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Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2021
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 008/2021 - 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 6 de dezembro de 2021 (segunda-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
LUIZ AUGUSTO AQUINO DA CRUX

Inscrição
118153679

Campo Grande/MS, 19 de novembro de 2021.
Rui Pires dos Santos - Diretor-Presidente.

Fundação Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
EDITAL Nº 01/2021-COMISSÃO ORGANIZADORA DE SELEÇÃO DE DOCENTES
Unidade Universitária de Campo Grande
SELEÇÃO DE DOCENTES DESTINADA À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO
GROSSO DO SUL
A Comissão Organizadora da Seleção de Docentes, destinada à contratação temporária, constituída pela
PORTARIA “P”/UEMS nº. 797, de 28 de outubro de 2021, torna público o seguinte:
1. Ficam homologadas as inscrições dos candidatos abaixo relacionados à Seleção de Docentes, aberta pelo
Edital nº 20/2021-PRODHS/PROE/UEMS, de 3 de novembro de 2021, ficando convocado o candidato a
participar virtualmente, no dia, horário e local especificados, para reunião de realização dos sorteios relativos
à prova didática. O não comparecimento virtual no sorteio, por qualquer motivo, implicará na eliminação automática do
candidato do processo seletivo.
2. Os candidatos deverão participar do sorteio por webconferência, e acessar com antecedência mínima de 10
(dez) minutos do horário marcado para seu início e fechará, para a entrada de candidatos no exato horário
especificado. O link para a Webconferência estará disponível com antecedência mínima de 20 minutos no
endereço http://ead4.uems.br, na área do candidato.
3. Não haverá segunda chamada para o sorteio e para a prova didática, e nem a realização fora da data, horário e
local estabelecidos em edital, salvo se houver problemas técnicos envolvendo os membros da banca examinadora
ou problemas técnicos envolvendo a plataforma digital.

4. O Candidato para participar do sorteio e da prova didática, deverá estar munido do documento de identificação,
e deverá solicitar permissão para adentrar a sala virtual utilizando o seu nome completo, sob pena de ter a sua
solicitação negada.
5. A UEMS não se responsabilizará pela operação do equipamento dos candidatos, bem como por falhas ou
prejuízos ocasionados pela não adequação de arquivos e dispositivos de conexão, ou por problemas com conexão
e acesso as salas de webconferência, tanto na participação do sorteio quanto na apresentação da prova didática.
ÁREA DE CONHECIMENTO: Ciências da Saúde Para atuar nos seguintes Módulos: Habilidades Médicas (HM),

A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://imprensaoficial.ms.gov.br

