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VIII – Será considerado desistente e excluído o candidato aprovado e convocado que:
a) não se apresentar para efetuar a matrícula na data e horário fixados em Edital;
b) não comprovar os requisitos exigidos para provimento do cargo pretendido;
c) não apresentar a documentação comprobatória exigida para a matrícula no Curso de Formação.
IX – O deferimento da matrícula não obstará o prosseguimento das diligências, atividades e procedimentos pertinentes à Investigação Social, a qual se estenderá durante o Curso de Formação e todo o período do
estágio probatório. Para tanto, o candidato deve “apresentar conduta pessoal e social irrepreensível e idoneidade
moral inatacável, não possuir antecedentes de caráter policial ou criminal; não estar sendo processado civil e
criminalmente ou cumprindo pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos pela prática de crime comum
ou militar que, em razão da natureza e do grau de responsabilidade dos postos e graduações militares, sejam incompatíveis com o exercício das funções institucionais, cuja averiguação dar-se-á na fase de investigação social”
(alínea “k”, inciso I, do Art. 8 da Lei n. 3.808/2009).
X – Casos omissos serão deliberados pela Comissão de matrícula em conjunto com Diretoria de
Recrutamento de Seleção e Promoção da PMMS; as quais poderão, se necessário, solicitar informações e documentos adicionais aos candidatos.
XI – Os candidatos poderão interpor recurso, conforme FORMULÁRIO DE RECURSO, em 2 (dois) dias
úteis a contar da publicação dos deferimentos e indeferimentos da matrícula, devendo ser dirigido à Comissão
Recursal e encaminhado, via e-mail, para o endereço eletrônico drsp.selecao@gmail.com.
CAMPO GRANDE - MS, DE 23 DE SETEMBRO DE 2021.
MARCOS PAULO GIMENEZ - Coronel QOPM
Comandante-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul
ANEXO ÚNICO AO EDITAL n. 11/2021 DRSP/PMMS/CFO QOPM – 2ª TURMA
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL – SAD/SEJUSP/PMMS/CFO/2018

CANDIDATO CONVOCADO PARA EFETUAR A MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA
POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL – 2ª TURMA

Ord.

Inscrição

1

467817

Nome
EDERSON UMBELINO NERY

Cargo
OFICIAL PM DIREITO

Vaga

Pont.

Autos nº.

CN

65

1415462-79.2019.8.12.0000

Legenda: CN: Cotista Negro

Compahia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2021
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 004/2021
CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E EXAMES ADMISSIONAIS
O Diretor-Presidente da Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul – MSGÁS, no uso de suas atribuições
legais, CONVOCA os candidatos a seguir relacionados, aprovados no Concurso Público nº 001/2021, homologado
no Diário Oficial do Estado nº 10.613, de 23 de agosto de 2021, para apresentarem a comprovação dos requisitos
e documentos exigidos no item 8.5 do Edital de Concurso Público nº 001/2021, no prazo máximo de 05(cinco)
dias úteis, contados a partir da data da publicação no Diário Oficial do Estado.
Os candidatos deverão comparecer na sede da MSGÁS localizada na Av. Ministro João Arinos, 2.138, Bairro
Tiradentes, no município de Campo Grande/MS, CEP.: 79.041-005, até o dia 1º de outubro de 2021 (sextafeira), no horário das 08h00min às 11h00min e das 14h00min às 17h00min (horário de MS).
CÓDIGO
1064

CARGO
APT – COMERCIAL

LOTAÇÃO
MATO GROSSO DO
SUL

NOME
SERGIO DA
SANTOS

SILVEIRA

IDENTIFICAÇÃO
1141427

A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://imprensaoficial.ms.gov.br
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Os candidatos receberão o encaminhamento para a Inspeção Médica, após o atendimento ao item 8.5 do Edital
de Abertura.
Campo Grande/MS, 23 de setembro de 2021.
Rui Pires dos Santos-Diretor-Presidente MSGAS

Fundação Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
EDITAL Nº 189/2021 – PRODHS/UEMS
CONVOCAÇÃO PARA RESCISÃO CONTRATUAL E CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR DE
ENSINO SUPERIOR
O PRÓ-REITOR DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO
DO SUL, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA o candidato aprovado no Processo Seletivo para rescisão
de contrato e nova contratação em carga horária diversa conforme abaixo para o cargo de Professor de Ensino
Superior, homologado através dos Editais, conforme anexo, para contratação temporária.
O candidato deverá assinar a rescisão do contrato em vigor. Depois deverá encaminhar os documentos relacionados
no link http://www.uems.br/pro_reitoria/humano/contratados pelas vias estabelecidas para a PRODHS proceder
o novo contrato em Dourados. Se o candidato não cumprir esse compromisso na data agendada, entende-se que
o ele não tem interesse em assumir as aulas.
DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO:
São requisitos exigidos para a contratação: a) ser brasileiro nato ou naturalizado; b) se do sexo masculino, estar
quite com as obrigações militares; c) estar quite com as obrigações eleitorais; d) gozar de boa saúde e estar
capacitado física e mentalmente para o exercício das atribuições do cargo e) possuir a formação acadêmica
solicitada; f) se estrangeiro, possuir passaporte atualizado com visto de permanência que permita o exercício de
atividade laborativa no Brasil.
DOS IMPEDIMENTOS À CONTRATAÇÃO:
Estão impedidos de serem convocados os candidatos: a) ocupantes de cargo, de emprego, ou de função pública
federal, estadual, municipal, ou do Distrito Federal, abrangendo autarquias, fundações, empresas públicas,
sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo Poder
Público, de categoria funcional de nível médio, que não seja de natureza técnica ou científica, inclusive aposentados
ou em licença para tratamento de interesses particulares ou licença semelhante; b) servidor aposentado em dois
cargos, por invalidez, ou por aposentadoria compulsória (federal, estadual ou municipal); c) ocupantes de cargo,
emprego ou função em regime de dedicação exclusiva; d) em situação de acumulação lícita que ultrapasse
sessenta horas semanais na soma do vínculo já existente com a carga horária da convocação; e) em situação
que ultrapasse cinquenta horas semanais, quando as aulas forem assumidas por professor da rede estadual de
ensino de MS, que tenha vínculo efetivo com a administração pública, em regime de acumulação, permitido em
lei; nos termos do Decreto nº 14.137, de 06/02/2015. f) em situação que ultrapasse quarenta horas semanais
quando assumidas por professor convocado da rede estadual de ensino de MS, nos termos do Decreto nº 14.137,
de 06/02/2015. g) que mantenham dois vínculos com o serviço público, independentemente da soma das cargas
horárias decorrentes desses vínculos; h) militar na ativa.
Dourados, de 22 de setembro de 2021
AGUINALDO LENINE ALVES
Pró-Reitor de Desenvolvimento Humano e Social – UEMS
ANEXO I - EDITAL Nº 189/2021 – PRODHS/UEMS RESCISÃO CONTRATUAL
RESCINDIR o Contrato Temporário abaixo descrito, a partir de 22/09/2021.
nº 77/000426/2021 do professor VIVIANE ASANUMA PAULINO em 24 horas no período de 30/08/21 a
29/01/22, para o curso de Contábeis, Ponta Porã.
Encaminhar documentos para novo contrato até 24//09/2021, pela via estabelecida.
Imprimir e assinar 2 vias do contrato e 2 vias da rescisão - e os documentos aprovados pelo Setor
de Pessoal – e encaminhar para o endereço estabelecido até 24 h após o recebimento do Instrumento de
Contrato.
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