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l) declaração de afastamento de exercício do cargo, se funcionário público;
m) declaração, em formulário próprio da AGEPEN, na qual informa se já foi, ou não, indiciado em
sindicância ou inquérito administrativo, inquérito policial ou processado criminalmente, com os esclarecimentos em caso positivo. Ações em que tenha sido réu no juízo cível, protestos de títulos ou
penalidades no exercício de cargo público ou em profissões liberais.
3. Serão anulados, sumariamente, a inscrição e todos os atos dela decorrentes, se a candidata não
apresentar no ato de matrícula do Curso de Formação os documentos exigidos neste Edital.
4. Os candidatos originários de Corporações Militares deverão apresentar todos os documentos
mencionados no item 2, acrescido do Certificado de Desligamento, ou correspondente, da Unidade Militar de
origem.
5. Será considerado desistente e excluído do Concurso Público de Provas e Títulos – SAD/SEJUSP/
AGEPEN/2015, perdendo a respectiva vaga, o candidato aprovado e convocado que:
a) não se apresentar para efetuar a matrícula no Curso de Formação na data e horários especificados neste edital;
b) não apresentar toda a documentação comprobatória exigida para a matrícula no Curso de
Formação.
CAMPO GRANDE-MS, 24 DE SETEMBRO DE 2021.
ANA CAROLINA ARAUJO NARDES
Secretária de Estado de
Administração e Desburocratização
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Secretário de Estado de Justiça
e Segurança Pública
AUD DE OLIVEIRA CHAVES
Diretor-Presidente da Agência Estadual de Administração
do Sistema Penitenciário

Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2021
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 005/2021
CONVOCAÇÃO PARA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA
A Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul-MSGÁS, por intermédio do Instituto de Estudos Superiores
do Extremo Sul-IESES, de acordo com o que dispõe o item 5.18.2, alínea “a”, do Edital de Abertura de Inscrições
do Concurso Público nº 001/2021, CONVOCA o candidato a seguir para PROVA DE APTIDÃO FÍSICA que será
realizada no dia 30 de setembro de 2021 (quinta-feira), no período matutino, às 08h00min (horário de MS), no
Centro Olímpico Vila Nasser, localizado à Rua Januário Barbosa, s/n., Vila Nasser, no município de Campo Grande,
Estado de Mato Grosso do Sul.
INFORMA que o candidato convocado deverá apresentar-se aos profissionais habilitados para realização da Prova
de Aptidão Física, com uma antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário designado para o início da
prova, com roupa apropriada para a prática de atividade física, munido de documento de identidade original,
ou correspondente, com foto, bem como ATESTADO DE SAÚDE (com identificação clara do médico e do registro
profissional), emitido por médico devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina, atestando que o
candidato possui condições de saúde necessárias ao pleno desenvolvimento das atividades constantes do ANEXO
V do Edital de Abertura de Inscrições do Concurso Público da MSGÁS. O ATESTADO DE SAÚDE deverá ter data
de no máximo 30 (trinta) dias de antecedência à data designada para a realização da Prova de Aptidão Física.
O candidato que por qualquer motivo deixar de apresentar o referido atestado, ou apresentá-lo fora do padrão
estabelecido, será impedido de realizar a Prova de Aptidão Física, e consequentemente, eliminado do Concurso
Público.
TPT – Operação e Manutenção – Mato Grosso do Sul (Cargo 2066)
Nome
BRENDA DINIZ BATISTA DA SILVA

Inscrição
111867756

Campo Grande/MS, 24 de setembro de 2021.
RUI PIRES DOS SANTOS -Diretor-Presidente
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