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 RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 13/GMD/2021

O Comandante da Guarda Municipal de Dourados � MS, usando o disposto no 
artigo 20, inciso XIII do Estatuto da GMD ( Lei Complementar  nº 121, de 31 de 
Dezembro de 2007),

R E S O L V E:

Art. 1º - Publicar que o Recurso Administrativo da penalidade aplicada à servidora 
GLEYCE KELLY AREVALO ZULATO, matrícula nº 114.769.203-2, referente à 
Sindicância Administrativa Disciplinar nº 18/2019, foi DEFERIDO, conforme DE-
CISÃO do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Dourados, ALAN AQUI-
NO GUEDES DE MENDONÇA que deu provimento ao mesmo para reformar a 
decisão proferida pelo Comando da Guarda Municipal e absolvê-la de todas as capi-
tulações a ela imputadas nesta Sindicância.

Art. 2º - Ao Departamento Administrativo para registros e demais providências.

Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Cumpra-se.

Sede da Guarda Municipal de Dourados, 10 de Junho de 2021.

LILIANE GRAZIELE CESPEDES DE SOUZA NASCIMENTO
Comandante da Guarda Municipal de Dourados � MS

RESOLUÇÃO Nº 11/GMD/2021

O Comandante da Guarda Municipal de Dourados � MS, usando o disposto no 
artigo 20, inciso XIII do Estatuto da GMD ( Lei Complementar  nº 121, de 31 de 
Dezembro de 2007),

R E S O L V E:

Art. 1º - Publicar que o Recurso Administrativo da penalidade aplicada ao servidor 
GABRIEL FERNANDO ROSSETO RODRIGUES, matrícula nº 114.771.966-3, 
referente à Sindicância Administrativa Disciplinar nº 01/2019, foi INDEFERIDO, 
conforme DECISÃO do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Dourados, 
ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA que negou provimento ao mesmo, 
mantendo inalterada a decisão do Comando da Guarda Municipal.

Art. 2º - Ao Departamento Administrativo para registros e demais providências.

Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Cumpra-se.

Sede da Guarda Municipal de Dourados, 10 de Junho de 2021.

LILIANE GRAZIELE CESPEDES DE SOUZA NASCIMENTO
Comandante da Guarda Municipal de Dourados � MS

RESOLUÇÃO/SEMS Nº 018 de 10 de junho de 2021.

nº 001/2021.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS, no uso das atribui-
ções que lhe conferem o inciso II do art. 75 da Lei Orgânica do Município;

SEMS;

R E S O L V E:

Art. 1º. Instit
Edital nº 001/2021, para coordenar e executar o previsto em edital, cujo objetivo é 
a seleção de candidatos para o cargo de Médico para futura contratação temporária 
com a Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º. Comissão de que se trata o art. 1º. será composta pelos seguintes membros:

I � Zeli Arguero Sanches
II- Bruno Radaelli
III- Danilo Galvão Duarte
IV- Ellen Nepomuceno
V- Márcia Adriana Fokura
VI- Marlayne Mendes Wolf Viegas
VII- Najla Oliveira Saburá
VIII-Terezinha Picolo da Silva
IX- Vagner da Silva Costa

§1º. A Comissão será presidida por Zeli Aparecida Aguero Sanches e secretariada 
por Marcia Adriana Fokura, tendo como suplentes, respectivamente, Vagner da Silva 
Costa e Marlayne Mendes Wolf Viegas.

§2º A Comissão somente poderá funcionar com a maioria absoluta de seus mem-
bros, cujas decisões serão tomadas por maioria simples de voto, cabendo ao presi-
dente o voto de desempate, quando necessário.

Art. 3º. À Comissão compete promover a realização de análise de título e currículo 
dos candidatos, em conformidade com os critérios estabelecidos em Edital.

-
forme os critérios estabelecidos no Edital e mediante comprovação documental das 
informações contidas no currículo e análise da comissão.

Art. 5º. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão.

Art. 6º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 7º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Dourados (MS), 10 de junho de 2021.

Edvan Marcelo Morais Marques
Secretário Municipal de Saúde - Interino
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EDITAL Nº. 001/2021 � Dourados MS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

A Prefeitura Municipal de Dourados, por meio da sua Secretaria Municipal de Saú-
de, torna público a realização de PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO desti-
nado a selecionar candidatos, mediante contratação temporária, para preenchimento 
de vagas constantes do Anexo I deste Edital, para o quadro de Pessoal da Secretaria 
Municipal de Saúde � SEMS, de acordo com as normas e condições seguintes:

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

presente edital e será coordenado pela Comissão Especial de Seleção do Processo 
Seletivo, nomeada pela Secretaria Municipal de Saúde.  

1.2. O presente Processo Seletivo destina-se a selecionar candidatos para contrata-
-

sos humanos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE em atenção ao disposto 
na Lei 4.629 DE 08 DE JUNHO DE 2021, sendo que a função, requisitos, atribui-
ções, a estimativa de vagas, jornada de trabalho e a remuneração constam no Anexo 
I deste Edital. 

1.3. Os contratos celebrados terão duração de 12 meses, admitida prorrogação na 
forma da Lei.

Mato Grosso do Sul.
1.5. O processo seletivo obedecerá ao cronograma constante do Anexo V deste 

Edital.
1.6. A seleção dos candidatos será realizada mediante as seguintes etapas: 

a) inscrição presencial, com entrega de documentação no Núcleo de Recursos Hu-
manos da Secretaria Municipal de Saúde.

b) avaliação de títulos, com base nos dados informados no Anexo IV.

1.7. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todas as publicações, 
referentes ao PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL 001/2021 no Di-

2. DOS REQUISITOS

2.1.  São Requisitos para participar do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO- 
EDITAL 001/2021:

a) Ser brasileiro nato ou naturalizado;
b) Não possuir antecedentes criminais e estar em gozo dos direitos políticos e civis;
c) Estar quite com as obrigações militares (sexo masculino);
d) Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;

sendo aceitos protocolos, requisições ou solicitações de registro;
g) Não acumular cargo ou emprego público das esferas federal, estadual ou muni-

cipal, salvo acumulação admitida na Constituição Federal e desde que haja compa-
tibilidade de horários;

h) Não ter sido demitido ou exonerado do serviço público em consequência de 
processo administrativo (por justa causa ou a bem do serviço público);

i) Os candidatos que não preencherem os requisitos serão automaticamente elimi-
nados;

j) Não serão aceitas inscrições fora dos prazos estabelecidos no item 3.1;
k) O (a) candidato (a) que prestar declaração falsa e/ou inexata terá sua inscrição 

cancelada e em consequência, anulada todos os atos ainda que aprovada (o), mesmo 
que o fato for constatado posteriormente.

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições serão inteiramente gratuitas e realizadas na Sede da Secretaria 
Municipal de Saúde nos dias 14 e 15 de junho de 2021 no horário das 07h30min 
até as 13h00min. As informações prestadas no ato da Inscrição serão de inteira res-

EDITAL Nº. 001/2021 � Dourados MSEDITAL Nº. 001/2021 � Dourados MS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YmIxNzpjYmU5:TW9uLCAxNCBKdW4gMjAyMSAxMzowODoxNCAtMDMwMA==

 DIÁRIO OFICIAL - ANO XXIII - Nº 5.431                                                              03                                    DOURADOS, MS / SEXTA-FEIRA, 11 DE JUNHO DE 2021  

 EDITAIS

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL 001/2021 o direito de elimi-
nar aquele que preenchê-la de forma incorreta ou fornecer dados comprovadamente 
inverídicos ou em desacordo com a documentação exigida no item 2.1, sem prejuízo 
das sanções administrativas civis e penais aplicáveis.

3.2.  Após a inscrição do candidato não serão aceitos pedidos para quaisquer al-
terações.

3.3. É vedada a contratação de servidores das Administrações Direta e Indireta, 
da União, dos Estados e dos Municípios, exceto as acumulações permitidas pela 
constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

3.4. A inscrição implica ao candidato o conhecimento e a tácita aceitação das con-
dições estabelecidas neste Edital e demais instrumentos normativos do PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL 001/2021, sobre os quais o candidato não 
poderá alegar desconhecimento.

para exercer a função a que concorre.
3.6. Não será permitido o ingresso de pessoas que estejam em pleno gozo de licen-

ça, como: Licença prêmio, licença maternidade, afastamento por doença, tratamen-
tos médicos e/ ou questões particulares;

3.7. A efetivação da inscrição do candidato somente ocorrerá após o preenchimen-
-

colo de inscrição, o qual deverá permanecer em posse do candidato.

4. DOS CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

4.1. Os candidatos portadores de necessidades especiais (PNE), que pretendam 
fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas pelo inciso VIII, do art. 37, da 
Constituição Federal e pela Lei nº 7.853/89, é assegurado o direito de inscrição para 

-

4.2. Em cumprimento a Lei Complementar Nº 107, de 27 De dezembro de 2006 
- Estatuto dos Servidores Municipais ser-lhes-á reservado 10 % (dez por cento) das 
vagas oferecidas. 

4.3. Para as vagas que surgirem ou forem criadas no prazo de validade deste pro-

item 7.2, observado inclusive o número de candidatos já nomeados. 
4.4. Consideram-se pessoas portadoras de necessidade especial àquelas que se en-

quadram nas categorias discriminadas no art. 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e 
suas alterações. 

4.5. Os candidatos portadores de necessidade especial, resguardadas as condições 
especiais previstas no Decreto Federal nº 9508/2018, particularmente em seu art. 2º, 

demais candidatos no que se refere aos critérios de aprovação.
4.6. Quando o cálculo para o número de vagas mencionadas no item 4.2 resultarem 

em número fracionário será adotado o critério de arredondamento estipulado em lei. 
4.7. As vagas oferecidas aos portadores de necessidades especiais não preenchidas 

serão destinadas aos candidatos não portadores de necessidades especiais, obede-

4.8. Quando da admissão, a junta médica indicada pela Comissão Especial de Se-
-

dade ou incapacidade para o exercício do cargo. 
4.9. Os candidatos portadores de necessidades especiais que forem aprovados par-

ticiparão da relação geral de candidatos, para publicação dos resultados e respectiva 
-

4.10.  O candidato inscrito como portador de necessidade especial deve cumprir os 
demais requisitos exigidos para participação no presente processo seletivo, devendo 

4.10.1.  Deverá ser entregue junto com os demais documentos exigidos para a 

5. DA SELEÇÃO

pontuação no anexo IV. Mediante o seguinte procedimento:
5.1.1 Entrega de documentos e títulos: esta será realizada exclusivamente na SE-

CRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE, sito a Rua Coronel Ponciano, 900 -Parque 
dos Jequitibás, na cidade Dourados/MS, no horário das 07h30min até as 13h00min, 

5.1.2 Entrega em um só ato, das cópias acompanhadas dos originais, dos seguintes 
documentos:

b) Cadastro de Pessoa Física � CPF;

de conclusão) exigida para a função a que concorre.
d) Registro no Conselho Regional, na área de atuação obrigatório para o exercício 

da função;
e) Documento de comprovação dos cursos de capacitação realizados;

mediante apresentação de cópias da anotação na Carteira de Trabalho e Previdência 
Social � CTPS ou Declaração do Setor de Recursos Humanos ou declaração do 
Chefe Imediato, todos em papel timbrado e, devidamente assinado;

5.1.3. Toda a documentação deverá ser acondicionada em envelope sem timbre de 
responsabilidade do candidato que será conferido e lacrado na presença do candida-
to, pelo funcionário que o receber.

e do remetente, conforme anexo II.
5.1.5. O candidato receberá documento comprobatório do número de documentos 

entregues, com a assinatura do candidato e da pessoa designada para o recebimento 
dos títulos (anexo III). 

5.1.6 Após o recebimento do envelope, nenhum documento poderá ser adicionado 
ou substituído.

5.1.7 Caso o candidato não efetue a entrega da documentação exigida na forma do 
item 5.1.2 ou fora do prazo determinado no item 5.1.1 ensejará no indeferimento da 
inscrição.

5.2. A análise e avaliação de títulos serão feitas pela Comissão Especial de Seleção 
do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO � EDITAL 001/2021.

6. DOS RECURSOS

6.1. Será admitido recurso quanto:
a) ao indeferimento de inscrição;
b) da publicação com erro ou omissão.

edital.
6.3. O recurso deverá ser digitado e dirigido a Comissão Especial de Seleção do 

Processo Seletivo e interposto nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde, 
localizada na Rua Coronel Ponciano, 900, Pq. Dos Jequitibas na cidade de Dourados/
MS, no dia 17de junho de 2021 no horário de 8:00h as 13:00h devidamente funda-
mentado, no prazo consignado no item �6.2�.

6.4. Não será objeto de análise, no Recurso, documento �novo�, ou seja, aquele 
que não foi juntado à época da inscrição e o deveria, devendo os documentos a serem 
anexados ao recurso servirem para esclarecer ou complementar os dados dos títulos 
apresentados ou das declarações já entregues.

6.5. O recurso deverá obedecer aos seguintes requisitos:
a) Dirigido a Comissão Especial de Seleção do PROCESSO SELETIVO SIMPLI-

FICADO � EDITAL 001/2021, digitado em duas vias, e assinado;
b) Estar fundamentado e com argumentos lógicos e consistentes;
6.6. Os recursos que não preencherem os requisitos dispostos nos subitens acima 

serão sumariamente indeferidos.
6.7. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer, coletivamente

7. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

Final.

7.3. Em caso de empate, terá preferência, sucessivamente o candidato que:
-

b) obtiver maior pontuação em Tempo de Serviço; 

d) tiver maior idade.
7.4. O resultado do processo seletivo será homologado pela Secretaria de Saúde e 

conforme cronograma anexo VII.

8. DA CONTRATAÇÃO

8.1. Os candidatos aprovados neste processo seletivo serão convocados para con-

necessidades da Administração, obedecendo-se, em qualquer caso, rigorosamente, 

constante deste Edital. 
8.2. O não comparecimento do candidato nos termos convocados será considerada 

8.3. O candidato selecionado e convocado para a contratação deverá apresentar os 
originais e  cópia  dos seguintes  documentos:

a) Carteira de identidade (RG);
b) Comprovante de escolaridade; (Na função a ser contratado)

d) Extrato de Inscrição do PIS/PASEP;( Caixa Econômica/Banco do Brasil);
e) Cartão SUS;
f) Título de Eleitor;

-
es

h) Cartão do CPF (Cadastro de Pessoa Física);
i) Cartão do CPF (Cadastro de Pessoa Física) dos dependentes;
j) Comprovante de inscrição e situação cadastral do CPF, expedido pela Receita 

Federal;

l) Certidão de Nascimento ou casamento;
-

nores de 05 anos) ou do atestado de escolaridade (se estiver em idade escolar);
n) Certidão Negativa Cível e Criminal (Federal, Estadual); - https://esaj.tjms.jus.

jfmsint/reqcertidao.csp (Justiça Federal)

p) Certidão negativa do Tribunal de Contas da União - https://contas.tcu.gov.br/
ords/f?p=1660:3:117204042975021::::P3_TIPO:CPF

q) Certidão negativa do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul - 

r) Comprovante de residência atual (luz ou telefone), no nome do candidato ou 
comprovante de residência acompanhado de declaração assinada pelo titular do com-

www.pciconcursos.com.br
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provante apresentado;

t) Atestado de Saúde Ocupacional 
u) Carteira de Trabalho (Página da foto e verso).
v) Conta no Banco do Bradesco: cópia da frente e verso do cartão onde consta 

número da Agencia e da Conta.

privada que cause incompatibilidade com a função que passará a exercer (Art. 37, 
incisos XVI e XVII, da Constituição Federal de 1988); 

8.3.1. Os candidatos que não possuírem o Cartão do PIS/PASEP preencherão uma 
Declaração no ato da apresentação dos documentos;

8.3.2. Todos os documentos deverão ser apresentados em 01(uma) via e serão con-
feridos, mediante a apresentação dos originais;

8.4.  Os candidatos selecionados serão contratados por tempo determinado, me-
diante contrato administrativo nos termos do Art.37, inciso IX da Constituição Fe-
deral;

9. DO PRAZO DE VALIDADE

9.1. O processo seletivo terá validade pelo período de 12 (doze) meses, a contar 

igual período, nos termos legais.

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. O processo seletivo, objeto deste Edital, será executado e estará sob a respon-
sabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. 

10.2. Tratando-se de processo seletivo para a contratação temporária, a aprovação 
no mesmo gera ao candidato apenas expectativa de direito de ser contratado. Em 
qualquer caso, uma vez autorizada à contratação, o candidato será convocado de 

10.3. O candidato será responsável pela exatidão das informações e dados pres-
tados, sendo que a constatação de irregularidades ou falsidades nessas informações 

do contrato, o candidato será demitido por justa causa.
10.4. O candidato será o único responsável pela tomada de conhecimento das da-

tas, locais, horários e procedimentos pertinentes às etapas do PROCESSO SELETI-
VO SIMPLIFICADO - EDITAL 001/2021, bem como, pelo acompanhamento no 

10.5. Os casos omissos e eventuais dúvidas que surgirem na interpretação deste 
Edital serão apreciados e resolvidos pela Comissão Especial de Seleção.

10.6. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório ou de-

-
dos.

10.7. O(A) candidato(a) não poderá alegar o desconhecimento do presente Edi-
tal ou de qualquer outra norma e comunicação posterior, regularmente divulgado, 
relativo ao certame, ou utilizar-se de artifícios que venham a prejudicar o Processo 
de Seleção.

contato (endereço, telefone, e-mail, etc.) junto a Recursos Humanos da Secretaria 
Municipal de Saúde, sendo de sua inteira responsabilidade os prejuízos decorrentes 
da não atualização.

-

qualquer irregularidade nos documentos apresentados.
10.10. Será eliminado(a) o(a) candidato(a) que não cumprir os requisitos deste 

Edital;
10.11. O(A) candidato(a) selecionado(a) nos termos deste edital que não se apre-

sentar na data e horário estabelecido no Edital de Convocação serão considera-
dos(as) desistentes, fazendo-se a convocação do(a) candidato(a) subsequente pela 

10.12. As contratações serão efetivadas à medida que houver necessidade de pre-

selecionados e o prazo de validade estabelecido no item 8, havendo dotação orça-

10.13. A Secretaria Municipal de Saúde formalizará a convocação através de Edital 
de convocação do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL 001/2021, 
devendo o candidato convocado apresentar-se na data, horário e local indicado.

anterior será considerado automaticamente desistente, fazendo-se a convocação do 
candidato subsequente, na ordem de clas
admissão.

10.15. A Secretaria de saúde reserva-se ao direito de convocar, obedecendo crite-

necessidades ou dos serviços por ela administrados.
10.16. O processo seletivo objeto deste edital destina-se exclusivamente à seleção 

10.17. As disposições deste Edital poderão ser alteradas ou complementadas, en-
quanto não efetivado o fato respectivo, através da publicação do Edital correspon-
dente. 

10.18. Para dirimir todas as questões decorrentes deste edital, elege-se o foro da 
Comarca de Dourados - MS.

Dourados/MS, 10 de junho de 2021

Edvan Marcelo Morais Marques
Secretário Municipal de Saúde - Interino

ANEXO I   

Função Requisito Atribuição 
Estimativa 
de vagas 

C. H. 
Semanal 

Remuneração 

Médico 
Generalista 

Nível superior 
completo; Diploma 
de Graduação em 
Medicina e registro 
no órgão fiscalizador 
da área de atuação 
da respectiva 
função. 

Realizar o cuidado integral à saúde da 
população adscrita à UBS/UBSF,( consultas 
clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, 
atividades em grupo) prioritariamente no âmbito 
da UBS/UBSF, e quando necessário, no 
domicílio e demais espaços comunitários 
(escolas, associações, entre outros), com 
atenção especial às populações que 
apresentem necessidades específicas, em 
conformidade com protocolos, diretrizes 
clínicas e terapêuticas; Buscar a integralidade 
do cuidado por meio da realização de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde, 
prevenção de doenças e agravos e da garantia 
de atendimento da demanda espontânea, da 
realização das ações programáticas, coletivas 
e de vigilância em saúde, e incorporando 
diversas racionalidades em saúde, inclusive 
Práticas Integrativas e Complementares; 
Participar do acolhimento dos usuários, 
proporcionando atendimento humanizado, 
realizando classificação de risco, identificando 
as necessidades de intervenções de cuidado, 
responsabilizando- se pela continuidade da 
atenção e viabilizando o estabelecimento do 
vínculo; Realizar estratificação de risco e 
elaborar plano de cuidados para as pessoas 
que possuem condições crônicas no território, 
junto aos demais membros da equipe; 
Encaminhar, quando necessário, usuários a 
outros pontos de atenção, respeitando fluxos 
locais, mantendo sob sua responsabilidade o  
acompanhamento do plano terapêutico 
prescrito, realizando a gestão das filas de 
espera, com base nos processos de regulação 
locais (referência e contrarreferência); Indicar a 
necessidade de internação hospitalar ou 
domiciliar, mantendo a responsabilização pelo 
acompanhamento da pessoa; Utilizar o Sistema 
de Informação da Atenção Básica vigente para 
registro das ações de saúde na AB;  Planejar, 
gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas 
pelos ACS e ACE em conjunto com os outros 
membros da equipe; e Exercer outras 
atribuições que sejam de responsabilidade na 
sua área de atuação, conforme preconizado na 
PNAB. 

15 40 

R$ 8.081,74 
 

+ 50% 
Gratificação por 
produtividade 

conforme 
Decreto Nº 328 
de 23 de maio 

de 2017 

Médico 
Psiquiatria Geral 

Nível superior 

completo; Diploma 

de Graduação em 

Medicina, Registro 

de Qualificação na 

especialidade e 

registro no órgão 

fiscalizador da área 

de atuação da 

respectiva função.

Diagnosticar e tratar as afecções 
psicopatológicas, empregando técnicas 
especiais, individuais ou de grupo, para 
prevenir, recuperar ou reabilitar o paciente; 
Realizar as atribuições de Médico e demais 
atividades inerentes ao cargo. 

1 20 

R$ 4.040,87 
+ 50% de 

gratificação por 
produtividade 

conforme 
Decreto Nº 328 
de 23 de maio 

de 2017 

Médico - 
Psiquiatria da 
Infância e 
Adolescência 

Nível superior 

completo; Diploma 

de Graduação em 

Medicina, Registro 

de Qualificação na 

especialidade e 

registro no órgão 

fiscalizador da área 

de atuação da 

respectiva função.

Diagnosticar e tratar as afecções 
psicopatológicas de crianças e adolescente, 
empregando técnicas especiais, individuais ou 
de grupo, para prevenir, recuperar ou reabilitar 
o paciente; Realizar as atribuições de Médico e 
demais atividades inerentes ao emprego. 

1 20 

R$ 4.040,87 + 
50% de 

gratificação por 
produtividade 

conforme 
Decreto Nº 328 
de 23 de maio 

de 2017 

Médico 
Neurologia Geral 

Nível superior 

completo; Diploma 

de Graduação em 

Medicina, Registro 

de Qualificação na 

especialidade e 

registro no órgão 

fiscalizador da área 

de atuação da 

respectiva função.

Prestar assistência integral à saúde do 
indivíduo sob sua responsabilidade, utilizando 
toda a sua capacidade técnica profissional e 
dos meios propedêuticos, de apoios 
diagnósticos, cirúrgicos e terapêuticos 
existentes e reconhecidos pela comunidade 
médica cientifica no modelo mundial, bem 
como desenvolver ações no âmbito da saúde 
coletiva, direta ou indiretamente, na busca da 
promoção da saúde e prevenção das doenças, 
para conseguir melhor qualidade de vida à 
população.  

1 20 

R$ 4.040,87 + 
50% de 

gratificação por 
produtividade 

conforme 
Decreto Nº 328 
de 23 de maio 

de 2017 

Médico 
Neurologia 
Pediátrica (0 a 16 
anos) 

Nível superior 

completo; Diploma 

de Graduação em 

Medicina, Registro 

de Qualificação na 

especialidade e 

registro no órgão 

fiscalizador da área 

de atuação da 

respectiva função.

Prestar assistência integral à saúde do 
indivíduo sob sua responsabilidade, utilizando 
toda a sua capacidade técnica profissional e 
dos meios propedêuticos, de apoios 
diagnósticos, cirúrgicos e terapêuticos 
existentes e reconhecidos pela comunidade 
médica cientifica no modelo mundial, bem 
como desenvolver ações no âmbito da saúde 
coletiva, direta ou indiretamente, na busca da 
promoção da saúde e prevenção das doenças, 
para conseguir melhor qualidade de vida à 
população.  

1 20 

R$ 4.040,87 + 
50% de 

gratificação por 
produtividade 

conforme 
Decreto Nº 328 
de 23 de maio 

de 2017 

www.pciconcursos.com.br
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 EDITAIS

ANEXO II 

 

 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

PROCESSO SELETIVO  
 

Inscrição n.  
 

I. FUNÇÃO  
(   ) Médico Generalista 
 
 
(   ) Médico Plantonista 
 

(   ) Médico Psiquiatria Geral 
 
 
(   ) Médico Neurologia Pediátrica 

(   ) Médico Neurologia geral 
 
(    ) Médico Psiquiatra infância e 
adolescência (0 as 16 anos) 

II. DADOS PESSOAIS 
1. Nome: (preencher nome completo sem abreviatura): 

2.Sexo 
(   ) M 

 
(   ) F 

3. Data de Nascimento 
_____ / _____ / _____ 

4. R.G. 5. Órgão Emissor 6. U.F. 

7. C.P.F.: 8. Telefone Fixo: 9. Telefone Celular: 
10. Endereço (logradouro): 11. N°: 
12. Complemento: 
13. Bairro: 14. Cidade: 15. UF: 
16. CEP: 17. Email: 
18. É Portador de Necessidades Especiais: (   ) Sim � especificar:_________________________ 
(   ) Não 
 
 
(  ) Declaro que conheço e aceito as condições descritas no Edital nº. 001/2021 que rege este 
Processo Seletivo na legislação pertinente. 
(  ) Declaro, ainda, que todas as informações prestadas são de minha inteira responsabilidade e, se 
convocado, para contratação, apresentarei todos os documentos comprobatórios dos requisitos 
pessoais, de escolaridade e profissionais para assinar o contrato. 
 
Dourados-MS, ___/___/____ 
 
 
Assinatura do candidato:___________________________________ 
 
 

ANEXO III  

 

COMPROVANTE DA ENTREGA DE TÍTULOS   -    PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO � EDITAL 001/SEMS/2021 

Nº da inscrição: ______________  

Função a que concorre: ___________________________ 

Nome do Candidato: ________________________________________________________________________ 

Relação dos títulos entregues conforme disposto no item 5.3 do edital: 

 
Declaro que conheço e aceito as condições descritas no Edital n. 001 do PSS/SEMS/2021 que rege este Processo Seletivo 
Simplificado e na legislação pertinente e que, todas as informações prestadas são de minha inteira responsabilidade. 
 
 
_________________________________ 
Assinatura do Candidato 
 
Declaro ter recebido o quantitativo de títulos acima descrito.                             ______________________________________ 

     Assinatura do responsável pelo recebimento dos títulos 
 
Dourados-MS, _____, de ________ de 2021 

Descrição dos títulos 

01 

Formação Profissional: Quantidade 
apresentada 

a) Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de Curso de Graduação.  

b) Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de Curso de Pós-graduação em nível de Especialização  

c) Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de Curso de Pós-graduação em nível de Mestrado.  

d) Diploma, Certificado ou Declaração original de conclusão de Curso de Pós-graduação em nível de 
Doutorado. 

 

02 

Cursos de Capacitação Profissional Quantidade páginas 
apresentada 

Certificado de cursos de Capacitação Profissional. 
 

 

03 

Tempo de Serviço na Função a que concorre a uma vaga Quantidade páginas 
apresentada 

Declaração, Atestado ou Carteira Profissional (folha de rosto e da(s) folha(s) de anotação do registro 
empregatício). 

 

ANEXO IV 

AVALIAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS 

 

A) FUNÇÕES DE NÍVEL SUPERIOR  

Itens Títulos 
Pontuação 

Unitária 
(pontos) 

Máxima 
(pontos) 

 
 
 
 
 
01 

Formação Profissional: 
 
a) Diploma, Certificado ou Declaração original de conclusão de Curso 
de Pós-graduação em nível de Especialização � lato sensu, com carga 
horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas. 

 
 

03 
 
 

 
 

09 
 
 

b) Diploma, Certificado ou Declaração original de conclusão de Curso 
de Pós-graduação em nível de Mestrado. 

 
05 

 
05 

c) Diploma, Certificado ou Declaração original de conclusão de Curso de 
Pós-graduação em nível de Doutorado. 10 10 

 
 
 
 
02 

Cursos de Capacitação Profissional (área específica) serão 
considerados: 
 
a)Cursos de Capacitação Profissional relacionados à Função a que 
concorre a uma vaga que somem carga horária até o limite de 240 
horas. Não poderão ser apresentados cursos com carga horária inferior 
a 20 horas. Serão considerados apenas os cursos realizados após 
conclusão do curso de nível superior e que sejam datados entre o ano 
2014 até a data de publicação deste edital. 

 
 

 
03 (a cada 
20 horas) 

 
 
 
 

 
 
 

36 
 
 
 
 
 

 
 
 
03 

Tempo de Serviço na Função a que concorre a uma vaga: 
 
a) Declaração, Atestado ou Carteira Profissional (folha de rosto e da(s) 
folha(s) de anotação do registro empregatício), que comprovem tempo 
de serviço prestado na Função a que concorre a vaga, em que conste o 
período de início e término da atuação.  

 
04 por 

semestre 
ininterrupto 
até o limite 

de 40 
pontos 

 
 

40 

ANEXO V 

 
CRONOGRAMA 

* Todos os atos referentes a este Processo Seletivo Simplificado serão publicados no 

Diário Oficial do Município de Dourados, disponíveis no site: www.dourados.ms.gov.br 

ETAPA DATAS PREVISTAS 

Divulgação do Edital 11/06/2021 

Inscrições e entrega dos documentos e títulos 14 e 15/06/2021 

Resultado 16/06/2021 

Interposição de Recurso 17/06/2021 

Resultado final, homologação e chamamento 18/06/2021 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2021

PROCESSO: nº 93/2021/DL/PMD. OBJETO: Contratação empresa especializada 
na prestação de serviços de engenharia para execução de obras/serviços de cons-
trução de 4 (quatro) portais e implantação de sinalização turística interpretativa no 
Município de Dourados-MS, com recursos provenientes do Contrato de Repasse nº 
875959/2018/MTUR/CAIXA e a devida contrapartida do Município. TIPO: Menor 
Preço, tendo como critério de julgamento o valor global. PARTICIPAÇÃO: Ampla. 
DATA, HORA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 28/06/2021 (vinte e oito de junho do 
ano de dois mil e vinte um), às 8h (oito horas), na sala de reunião do Departamento 
de Licitação, localizada na Secretaria Municipal de Fazenda, Bloco �F� do Centro 
Administrativo Municipal-CAM, sito na Rua Coronel Ponciano, nº 1.700, Parque 
dos Jequitibás, na cidade de Dourados-MS. OBTENÇÃO DO EDITAL: No Depar-

-

Empresa > Licitação > Mês da Publicação. INFORMAÇÕES: Telefone (0XX67) 
3411-7755 ou pelo e-mail �licitacoes@dourados.ms.gov.br�. OBS.: Considerando a 

o uso de máscaras para a participação das sessões públicas na forma presencial, 
devendo cada representante trazer sua própria máscara. Será admitido o encaminha-
mento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de entrega.

Dourados-MS, 10 de junho de 2021.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2021

PROCESSO: nº 80/2021/DL/PMD. OBJETO: Contratação de empresa especiali-
zada para prestação de serviços de limpeza e conservação de vias, logradouros, par-
ques, praças e espaços públicos, nestes inclusos escolas, unidades de saúde e Centros 
de Educação Infantil do Município de Dourados-MS, com o fornecimento de to-
dos os equipamentos, máquinas, implementos, veículos, ferramentas, combustíveis, 
equipe técnica com trabalhadores habilitados e com experiência bem como demais 

tendo como critério de julgamento o valor global. PARTICIPAÇÃO: Ampla. TOTAL 
DE ITENS LICITADOS: 01. ALTERAÇÃO: O Departamento de Licitação, aten-
dendo solicitação da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, órgão requisitante, 
efetuou alteração na Planilha de Preços (Anexo III) e no subitem �25.1.� do edital 
em epigrafe. Desta forma, com fulcro no § 4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/93, 
reabre-se o prazo inicialmente estabelecido. DISPONIBILIDADE DO EDITAL: a 
partir de 11/06/2021 das 08:30 às 14:30, no Departamento de Licitação, localizado 
no Bloco �F� do Centro Administrativo Municipal-CAM, sito na Rua Coronel Pon-
ciano, nº 1.700, Parque dos Jequitibás, na cidade de Dourados-MS ou no Portal de 

selecionando as opções Empresa > Licitação > Mês da Publicação. ENTREGA DA 
PROPOSTA: A partir da data de disponibilidade do edital. ABERTURA DA PRO-
POSTA: Em 24/06/2021 às 09 horas, no Portal de Compras do Governo Federal 

e-mail �pregao@dourados.ms.gov.br�.

Dourados-MS, 10 de junho de 2021.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

 LICITAÇÕES

www.pciconcursos.com.br


