais devidamente 
preenchidas, onde ambos os documentos serão digitados e impressos. Os cursos 
elencados nesta relação deverão estar de acordo com as alíneas “a”, “b”, e “c” do subitem 
6.1.5 e o subitem 6.1.6 deste edital;
f) Certificado original e cópia de conclusão de ensino médio (antigo 2° grau) ou de 
formação de nível superior de Graduação ou de Pós-Graduação, em nível de Especialização 
ou Mestrado, devidamente registrado, expedido por instituição de ensino reconhecida 
pelo MEC (não possuindo o certificado poderá trazer a Declaração de Conclusão assinada 
por autoridade competente, com o Histórico Escolar);
g) Certificados originais que constam registrados nos assentamentos funcionais 
da DIVEN, conforme o Cadastro de Informação, apresentados pelo candidato até 72 
(setenta e duas) horas antes de efetuar sua inscrição no processo seletivo, e que estejam 
de acordo com as alíneas “a”, “b”, e “c” do subitem 6.1.5 deste edital;
h) Certidão Negativa Criminal da Justiça Federal, disponível no site http://web.
trf3.jus.br/certidao/Certidao/Solicitar;
i) Certidão Negativa Criminal da Justiça Estadual incluindo Juizados Especiais 
Criminais (distribuição e execução), disponível no site http://tjms.jus.br/servicos/
certidoes;
j) Certidão Negativa Criminal da Justiça Militar (Justiça Militar da União), 
disponível no site https://www.stm.jus.br/servicos-stm/certidao-negativa/emitir-
certidao-negativa;
k) Certidão Negativa Criminal da Justiça Eleitoral, disponível no site http://www.
tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais;
l) Certidão Negativa de Quitação Eleitoral, disponível no site http://www.tse.jus.
br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral;
m) Teste ergométrico, com laudo médico;
n) Atestado médico expedido por cardiologista, autorizando o candidato a participar 
de atividades físicas.
o) Histórico escolar de Cursos Livres da Rede EAD – SENASP.

4.5.1. Em hipótese alguma serão aceitos e recebidos a Ficha de Inscrição, a Relação de 
Cursos e a Declaração de Ciência, preenchidos manualmente;
4.5.2. As informações prestadas na Ficha de Inscrição, na Relação de Cursos e 
na Declaração de Ciência são de inteira responsabilidade do candidato, que assume 
suas declarações, podendo responder penal, civil ou administrativamente pelos dados 
lançados;
4.5.3. As Certidões Negativas relacionadas nas alíneas “h”, “i”, “j”, “k” e “l” do subitem 
4.5 deverão ter sido expedidas, no máximo, 60 (sessenta) dias antes da data de sua 
entrega na inscrição, e deverão estar dentro do prazo de validade específico, se houver, 
exceto as certidões dos órgãos federais que possuírem o prazo de 90 (noventa) dias;
4.5.4. Os candidatos que não apresentaram o Cadastro de Informação e a Declaração 
de Ciência ou que não realizaram a atualização do Cadastro de Informação, solicitados 
na Resolução Normativa SESDE nº 58, publicada no Diário Oficial do Município de Campo 
Grande/MS – DIOGRANDE nº 4.891, de 22 de maio de 2017, poderão realizar em até 72 
(setenta e duas) horas antes de efetuar sua inscrição no processo seletivo;
4.5.4.1 A DIVEN se reserva no prazo de 72 (setenta e duas) horas para realizar os 
registros dos certificados nos assentamentos funcionais do candidato;
4.5.5. Não serão contabilizados tanto os certificados que não constarem registrados nos 
assentamentos funcionais do candidato, através do Cadastro de Informação, arquivados 
na DIVEN, quanto os certificados que não forem apresentados até 72 (setenta e duas) 
horas antes de efetuar sua inscrição no processo seletivo;
4.5.5.1. As cargas horárias dos certificados descritos nas alíneas “a”, “b”, e “c” do 
subitem 6.1.5 e no subitem 6.1.6 deste edital deverão estar relacionadas na Relação de 
Cursos e Declaração de Ciência, e serão comprovadas e somadas após o encerramento 
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das inscrições, sendo publicadas, posteriormente, em edital específico;
4.5.6. Os certificados citados na alínea “g” do subitem 4.5 deverão ser relacionados à 
área de Segurança Pública;
4.5.7. Na Relação de Cursos e Declaração de Ciência conforme modelo do Anexo II deste 
edital, disponibilizada no site www.capital.ms.gov.br/sesdes, deverão ser relacionados 
somente os cursos que constam nos assentamentos funcionais da DIVEN apresentados 
pelo candidato até 72 (setenta e duas) horas antes de efetuar sua inscrição no processo 
seletivo;
4.5.8. Não serão contabilizados os certificados que o candidato não apresentar na forma, 
no prazo e no local estipulados neste edital;
4.5.9. Não serão recebidos e aceitos os certificados de instituições ou órgãos que não 
estejam de acordo com as alíneas “a”, “b”, e “c” do subitem 6.1.5 e o subitem 6.1.6 
deste edital;
4.5.10. Os exames constantes nas alíneas “m” e “n” do subitem 4.5 deverão ser realizados 
com antecedência de, no máximo, 60 (sessenta) dias da data de sua apresentação no 
ato da inscrição;
4.5.11. Em todos os exames constantes nas alíneas “m” e “n” do subitem 4.5 deverá 
constar, obrigatoriamente, o nome completo do candidato;
4.5.12. Não serão aceitas inscrições enviadas por meios digitais e/ou eletrônicos, bem 
como fora do horário e período destinado às inscrições;
4.5.13. Após a entrega da inscrição não serão aceitos pedidos para quaisquer alterações;
4.5.14. Não será aceita inscrição entregue por terceiros, exceto, através de procurador 
munido de procuração devidamente preenchida e de acordo com legislação vigente, com 
firma reconhecida em cartório;
4.5.15. Não será aceita a inscrição do candidato que não preencher os requisitos básicos 
previstos no subitem 3.1., deste edital, em especial, na exigência da legislação, do 
candidato possuir nível médio completo de escolaridade, nos termos do artigo 10, Inciso 
IV, da Lei nº 13.022, de 08 de agosto de 2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral da 
Guarda Municipal; 
4.5.16. A constatação, em qualquer época, de irregularidades, fraude na inscrição, 
ou o não preenchimento de requisitos e condições previstas neste edital, implicará na 
eliminação do candidato do processo seletivo;
4.5.17. A relação de candidatos inscritos, por ordem de classificação, será divulgada 
no Diário Oficial do Município de Campo Grande/MS – DIOGRANDE, no endereço http://
capital.ms.gov.br/diogrande, no site oficial da Secretaria Especial de Segurança e Defesa 
Social – SESDES, no endereço http://capital.ms.gov.br/sesdes e no mural da Gerencia 
de Capacitação Profissional - GECAP, sito a Rua Usi Tomi, 567 – Carandá Bosque I;
4.5.18. O comprovante de inscrição do candidato será entregue no ato da inscrição, na 
DIVEN;

5. DO PROCESSO SELETIVO

5.1. O processo seletivo, constará das seguintes fases:
a) 1ª Fase: Análise de Currículo, de caráter eliminatório e classificatório, Investigação 
Social, de caráter eliminatório e Exame de Saúde, de caráter eliminatório;
b) 2ª Fase: Exame de Aptidão Mental (Exame Psicotécnico), de caráter eliminatório; 
c) 3ª Fase: Curso de Capacitação para Utilização de Armamento Letal da Guarda Civil 
Municipal de Campo Grande/MS, de caráter eliminatório.
5.2. Os candidatos serão convocados através de edital próprio para cada fase do processo 
seletivo, que será divulgado através de publicação no Diário Oficial do Município de 
Campo Grande/MS - DIOGRANDE, no endereço http://capital.ms.gov.br/diogrande; no 
site oficial da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social – SESDES, no endereço 
http://capital.ms.gov.br/sesdes e no mural da Gerencia de Capacitação Profissional - 
GECAP, sito a Rua Usi Tomi, 567 – Carandá Bosque I, com as especificações de datas, 
horários e locais;
5.3. Todas as fases serão realizadas no município de Campo Grande – MS;
5.4. Não haverá realização de exames fora das datas, horários e locais estabelecidos 
em edital;
5.5. O candidato convocado para a realização de qualquer uma das fases, que não 
comparecer no dia, local e horário determinados em edital, estará automaticamente 
eliminado do processo seletivo;
5.6. Para as candidatas do sexo feminino, especificamente, além de apresentarem 
os documentos originais e cópias relacionados nas alíneas de “a” a “o” do subitem 4.5 
deste edital, deverão também apresentar, no primeiro dia do curso, o exame sanguíneo 
para detecção de gravidez, que deverá ser realizado, no máximo, a 30 (trinta) dias da 
data prevista para a sua apresentação, constando, obrigatoriamente, o nome completo 
da candidata;

6. DA 1ª FASE – ANÁLISE DE CURRÍCULO, INVESTIGAÇÃO SOCIAL E EXAME DE 
SAÚDE

6.1. Da Análise de Currículo

6.1.1. A Análise de Currículo possuirá caráter classificatório e eliminatório, sendo 
contabilizadas as cargas horárias dos documentos descritos nas alíneas “f”, “g”, e “o” do 
subitem 4.5 deste edital;
6.1.2. A documentação comprobatória apresentada para a Análise de Currículo será 
aferida quanto a sua autenticidade no decorrer do processo seletivo, sendo que, 
em qualquer fase, o candidato poderá ser eliminado, observando o devido processo 
administrativo, caso seja comprovada qualquer irregularidade, sem prejuízo das sanções 
penais cabíveis;
6.1.3. Não serão aceitos ou computados documentos que não apresentarem, de forma 
expressa e precisa, as informações necessárias à sua avaliação, assim como aqueles 
cujas cópias estiverem ilegíveis, mesmo que parcialmente;

6.1.4. Os critérios de classificação adotados obedecerão respectivamente à seguinte 
ordem:

a) Tiver maior carga horária presencial;
b) Tiver maior carga horária de formação EAD/SENASP;
c) Tiver maior nível de escolaridade;
d) Tiver maior idade;

6.1.5. Serão contabilizados para soma de carga horária presencial os seguintes 
certificados:
a) Certificados originais de cursos, formações ou instruções presenciais, 
devidamente registrados, emitidos pelos seguintes órgãos oficiais: Polícias Federais, 
Polícias Rodoviárias Federais, Polícias Ferroviárias Federais, Polícias Civis, Polícias 
Militares e Corpos de Bombeiros Militares, conforme o artigo 144 da Constituição Federal 
de 1988, incisos I a V (caso o candidato não tenha o certificado de conclusão, poderá ser 
entregue a Declaração de Conclusão do Curso, assinada pela autoridade competente da 
Instituição, contendo toda a carga horária);
b) Certificados originais de cursos, formações ou instruções presenciais, 
devidamente registrados, emitidos pelo Ministério da Justiça, Ministério da Defesa, 
Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP, Secretarias Estaduais de Segurança 
Pública e Guardas Municipais do Brasil (caso o candidato não tenha o certificado de 
conclusão, poderá ser entregue a Declaração de Conclusão do Curso, assinada pela 
autoridade competente da Instituição, contendo toda a carga horária);
c) Certificados originais devidamente registrados, de conclusão de curso de Pós-
graduação em nível de especialização lato sensu em Segurança Pública, reconhecido pelo 
MEC ou Declaração de Conclusão de curso de Pós-graduação em nível de especialização 

em Segurança Pública, assinada pela autoridade competente, desde que acompanhada 
de histórico escolar;

6.1.5.1. Não serão contabilizados para soma de carga horária os certificados de Pós-
graduação em nível de especialização lato sensu em outra área que não seja em 
Segurança Pública, conforme descrito na alínea “c” do subitem 6.1.5;
6.1.6. Serão contabilizados para soma de carga horária de ensino a distância – EAD 
apenas os cursos que estejam no Histórico Escolar de Cursos Livres da Rede EAD – 
SENASP;

6.1.7. Serão considerados como maior nível de escolaridade em ordem 
decrescente, respectivamente, os seguintes certificados:
a) Certificado de conclusão de ensino superior, Mestrado em nível de especialização 
stricto sensu, devidamente registrado, expedido por instituição de ensino reconhecida 
pelo MEC;
b) Certificado de conclusão de ensino superior, Pós-graduação em nível de 
especialização latu sensu em Segurança Pública, devidamente registrado, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo MEC;
c) Certificado de conclusão de ensino superior, Pós-graduação em nível de 
especialização latu sensu nas demais áreas, devidamente registrado, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo MEC;
d) Certificado de conclusão de ensino superior, em nível de Graduação, devidamente 
registrado, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC;
e) Certificado de conclusão de ensino médio (antigo 2º grau), devidamente 
registrado, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC;
6.1.7.1. Caso o candidato não possua o certificado de conclusão que comprove a sua 
escolaridade, poderá ser entregue a Declaração de Conclusão do Curso, assinada pela 
autoridade competente da Instituição, desde que acompanhada de histórico escolar, 
contendo toda a carga horária;

6.2. Da Investigação Social

6.2.1. Os candidatos serão submetidos à Investigação Social, de caráter eliminatório, 
que será realizada pela Comissão Organizadora, designada por ato do Secretário Especial 
de Segurança e Defesa Social, e observará os antecedentes criminais, penais, a conduta 
interna na Guarda Civil Municipal, dentre outros;
6.2.1.1. A Investigação Social, de caráter eliminatório, será observada durante todas as 
fases do processo seletivo, visando verificar a conduta moral e social do candidato, bem 
como confirmar as informações fornecidas, verificando a veracidade dessas informações 
ou eventual omissão de dados;
6.2.1.2. A Investigação Social, de caráter confidencial, será realizada pela Comissão 
Organizadora do processo seletivo, que levantarão dados sobre a conduta do candidato 
a fim de avaliar, objetiva e subjetivamente, se o mesmo reúne condições legais, para 
portar arma de fogo;
6.2.1.3. Os relatórios individuais serão elaborados pela Comissão Organizadora do 
processo seletivo, para providências cabíveis;
6.2.2. A conduta do candidato será avaliada por meio da análise da sua vida pregressa e 
atual, do seu comportamento individual e social, bem como sua adaptação aos princípios 
básicos, deveres e proibições impostas para o manuseio de arma de fogo estabelecidos 
no Art. 4º, Incisos III, da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003;
6.2.3. São condutas que poderão ensejar na eliminação do candidato, excluindo-o do 
processo seletivo:
a) Prática de ato tipificado como crime que tenha ocasionado a instauração de 
Inquérito Policial, Termo Circunstanciado de Ocorrência ou Ação Penal;
b) Prática de transgressões disciplinares na Guarda Civil Municipal, que culmine 
na pena de suspensão, aplicada na vigência do edital ou nos últimos dois anos, sendo 
computado o tempo, para esse fim, até a data de encerramento das inscrições do 
processo seletivo;
c) Prática de ato que possa importar em repercussão social de caráter negativo ou 
comprometer a função de segurança e confiabilidade da Guarda Civil Municipal;
d) Embriaguez contumaz ou dependência química (drogas lícitas e/ou ilícitas);
e) Prática de ato que comprometa a segurança, a credibilidade ou a regularidade 
do processo seletivo;
f) Omitir informações ou faltar com a verdade, perante a Comissão Organizadora 
do processo seletivo;
g) Prática de atos que revelem a falta de idoneidade moral do candidato para obter 
o porte de arma de fogo.
h) Praticar ato em desacordo com determinação ou ordem expressa da Comissão 
Organizadora, da DIVEN, da GECAP, da DCCP dos instrutores e dos professores.
i) Agir desrespeitosamente contra os integrantes da Comissão Organizadora, da 
DIVEN, da GECAP, da DCCP ou contra os instrutores ou professores.

6.2.4. Se durante o período da Investigação Social for constatada qualquer conduta 
incompatível do candidato será aberto procedimento administrativo para excluí-lo do 
processo seletivo;
6.2.5. O candidato deverá apresentar no período de inscrições, as certidões negativas 
relacionadas nas alíneas “h”, “i”, “j”, “k” e “l”, do subitem 4.5 deste edital, expedidas 
no máximo, 60 (sessenta) dias antes da data de sua entrega, e deverão estar dentro 
do prazo de validade específico, se houver, exceto as certidões dos órgãos federais que 
possuírem o prazo de 90 (noventa) dias;
6.2.6. Será solicitada mediante Comunicação Interna (C.I.), emitida pela Gerência de 
Capacitação Profissional, a Certidão Negativa da Corregedoria da Guarda Civil Municipal 
dos candidatos classificados, na 2ª Fase deste processo seletivo, com o objetivo de 
verificar se há penalidade administrativa de suspensão nos últimos dois anos, sendo 
computado o tempo, para esse fim, até a data de encerramento das inscrições do 
processo seletivo. As informações do candidato obtidas na Corregedoria da Guarda Civil 
Municipal serão, posteriormente, anexadas ao restante da documentação entregue pelo 
candidato na data da inscrição;
6.2.7. A Comissão Organizadora poderá solicitar, a qualquer tempo durante a 
investigação, outros documentos necessários para a comprovação de dados ou para o 
esclarecimento de fatos e situações envolvendo o comportamento social do candidato;
6.2.8. Será passível de eliminação do processo seletivo, sem prejuízo das sanções 
penais cabíveis, o candidato que:
a) Deixar de apresentar quaisquer das certidões negativas relacionadas nas alíneas 
“h”, “i”, “j”, “k” e “l”, do subitem 4.5, no prazo estabelecido deste edital;
b) Apresentar documentos ou certidões falsas;
c) Apresentar documentos rasurados, ilegíveis ou em desacordo com o previsto no 
subitem 6.2.5 deste edital;
d) Apresentar certidão positiva da Corregedoria da Guarda Civil Municipal 
que resulte na penalidade administrativa de suspensão nos últimos dois anos, sendo 
computado o tempo, para esse fim, até a data de encerramento das inscrições do 
processo seletivo;
e) Receber penalidade administrativa de suspensão durante o período compreendido 
entre o início e o fim do processo seletivo deste Edital.

6.3. Do Exame de Saúde

6.3.1. O Exame de Saúde, de caráter eliminatório, destina-se à verificação do estado 
de saúde do candidato, através dos documentos relacionados nas alíneas “m” e “n”, do 
subitem 4.5 deste edital, objetivando aferir no momento da inscrição, se o candidato 
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está “apto” ou “inapto” a exercer atividades físicas, sendo, consequentemente, garantido 
ao candidato considerado “apto” a permanecer no processo seletivo deste Edital;
6.3.2. Para a aferição do Exame de Saúde serão observados os documentos originais 
relacionados nas alíneas “m” e “n”, do subitem 4.5 deste edital, cujas despesas correrão 
às expensas do candidato;
6.3.3. Para a aferição do Exame de Saúde, especificamente, das candidatas do sexo 
feminino, além de entregarem os documentos originais relacionados nas alíneas “m” e 
“n”, do subitem 4.5 deste edital, será necessário o exame sanguíneo para detecção de 
gravidez, que deverá ser entregue no primeiro dia do curso, e que deverá ser realizado, 
no máximo, a 30 (trinta) dias da data prevista para a sua apresentação, cujas despesas 
correrão às expensas da candidata;
6.3.4. Além dos exames relacionados nas alíneas “m” e “n”, do subitem 4.5 e do subitem 
5.6 deste edital, poderão ser solicitados, caso necessário, outros exames ou pareceres 
especializados à avaliação completa, de forma a possibilitar a verificação da capacidade 
ou incapacidade do candidato para o exercício da função, em face às exigências de 
vitalidade física requeridas para as tarefas que serão executadas rotineiramente, durante 
a realização do curso, observadas as normas da medicina especializada;
6.3.5. Serão julgados incapazes para a realização de atividades físicas, e permanecer no 
curso, os candidatos que:
a) Apresentarem no teste ergométrico, alterações consideradas incompatíveis ao 
desempenho das atividades propostas no curso;
b) Deixarem de apresentar, nas datas solicitadas deste edital, exibi-los incompletos 
ou com rasuras, qualquer um dos documentos exigidos das alíneas “m” e “n”, do subitem 
4.5 e para as candidatas do sexo feminino, o documento do subitem 5.6;
c) Incidirem em condição clínica que seja considerada incapaz descrita no laudo do 
teste ergométrico, ou no atestado médico;
d) Apresentar o resultado positivo no exame para detecção de gravidez.

6.3.6. A relação preliminar dos candidatos inscritos, aprovados e classificados na 1ª Fase 
– Análise de Currículo, Investigação Social e Exame de Saúde, será publicada, mediante 
edital específico, no Diário Oficial de Campo Grande, MS – DIOGRANDE, no endereço 
http://capital.ms.gov.br/diogrande, no site oficial da Secretaria Especial de Segurança 
e Defesa Social – SESDES, no endereço http://capital.ms.gov.br/sesdes e no mural da 
Gerencia de Capacitação Profissional - GECAP, sito a Rua Usi Tomi, 567 – Carandá Bosque 
I, contendo a classificação obtida pelos candidatos, por ordem decrescente, obedecendo 
as exigências das alíneas “a”, “b”, “c”, e “d”, do subitem 6.1.4 deste edital;
6.3.7. Após a publicação da relação preliminar dos candidatos inscritos, aprovados e 
classificados na 1ª Fase – Análise de Currículo, Investigação Social e Exame de Saúde, 
os candidatos poderão interpor recurso, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da data 
da sua publicação,preenchendo o Formulário de Recurso, conforme modelo do Anexo III 
deste edital, que será disponibilizado no site www.capital.ms.gov.br/sesdes e entregue 
no local descrito no subitem 9.8 deste edital;
6.3.8. Julgados os recursos apresentados pelos candidatos, será divulgado, por edital, 
a relação definitiva no Diário Oficial de Campo Grande, MS – DIOGRANDE, no endereço 
http://capital.ms.gov.br/diogrande, no site oficial da Secretaria Especial de Segurança 
e Defesa Social – SESDES, no endereço http://capital.ms.gov.br/sesdes e no mural 
da Gerencia de Capacitação Profissional - GECAP, sito a Rua Usi Tomi, 567 – Carandá 
Bosque I;
6.3.9. Os primeiros 150 (cento e cinquenta) candidatos, inscritos, aprovados e 
classificados na 1ª Fase, conforme a relação definitiva publicada em edital, nos termos 
do subitem 6.3.8., serão convocados para a fase seguinte;
6.3.10. Os demais candidatos que ultrapassarem os 150 (cento e cinquenta) primeiros 
inscritos, aprovados e classificados (do classificado - 151º em diante), a princípio, não 
serão convocados para a fase seguinte, sendo considerado cadastro reserva do processo 
seletivo, salvo se houver inaptidão no Exame de Aptidão Mental, na fase seguinte, por 
parte dos candidatos, sendo convocado posteriormente por ordem de classificação o 
quantitativo necessário para preenchimento das vagas para o curso; 
6.3.11. As vagas somente serão ampliadas de acordo com a conveniência, necessidade 
e oportunidade da administração pública, e com a autorização do Secretário Especial de 
Segurança e Defesa Social.

7. DA 2ª FASE – EXAME DE APTIDÃO MENTAL (EXAME PSICOTÉCNICO)

7.1. Os candidatos considerados aptos na 1ª FASE serão convocados e deverão apresentar 
o Laudo da Avaliação Psicológica, de caráter exclusivamente eliminatório, mediante 
edital próprio a ser publicado no Diário Oficial de Campo Grande, MS – DIOGRANDE, 
no endereço http://capital.ms.gov.br/diogrande, no site oficial da Secretaria Especial 
de Segurança e Defesa Social – SESDES, no endereço http://capital.ms.gov.br/sesdes 
e no mural da Gerencia de Capacitação Profissional - GECAP, sito a Rua Usi Tomi, 567 – 
Carandá Bosque I;
7.2. O Exame de Aptidão Mental (Exame Psicotécnico) deverá obrigatoriamente ser 
realizado por profissionais de instituições ou empresas especializadas, credenciados 
pela Polícia Federal, especificamente para esse fim, sendo que as despesas ocorrerão a 
expensas do candidato;
7.2.1. O candidato que não comparecer na data e horário determinados na convocação 
para entrega do Laudo da Avaliação Psicológica ou não demonstrar o perfil estabelecido 
será eliminado do processo seletivo;
7.2.2. Não serão aceitos qualquer teste de Exame de Aptidão Mental (Exame 
psicotécnico) fora da data e do local estabelecido para entrega, bem como não será dado 
nenhum tratamento privilegiado, nem será levada em consideração qualquer alteração 
psicológica ou fisiológica passageira do candidato na data de sua convocação;
7.2.3. Não será aceito Laudo da Avaliação Psicológica entregue por terceiros, exceto, 
através de procurador munido de procuração devidamente preenchida e de acordo com 
legislação vigente, com firma reconhecida em cartório;
7.3. O Exame de Aptidão Mental (Exame Psicotécnico), de caráter eliminatório, tem como 
objetivo auxiliar na seleção de candidatos, mensurando, de forma objetiva e padronizada, 
identificando e quantificando escores, características e habilidades psicológicas do 
candidato para exercer as funções com o manuseio de arma de fogo, de acordo com 
o perfil estabelecido, através da utilização de instrumentos e técnicas científicas que 
forneçam um prognóstico a respeito do desempenho, adaptação e adequação às funções 
propostas;
7.3.1. No Exame de Aptidão Mental (Exame Psicotécnico) serão utilizados testes 
psicológicos, como medidas psicométricas para avaliar habilidades específicas (aptidões 
variadas como: atenção, memória, percepção etc.) e inteligência geral, bem como 
características de estrutura de personalidade, que são indicadores que permitem ao 
psicólogo avaliar objetivamente, em termos de probabilidade, o potencial latente 
apresentado pelo candidato em questão, naquele momento da avaliação, sua capacidade 
para solução de problemas, além de verificar se ele demonstra traços de personalidade, 
condições de equilíbrio e ajuste psicossocial adequados ao desempenho das atividades 
para o manuseio de arma de fogo desenvolvidas pelo Guarda Civil Municipal, subsidiando 
assim a decisão dos profissionais na indicação, ou não, de ingresso no Curso de 
Capacitação para Utilização de Armamento Letal;
7.3.2. Não serão aceitos, processo seletivo deste Edital, testes psicológicos e laudos 
realizados por profissionais não credenciados pela Polícia Federal;

7.4. Os instrumentos utilizados para avaliar o perfil psicológico do candidato, a fim de 
verificar sua capacidade de adaptação e seu potencial de desempenho positivo, serão 
definidos segundo os critérios objetivos e os parâmetros estabelecidos pela definição do 
perfil psicológico, podendo abranger as seguintes características:

a) Controle emocional: habilidade do candidato para reconhecer as próprias 
emoções, diante de um estímulo qualquer, antes que elas interfiram em seu 
comportamento, controlando-as, a fim de que sejam manifestadas de maneira adequada 
no meio em que estiver inserido, devendo o candidato adaptar-se às exigências 
ambientais, mantendo intacta a capacidade de raciocínio, bem como sendo capaz de 
enfrentar situações adversas, tendo o controle dos sentimentos e das reações;
b) Ansiedade: aceleração das funções orgânicas, causando agitação emocional que 
possa afetar a capacidade cognitiva do candidato, devido à antecipação de consequências 
futuras. A preocupação antecipada leva a um estado de preparação física e psicológica 
para defender a incolumidade pessoal contra uma possível adversidade, o que deixa o 
indivíduo em constante estado de alerta (fase 1 do ciclo de estresse);
c) Impulsividade: falta de capacidade para governar as próprias emoções, 
caracterizando-se pela surpresa às reações e pela tendência em reagir de forma 
involuntária, inesperada, intensa e brusca diante de um estímulo interno ou externo sem 
a possibilidade de haver prévio raciocínio sobre o fator motivante do ato impulsionado;
d) Domínio psicomotor: habilidade cinestésica por meio da qual o corpo movimenta-
se com eficiência, atendendo com presteza às solicitações psíquicas e/ou emocionais;
e) Autoconfiança: atitude de autodomínio do candidato, presença de espírito e 
confiança nos próprios recursos, estabelecendo contatos de forma resoluta e decidida. 
Capacidade de reconhecer suas características pessoais dominantes e acreditar em si 
mesmo;
f) Resistência à frustração: habilidade do candidato em manter suas atividades em 
bom nível qualitativo e quantitativo, quando privado da satisfação de uma necessidade 
pessoal, em uma dada situação de trabalho ou particular;
g) Potencial de desenvolvimento cognitivo: grau de inteligência geral (fator 
G), dentro de faixa mediana padronizada para a análise, aliado à receptividade para 
incorporar novos conhecimentos e reestruturar conceitos já estabelecidos, a fim de 
dirigir adequadamente seu comportamento;
h) Memória auditiva e visual: capacidade para memorizar sons e imagens, 
tornando-os disponíveis à consciência, para a lembrança imediata, a partir de um 
estímulo atual;
i) Controle e canalização produtiva da agressividade: capacidade do candidato 
controlar a manifestação da energia agressiva a fim de que ela não surja de forma 
inadequada em seu comportamento, e para que, ao mesmo tempo, possa direcioná-la à 
realização de atividades que sejam benéficas para si e para a sociedade, mostrando-se 
uma pessoa combativa;
j) Disposição para o trabalho: capacidade para lidar, de maneira produtiva, com 
tarefas sob sua responsabilidade, participando delas de maneira construtiva;
k) Resistência à fadiga psicofísica: aptidão psíquica e somática do candidato para 
suportar uma longa exposição a agentes estressores, sem sofrer danos importantes em 
seu organismo e sem que tais agentes interfiram na sua capacidade cognitiva;
l) Iniciativa: capacidade de influenciar o curso dos acontecimentos, colocando-
se de forma atuante, não passiva, diante das necessidades de tarefas ou situações. Tal 
capacidade implica numa disposição para agir ou empreender uma ação, tomando a 
frente em uma determinada situação;
m) Potencial de liderança: habilidade para agregar as forças latentes existentes 
em um grupo, canalizando-as no sentido de trabalharem de modo harmônico e coeso na 
solução de problemas comuns, visando atingir objetivos pré-definidos. Facilidade para 
conduzir, coordenar e dirigir as ações das pessoas, para que atuem com excelência e 
motivação, estando o futuro líder disponível para ser treinado em sua potencialidade;
n) Capacidade de cooperar e trabalhar em grupo: disposição do candidato 
para ceder às exigências do grupo, ao mesmo tempo em que se propõe a atender às 
solicitações de apoio, emprestando suas habilidades em prol da realização de ações para 
a conclusão das tarefas, visando atingir os objetivos definidos pelos seus componentes;
o) Relacionamento interpessoal: capacidade de perceber e reagir adequadamente 
às necessidades, sentimentos e comportamentos dos outros;
p) Flexibilidade de conduta: capacidade de diversificar seu comportamento, de 
modo adaptativo, agindo com desenvoltura nas mais diversas situações ou ideias, de 
acordo com as exigências de cada situação em que estiver inserido;
q) Criatividade: habilidade do candidato para tirar conclusões e revitalizar soluções 
antigas a que chegou pela própria experiência anterior e vivência interna, apresentando 
então novas soluções para os problemas existentes, procurando assim buscar formas 
cada vez mais eficazes de realizar ações e atingir objetivos, valendo-se dos meios 
disponíveis no momento;
r) Fluência verbal: facilidade para utilizar as construções linguísticas na expressão 
do pensamento, por meio de verbalização clara e eficiente, manifestando-se com 
desembaraço, sendo eficaz na comunicação;
s) Sinais fóbicos e disrítmicos: o primeiro termo diz respeito à presença de sinais 
de medo irracional ou patológico. O termo seguinte refere-se à presença de traços de 
disritmia cerebral;
t) Percepção de detalhes: capacidade que o indivíduo tem na preocupação com 
minúcias e detalhes;
u) Atenção concentrada: capacidade de centralizar suas atenções durante toda a 
duração da tarefa;

7.5. O resultado do Exame de Aptidão Mental (Exame Psicotécnico) será expresso pelos 
conceitos:
a) Apto: significando que o candidato apresentou perfil psicológico pessoal 
compatível com o perfil psicológico profissional, descrito neste edital;
b) Inapto: significando que o candidato não apresentou perfil psicológico pessoal 
compatível com o perfil psicológico profissional, descrito neste edital;

7.6. As características terão as seguintes dimensões (níveis):
a) Elevado: muito acima dos níveis medianos;;
b) Bom: acima dos níveis medianos;
c) Adequado: dentro dos níveis medianos;
d) Diminuído: abaixo dos níveis medianos;
e) Ausente: não apresenta as características elencadas.

7.7. Será considerado inapto, e consequentemente eliminado do processo seletivo, o 
candidato que não apresentar as características necessárias para o exercício das funções 
com manuseio de arma de fogo, ou que apresentar, por exemplo, traços patológicos de 
personalidade agressividade, impulsividade inadequada, controle emocional inadequado, 
inteligência abaixo da média e outras características de personalidade e de habilidades 
específicas que o torne inapto para o exercício da função, que requer uso de armamento 
letal e tomada de decisão em momentos de extrema tensão, dentre outros;
7.8. A inaptidão no Exame de Aptidão Mental (Exame Psicotécnico) não pressupõe a 
existência de transtornos mentais. Indica, tão-somente, que o avaliado não atende aos 
parâmetros exigidos para a utilização do armamento letal;
7.8.1. Não serão aplicados novos testes em candidatos considerados “inaptos”.

7.9. Não havendo o preenchimento total de vagas conforme o subitem 2.2.1 deste Edital, 
serão convocados os candidatos subsequentes, conforme a classificação constante no 
cadastro de reserva, para a realização do Exame de Aptidão Mental (Exame Psicotécnico), 
a fim de preenchimento das vagas;
7.10. O resultado do Exame de Aptidão Mental (Exame Psicotécnico) será divulgado no 
Diário Oficial do Município de Campo Grande, MS – DIOGRANDE, no endereço http://
capital.ms.gov.br/diogrande, no site oficial da Secretaria Especial de Segurança e Defesa 
Social – SESDES, no endereço http://capital.ms.gov.br/sesdes e no mural da Gerencia de 
Capacitação Profissional - GECAP, sito a Rua Usi Tomi, 567 – Carandá Bosque I, mediante 
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edital próprio, com a relação dos candidatos considerados “aptos” ou “inaptos”;
7.11. Não serão aceitos recursos contra o resultado dos candidatos “inaptos” no Exame 
de Aptidão Mental (Exame Psicotécnico).

8. DA 3ª FASE – 2º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE ARMAMENTO 
LETAL 

8.1. Serão inscritos no Curso de Capacitação para Utilização de Armamento Letal os 
candidatos que atenderem aos requisitos das fases anteriores, sendo classificados dentro 
do número de vagas conforme os subitens 2.2.1 e 2.2.2, deste edital;
8.2. O Curso de Capacitação para Utilização de Armamento Letal terá local, data e 
carga horária publicados, posteriormente, no Diário Oficial de Campo Grande, MS – 
DIOGRANDE, no endereço http://capital.ms.gov.br/diogrande, no site oficial da Secretaria 
Especial de Segurança e Defesa Social – SESDES, no endereço http://capital.ms.gov.br/
sesdes e no mural da Gerencia de Capacitação Profissional - GECAP, sito a Rua Usi Tomi, 
567 – Carandá Bosque I, e será coordenado pela Comissão Organizadora, designada 
pelo Secretário Especial de Segurança e Defesa Social, sendo desenvolvido em período 
integral e podendo estender-se aos sábados, domingos, feriados e horários noturnos, 
estruturando-se em aulas teóricas, práticas e treinamentos, que tem por finalidade a 
capacitação do candidato para o manuseio de arma de fogo;
8.2.1. Durante o Curso de Capacitação para Utilização de Armamento Letal será exigida 
do candidato frequência obrigatória e dedicação prioritária nas instruções;
8.2.2. O Curso de Capacitação para Utilização de Armamento Letal, de caráter 
eliminatório, regular-se-á por este edital, e obedecerá ao respectivo Plano de Curso 
e normas estabelecidas tais como assiduidade, frequência, disciplina, concentração, 
pontualidade, participação, pró-atividade, condicionamento físico, coordenação motora, 
liderança, segurança pessoal, segurança do grupo, habilidade, dentre outros critérios 
propostos pela coordenação do curso, bem como observará os dispositivos dos artigos 
40 a 44 do Decreto n.5.123, de 1º de julho de 2004, que regulamenta a Lei n. 10.826, 
de 22 de dezembro 2003.
8.3. O candidato não deverá utilizar, durante as instruções ou atividades propostas, os 
seguintes aparelhos eletrônicos: celular, filmadora, máquina fotográfica, gravador ou 
qualquer mídia similar proibida pela coordenação no decorrer do curso, sendo passível 
de eliminação do Curso;
8.4. A coordenação do curso poderá proibir qualquer objeto que comprometa o 
aprendizado individual ou coletivo, durante as instruções e atividades propostas, sendo 
passível de eliminação o candidato que se utilizar de tal objeto;

8.5. Será considerado reprovado no Curso de Capacitação para Utilização de Armamento 
Letal e, consequentemente, eliminado do processo seletivo, o candidato que incidir nas 
situações abaixo:
a) Não tiver atingido a frequência mínima de 85% (oitenta e cinco) da carga 
horária total do curso;
b) Não tiver obtido o aproveitamento mínimo de 70% (setenta por cento) de 
acerto nas provas escritas objetivas, e na média aritmética geral, conforme estabelecer 
o Plano de Curso;
c) Não participar das instruções, das atividades propostas no decorrer do curso, 
assim como não atender normas específicas do Plano de Curso;
d) Apresentar problemas de saúde que resulte em afastamento e licença para 
tratamento médico;
e) Praticar atos de indisciplina ou agir desrespeitosamente contra os integrantes 
da Comissão Organizadora, da Diretor da DIVEN, do Instrutor Chefe, do Coordenador e 
demais integrantes da equipe designada a acompanhar as atividades e instruções;
f) Não cumprir ordens ou determinações expressas da Comissão Organizadora, do 
Diretor da DIVEN, do Instrutor Chefe, do Coordenador e demais integrantes da equipe 
designada a acompanhar as atividades e instruções;
g) Apresentar inaptidão técnica no manuseio de arma de fogo;
h) Praticar qualquer das condutas descritas no subitem 6.2.3., deste edital, 
verificados, a qualquer tempo, na Investigação Social.

8.6. O resultado do Curso de Capacitação para Utilização de Armamento Letal será 
divulgado através de edital publicado no Diário Oficial de Campo Grande, MS – 
DIOGRANDE, no endereço http://capital.ms.gov.br/diogrande, no site oficial da 
Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social – SESDES, no endereço http://capital.
ms.gov.br/sesdes e no mural da Gerencia de Capacitação Profissional - GECAP, sito a Rua 
Usi Tomi, 567 – Carandá Bosque I;
8.7. As demais informações referentes ao Curso de Capacitação para Utilização de 
Armamento Letal, bem como os critérios de avaliações, estarão descritas no Plano de 
Curso e também serão repassadas ao candidato no decorrer das aulas ministradas.

9. DOS RECURSOS

9.1. O candidato poderá recorrer, no prazo de 2 (dois) dias úteis, após a publicação 
da relação preliminar dos candidatos inscritos, aprovados e classificados na 1ª Fase 
– Análise de Currículo, Investigação Social e Exame de Saúde, que será publicada no 
Diário Oficial de Campo Grande/MS – DIOGRANDE, no endereço http://capital.ms.gov.
br/diogrande, através do Formulário de Recurso constante no Anexo III deste edital, 
conforme prevê o subitem 6.3.7 deste edital,;
9.2. O candidato deverá apresentar um documento oficial de identificação com foto no 
momento da entrega do Formulário de Recurso, juntamente com o recurso apresentado 
de acordo com o subitem 9.7 deste edital;

9.3. Admitir-se-á um único recurso por candidato e somente na 1ª Fase do Processo 
Simplificado de Seleção Interna para a Capacitação de Guardas Civis Municipais na 
Utilização de Armamento Letal por discordar do resultado da publicação preliminar 
descrita no subitem 6.3.6 deste edital, e somente nas situações:
a) Por discordância da Análise de Currículo;
b) Por discordância com o resultado da Investigação Social;

9.4. Não serão aceitos recursos contra a relação definitiva dos candidatos inscritos, 
aprovados e classificados na 1ª Fase descrita no subitem 6.3.8 deste edital;
9.5. Não serão aceitos recursos contra os Laudos médicos e resultados dos documentos 
solicitados nas alíneas “m” e “n”, do subitem 4.5 deste edital e nem contra os documentos 
solicitados no subitem 5.6 deste edital, para as candidatas do sexo feminino;
9.6. Não serão aceitos recursos contra o resultado do documento solicitado no subitem 
7.1 deste edital;
9.7. Os recursos deverão ser devidamente fundamentados e justificados de forma clara 
e objetiva, devendo ser apresentados de forma impressa e assinada pelo candidato;
9.8. Os recursos apresentados após a publicação da relação preliminar dos candidatos 
inscritos, aprovados e classificados na 1ª Fase – Análise de Currículo, Investigação Social 
e Exame de Saúde, deverão ser encaminhados, exclusivamente, na DIVEN da Guarda 
Civil Municipal de Campo Grande/MS, localizada na Rua Usi Tomi, 567 – Carandá Bosque 
I;
9.9. Serão indeferidos os recursos inconsistentes, fora dos prazos estabelecidos neste 
edital, que não atendam às exigências do modelo do Formulário de Recurso e que esteja 
fora de qualquer uma das especificações estabelecidas neste edital;
9.10. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos, e recursos 
de recursos;
9.11. A decisão dos recursos será dada a conhecer, coletivamente, mediante ato próprio 
a ser publicado no Diário Oficial de Campo Grande, MS – DIOGRANDE, no endereço 

http://capital.ms.gov.br/diogrande, no site oficial da Secretaria Especial de Segurança 
e Defesa Social – SESDES, no endereço http://capital.ms.gov.br/sesdes e no mural 
da Gerencia de Capacitação Profissional - GECAP, sito a Rua Usi Tomi, 567 – Carandá 
Bosque I;
9.12. Não será aceito recurso por via postal ou fac-símile, fax, e-mail ou aplicativos 
de mídias sociais, nem fora dos padrões e prazos estabelecidos neste edital, sendo 
considerada a data de registro do protocolo do recurso preenchido;
9.13. A análise e avaliação dos recursos estarão a cargo da Comissão Organizadora, 
composta por membros designados pelo Secretário Especial de Segurança e Defesa 
Social;
9.14. Não serão aceitos recursos em duplicidade;
9.15. Não serão aceitos recursos após quaisquer publicações definitivas em edital;
9.16. Não serão aceitos recursos entregues por terceiros, exceto, através de procurador 
munido de procuração devidamente preenchida e de acordo com legislação vigente, com 
firma reconhecida em cartório.

CAMPO GRANDE-MS, 03 DE ABRIL DE 2019.

VALERIO AZAMBUJA
SECRETÁRIO ESPECIAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL

ANEXO I DO EDITAL DE SELEÇÃO INTERNA Nº 001/2019 – SESDES

FICHA DE INSCRIÇÃO - 2º Processo Simplificado de Seleção Interna para a 
Capacitação de Guardas Civis Municipais na Utilização de Armamento Letal

Dados pessoais:    (*) Preenchimentos obrigatórios
Nome Completo*: Digite o nome completo.
CPF*:    .   .    -   
Nome do pai*: Digite o nome completo.
Nome da mãe*: Digite o nome completo.
Data de nascimento*:   /  /      Sexo*:Selecione uma opção.
País de nascimento*: Digite o nome do país.
Município de nascimento*: Digite o nome do município. Estado/ UF*:Digite o 
Estado abreviado. Exempo: MS.
Estado civil*: Selecione uma opção. Título de eleitor*:      
 RG*:       Órgão Expedidor/UF*:Digite a sigla do órgão. /Digite o Estado 
abreviado. Exempo: MS. Data de emissão*:   /  /    
Profissão*: GUARDA CIVIL MUNICIPAL Email*: Digite seu e-mail.
Endereço Residencial*:Digite o nome da rua, avenida ou logradouro. N.*     
Complemento: Quadra, Lote, Apartamento, etc. Bairro*: Digite o nome do bairro.
Município*: Digite o nome do município. Estado/ UF*:Digite o Estado abreviado. 
Exempo: MS.
Cep*:      -    Contatos: 1. Celular*     2. Fixo   3. Recado     

Dados funcionais 
Cadastro/ vínculo*:    /  
Comprovante de escolaridade entregue*: Escolher um item.
Lotação (unidade de serviço) *: Selecione sua unidade. 
Escala de serviço*: Selecione sua escala.
_ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ _ __ __ __ __ __ __

Comprovante de inscrição do 2º Processo Simplificado de Seleção Interna para 
a Capacitação de Guardas Civis Municipais  na Utilização de Armamento Letal
Preenchimento exclusivo da Divisão de Ensino e Desenvolvimento – DIVEN

Nome completo do (a) candidato (a): Assinatura do(a) responsável 
pelo recebimento

___________________________________ 
Cadastro: _____/___ Data: __/___/_____      
 Cadastro: ______/___

ANEXO II DO EDITAL DE SELEÇÃO INTERNA Nº 001/2019 – SESDES

RELAÇÃO DE CURSOS E DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA - 2º Processo Simplificado de 
Seleção Interna para a Capacitação de Guardas Civis Municipais na Utilização 
de Armamento Letal
Certificados de cursos, formações ou instruções 
presenciais devidamente registrados e 
emitidos pelo Ministério da Justiça, Ministério 
da Defesa, Secretaria Nacional de Segurança 
Pública – SENASP, Secretarias Estaduais de 
Segurança Pública e Guardas Municipais do 
Brasil.

Nome completo da 
instituição

Carga 
horária

Certificados de Pós-graduação em nível de 
especialização lato sensu em Segurança 
Pública, reconhecidos pelo Ministério da 
Educação.

Nome completo da 
instituição

Carga 
horária

Cursos livres da rede EAD – SENASP. Nome completo da 
instituição

Carga 
horária

Preenchimento exclusivo da Divisão de Ensino e Desenvolvimento – DIVEN
Total de carga horária entregue
Presencial: EAD/SENASP:

             DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA
 
Digite o nome completo., Guarda Municipal 3ª Classe, sob o cadastro n. Digite o número 
do cadastro. (Exemplo: 000000)/ Digite o vínculo. (Exemplo: 00), portador (a) do CPF n. 
Digite o número do CPF. (Exemplo: 000.000.000-00), declaro para os devidos fins legais 
que se fizerem necessários, que li e preenchi a Relação de Cursos, conforme solicitado na 
alínea “e” do subitem 4.5., do Edital de Seleção Interna nº 001/2019 – SESDES.
Atesto a veracidade de todo o conteúdo preenchido no documento, me responsabilizando 
pelas informações nele contidas.

DECLARO, ainda, que estou ciente das sanções penais previstas no art. 298 do Código 
Penal Brasileiro, quais sejam:
“Falsificação de documento particular - Art. 298 - Falsificar, no todo ou em parte, 
documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. Pena - reclusão, de 1 
(um) a 5 (cinco) anos, e multa”.

Campo Grande – MS, Digite o dia. (Exemplo: 11)de Digite o mês. (Exemplo: março)de 
2019.

  ______________________________________________
   Assinatura do (a) Guarda Municipal
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ANEXO III DO EDITAL DE SELEÇÃO INTERNA Nº 001/2019 – SESDES

FORMULÁRIO DE RECURSO - 2º Processo Simplificado de Seleção Interna para 
a Capacitação de Guardas Civis Municipais na Utilização de Armamento Letal

(*) Preenchimentos obrigatórios
Nome completo*: Digite o nome completo.   
Nome de guerra*: Digite o nome de guerra.  Cadastro/ vínculo*:    /  
Lotação (unidade de serviço) *: Selecione sua unidade.
CPF*:    .   .    -   
RG*:       Órgão Expedidor/UF*:Digite a sigla do órgão. /Digite o Estado 
abreviado. Exempo: MS. Data de emissão*:   /  /    
Contatos: 1. Celular*     2. Fixo   3. Recado     

Motivo do recurso*:
Digite o motivo do recurso.

Justificativa do recurso*:
Digite a justificativa do recurso.

Campo Grande – MS, Dia de Mês de 2019.

  _______________________________________________
   Assinatura do (a) Guarda Municipal
_ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ _ __ __ __ __ __ __

Comprovante de entrega do Formulário de Recurso do 2º Processo Simplificado 
de Seleção Interna para a Capacitação de Guardas Civis Municipais na Utilização 
de Armamento Letal

Preenchimento exclusivo da Divisão de Ensino e Desenvolvimento – DIVEN

Nome completo do (a) candidato (a): Assinatura do(a) responsável 
pelo recebimento

___________________________________ 
Cadastro: _____/___ Data: __/___/_____      
 Cadastro: ______/___

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO 006/2019

O Município de Campo Grande, através da Divisão de Fiscalização da Secretaria Municipal 
de Finanças e Planejamento - SEFIN, com fulcro no art. 15, § 2º da Lei Complementar n. 
02, de 15/12/1992, e considerando terem resultado improfícuos os meios de intimação 
pessoal ou por via postal, faz publicar o presente Edital.
Ficam os contribuintes abaixo identificados, NOTIFICADOS e INTIMADOS a recolher à 
Fazenda Pública Municipal, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de publicação 
deste, no DIOGRANDE, o crédito tributário exigido nas notificações, referente  a  ISS e 
TAXAS de construção civil com base no art. 58, parágrafo único e 59, §§ 1º e 2º da Lei 
Complementar 59, de 02/10/2003 e artigos 7º e 8º do Decreto 8481, de 14/06/2002 c/c 
Decreto 7499/97, ou, interpor  impugnação à Coordenadoria de Julgamento e Consultas, 
sito à Rua Marechal Cândido Mariano Rondon  nº. 2655.
Decorrido o prazo legal sem cumprimento da presente intimação, lavrar-se-á Certidão 
de Decurso de Prazo.

NOTIFICAÇÃO CONTRIBUINTE INSCRIÇÃO

1318/2018-74 NILZA ALVES PEREIRA 1562004014-0

805046/2015-13 RUTE DE MELLO SECCHI 822012038-5

73171/2017-42 ELCIA ALKMEIDA BARBOSA 503005072-1

801914/2013-24 ORLANDO ROCKENBACH 298016013-3

4553/2018-71 MILTON RAUBER GABRIEL 763011028-3

12251/2019-48 SANDRA CRISTINA DA SILVA TONINI 0630003009-0

349/2007-18 OSVALDO DA SILVA BRANDÃO 586019026-7

90123/2014-01 SATIKO MORI 719015002-4

801482/2013-51 MAURICIO RAIMUNDO PINHEIRO 
DELMONDES 0271251051-2

804193/2018-55 CARMEN CRISTINA DE MELO 194151046-5

803449/2018-61 NELSON PEREIRA DOS SANTOS 0873014007-0

25852/2018-30 ARACI ALVES DO  VALE 973002009-8

4658/2018-39 ARI GIAVAROTTI RIBAS 8410110122

76031/2018-71 RODOLFO FRANCISCO DA SILVA 7370070100

803933/2018-54 TEREZINHA BARBOSA CESAR 8090280253

800358/2018-00 ALBERTO TORRES GOMES 4130230119

18326/2019-68 MARIA VALDELIRA CHAVES LINO 7740200016

804883/2015-71 ATANAIR CRISTALDO DE SOUSA 1651211901

800496/2017-54 ILTON OLIVEIRA PINTO 9062711210

801387/2018-35 NELSON DOS SANTOS 2324020295

9224/2019-05 ROMOLO FELIPE ROVER 9760050064

26035/2015-47 EDUARDO CABRAL NETO 3650170015

800767/2011-02 CLAUDENIR DE OLIVEIRA DIINIZIO 8740010124

19010/2018-49 ENCCON ENGENHARIA COMERCIO E 
CONSTRUCOES 741830374

103843/2015-90 MARCELO PEREIRA DOS SANTOS 2690060046

86470/2018-37 PAULA ISOLINA DA SILVA 7310070097

801749/2018-24 NEUZA DE SOUZA BARROS 8990180149

59332/2018-21 ENGEVAZ CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA EIREL 2420080231

2122/2018-98 AGENCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 
EMHA 14441540273

2542/2018-83 ABRAHAO DA COSTA 4890040441

54667/2016-08 UNIAO CENTRO OESTE BRASILEIRA DA 
IGREJA 12680332710

54667/2016-08 UNIAO CENTRO OESTE BRASILEIRA 12680332612

800912/2015-25 LYGIA LETICIA HANS 5320160458

71306/2016-18 IGREJA BATISTA BELO HORIZONTE 4740140120

71306/2016-18 IGREJA BATISTA BELO HORIZONTE 4740140111

7182/2019-88 ISAURA SOARES DOS SANTOS 7390040231

75418/2014-21 MARIA DE LOURDES DA SILVA 
MARQUES 9810110195

91307/2016-33 EDIMILSON CANDIDO DA SILVA 16801/90190

802742/2018-11 SIRLEI PAULO QUEIROZ 5970090349

803706/2018-92 LEANDRO SILVA SANTANA 2491740313

DJALMA MOREIRA DE ANDRADE
CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO 007/2019

O Município de Campo Grande, através da Divisão de Fiscalização da Secretaria Municipal 
de Finanças e Planejamento - SEFIN, com fulcro no art. 15, § 2º da Lei Complementar n. 
02, de 15/12/1992, e considerando terem resultado improfícuos os meios de intimação 
pessoal ou por via postal, faz publicar o presente Edital.
Ficam os contribuintes abaixo identificados, NOTIFICADOS e INTIMADOS a recolher à 
Fazenda Pública Municipal, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de publicação 
deste, no DIOGRANDE, o crédito tributário exigido nas notificações, referente  a  ISS e 
TAXAS de construção civil com base no art. 58, parágrafo único e 59, §§ 1º e 2º da Lei 
Complementar 59, de 02/10/2003 e artigos 7º e 8º do Decreto 8481, de 14/06/2002 c/c 
Decreto 7499/97, ou, interpor  impugnação à Coordenadoria de Julgamento e Consultas, 
sito à Rua Marechal Cândido Mariano Rondon  nº. 2655.
Decorrido o prazo legal sem cumprimento da presente intimação, lavrar-se-á Certidão 
de Decurso de Prazo.

NOTIFICAÇÃO CONTRIBUINTE INSCRIÇÃO

801718/2015-58 PRISCILA MAZON DA SILVA 8130060111

47696/2015-68 EDITH MARIA DE OLIVEIRA 07190060246

7466/2018-84 NAIDE FRANCISCO DOS SANTOS 8970060392

804851/2015-84 ANGELICA ROSA DE ALMEIDA 4280090161

801208/2017-33 MILTON DA COSTA LIMA 2980140035

16802/2016-37 E P C ENGENHARIA P E CONSULTORIA 
LTDA 5760030106

805849/2014-97 GUIOMAR DOS SANTOS RAMOS 7160080242

805849/2017-97 GIOMAR DOS SANTOS RAMOS 7160080013

803506/2014-70 SILVIO CARLOS C DE LIMA 4830050030

8886/2018-13 MARIA AUXILIADORA DE CAMPOS 
MIRANDA 2690180050

13930/2017-63 GUSTAVO SAMPAIO LEITE 4340040172

13930/2017-63 GUSTAVO SAMPAIO LEITE 4340050172

2190/2016-86 INEZ FIACADORI DOS REIS 722221331

4593/2019-76 ANTONIO CARLOS SILVA SAMPAIO 24060210191

35078/2015-41 ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA 97601520030

35078/2015-41 ASSOCOAÇÃO DA IGREJA METODISTA 97601520048

21830/2019-36 BERGAMO E CIA LTDA ME 2970120478

4565/2018-50 FELIPE SEIDENFUSS 4565/2018-50

801867/2018-51 SUELI APARECIDA PASCHOAL 
SADOYAMA 5630080195

DJALMA MOREIRA DE ANDRADE
CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

EDITAL n. 02/2018-09

SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA DESENVOLVER ATIVIDADE NA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, no uso de suas atribuições legais, 
CONVOCA os candidatos aprovados no PROCESSO SELETIVO REALIZADO ATRAVÉS DO 
Edital n. 02/2018-01, a comparecer, conforme cronograma, na Divisão de Promoção e 
Experiências Profissionais, da Secretaria Municipal de Gestão/SEGES, situada na Avenida 
Afonso Pena, n. 3.297 – Centro, CEP 79002-949, nesta Capital, munidos de RG, CPF e 
os documentos exigidos na letra g, do item 10.1 do Edital n. 02/2018-01, e receberem 
demais orientações para entrarem em exercício.

CAMPO GRANDE-MS, 3 DE ABRIL DE 2019.

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão


