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-  Atestado de saúde ocupacional (assinado pelo médico do trabalho)
-  Comprovante de escolaridade (  ensino fundamental completo )
-  Conta bancária (bradesco): cópia do cartão frente e verso, constando  nome,  número da agência e conta  (legível); 
-  Certidão militar (para homens)

escolar)
-  Cartão de inscrição do PIS/PASEP
OBS: os servidores que não possuírem inscrição no pis/pasep preencherão a declaração para o cadastramento no ato da apresentação dos documentos, 

mediante comprovação da inexistência da inscrição (solicitar na caixa econômica federal e no banco do brasil).
- Situação cadastral do CPF, expedido pela Receita Federal;               
site: https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/consultapublica.asp
- Certidão negativa de antecedentes cíveis da Justiça Estadual;                                         
site: https://esaj.tjms.jus.br/sco/abrircadastro.do
- Certidão negativa de antecedentes criminais da Justiça Estadual;                                  
site: https://esaj.tjms.jus.br/sco/abrircadastro.do
- Certidão negativa de antecedentes cível e criminal da Justiça Federal;                                             
 site: https://web.trf3.jus.br/certidao/certidao/solicitar
- Certidão negativa de antecedentes crimes eleitorais da Justiça Eleitoral;                                          
 site: https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais
- Certidão de quitação eleitoral; 
site: https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
- Comprovante de residência atual (luz ou telefone), no nome do servidor ou comprovante de residência acompanhado de declaração assinada pelo titular 

do comprovante apresentado.                                       

EDITAL Nº 96/2022/SEMED
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

-

as atividades, ações e serviços de educação nas unidades escolares, que serão executados pela Secretaria Municipal de Educação, consoante o dispositivo 
no art. 37, inciso IX da Constituição Federal.

1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

O processo seletivo destina-se à seleção de pessoal, para contratação temporária de excepcional interesse público,  podendo ser rescindido a qualquer 
momento, de acordo com o interesse da Administração Municipal.

1.4 O presente Edital estará disponível para consulta no endereço eletrônico www.dourados.ms.gov.br
1.5 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação de todos os atos pertinentes a este processo seletivo, os quais serão publicados 

exercer a função a que concorre.

Função Carga horária 
semanal 

Vencimento
Base Pré-requisitos Atribuições 

Agente de Apoio 
Educacional: Inspetor 

de pátio
  30h R$ 1.171,36 Ensino fundamental 

completo

Acompanhar os alunos durante os intervalos e nas aulas vagas; acompanhar os alunos 
na entrada e saída o turno escolar; fazer rondas e vistoria no pátio nos períodos de aula; 
acompanhar os alunos nas dependências da escola conforme a necessidade dos mesmos; 
receber e entregar os alunos aos pais ou responsáveis na entrada e na saída dos mesmos; 
orientar seus deveres quanto ao respeito às regras da escola; atender ao docente quando 
necessário; acompanhar a distribuição da merenda; registrar as ocorrências fora da rotina 

devidamente fechadas.

– DAS INSCRIÇÕES 

3.1 As inscrições serão inteiramente gratuitas e realizadas no auditório do Centro Administrativo Municipal localizado na Rua Coronel Ponciano, 1700, 
Parque dos Jequitibás, nos dias 16 e 17 de agosto de 2022, no horário das 08h00 as 13h30.

3.2  É de inteira RESPONSABILIDADE do candidato o preenchimento e a VERACIDADE das informações inseridas no ato da inscrição, cabendo a 
-

mente, ainda que o fato seja constatado posteriormente, sem prejuízo de responder pela prática do crime previsto no artigo 299, do Código Penal, além da 
responsabilidade civil pelos eventuais prejuízos causados ao Município de Dourados.

3.4 Após a inscrição do candidato não serão aceitos pedidos para quaisquer alterações.

3.5 A inscrição implica ao candidato o conhecimento e a tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital e demais instrumentos normativos do 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL 096/2022/SEMED, sobre quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.

do protocolo de inscrição, o qual deverá permanecer em posse do candidato. 
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3.2–DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:

-
cado, sob sua inteira responsabilidade, nos termos da referida legislação, desde que comprovem, no ato da lotação, com laudo médico indicando o grau 

desconsideradas as frações inferiores a 0,5 (meio) e arredondadas para maior, aquelas iguais ou superiores a tal valor.

-
ção, o candidato será automaticamente eliminado do processo seletivo.

3.3 – DOS IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EXCEPCIONAL

3.3.1  Candidato que, mediante avaliação médica, não se encontre em perfeitas condições de saúde física e mental para o exercício da função na Secretaria 
Municipal de Educação.

Ocupante de cargo público que implique em acumulação ilegal de cargo.
Candidato Licenciado ou afastado de suas funções, por qualquer motivo.
Candidato aposentado compulsória ou voluntariamente:
Aposentado por invalidez
Aposentado em 1 (um) cargo de quarenta horas 
Servidor público do quadro administrativo.
3.3.5  Militar ou estrangeiro não naturalizado. 

Mediante apresentação dos seguintes documentos:
I) Documentos para inscrição:

b) Cadastro de Pessoa Física – CPF;

II) Documentos para a prova de títulos:
a) Atestado de Matrícula no Ensino médio (para quem estiver em curso);

4.2 Deverão ser entregue em um único ato, cópia dos documentos e títulos, mediante apresentação dos originais sendo que toda a documentação deverá 
ser acondicionada em envelope sem timbre de responsabilidade do candidato que será conferido e lacrado na presença do candidato, pelo funcionário que 
o receber.

4.2.1 O candidato receberá documento comprobatório do número de documentos entregues, com a assinatura do candidato e da pessoa designada para o 
recebimento dos títulos.

4.2.2 Após o recebimento do envelope, nenhum documento poderá ser adicionado ou substituído.
4.2.3 Caso o candidato não efetue a entrega da documentação exigida na forma do item 4.1 ensejará no indeferimento da inscrição.

4.4. A análise e avaliação de títulos serão feitas pela Comissão Especial de Seleção do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL 96/2022/SEMED. 

– DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS

5.3 Na hipótese de empate terá preferência o candidato com idade maior entre os concorrentes, até o último dia de inscrição neste Processo Seletivo.

devendo ser entregue na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Pedro Leite Farias, n. 3.805, Parque dos Jequitibás, Dourados - MS, CEP 
79840-380, das 07h30 às 12h30.

6.2 Não serão aceitos recursos interpostos fora dos prazos previstos neste Edital, bem como recursos via postal e por e-mail.
No recurso deverão constar: 
 6.3.1 Nome do candidato 

6.3.3 Motivo do recurso 
6.4 Não será objeto de análise, no Recurso, documento “novo”, ou seja, aquele que não foi enviado no momento da inscrição, devendo os documentos a 

serem anexados ao recurso servirem para esclarecer ou complementar os dados dos títulos apresentados.
 6.5 Cada candidato poderá interpor apenas 1 (um) recurso e os recursos que não seguirem os parâmetros estabelecidos neste Edital não serão analisados.
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-

7 – DA CHAMADA E DA CONTRATAÇÃO

neste edital.

7.4 Não haverá tolerância de tempo para o candidato iniciar suas atividades, devendo comparecer IMEDIATAMENTE ao local de trabalho designado. O 
não comparecimento imediato tornará sem efeito a contratação.

7.6 A jornada de trabalho será de 30 (trinta) horas semanais, podendo ocorrer durante os turnos diurno e/ou noturno, condicionada à conveniência e 

8 – DISPOSIÇÕES FINAIS

8.2 - Ao inscrever-se, o candidato declara ciência de todo o conteúdo deste Edital, cumprindo todas as exigências nele contidas, responsabilizando-se 
pelas informações prestadas.

8.3 A contratação do candidato estará condicionada ao ano letivo de 2022, com rescisão contratual durante o recesso escolar.

8.4 - O Contrato administrativo por prazo determinado extinguir-se-á sem direito a indenização: 

A pedido do contratado, com antecedência prévia de 30 (trinta) dias; 

Por conveniência da Administração Pública/Secretaria Municipal de Educação a qualquer tempo.

Quando o contratado incorrer em falta grave ou disciplinar, previstos em Lei;

8.5 - É vedada a realização de dois contratos com o mesmo contratado simultaneamente.

sendo condicionada à observância das disposições legais pertinente e, sobretudo, ao interesse e conveniência da Administração Pública, tendo o candidato 
mera expectativa de direito para a contratação em caráter temporário.

8.7   Não será permitida troca de local de serviço após a contratação, somente por conveniência da Secretaria Municipal de Educação.

9.  Este edital entra em vigor na data de sua publicação.

Dourados, 09 de agosto de 2022.
Ana Paula Benitez Fernandes

Secretária Municipal de Educação

ANEXO I DO EDITAL 96/2022/SEMED

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO DE TÍTULOS 

N° ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS COMPROVANTE QUANT. 
MÁXIMO

VALOR 
UNITÁRIO TOTAL

1. Ensino Médio

1.1 Atestado de matrícula no ensino médio 01 05

1.2 ENSINO MÉDIO COMPLETO 01 10

2. Graduação (Cursando)

2.1 Atestado de Matrícula do semestre que cursa 01 10

2.2 Atestado de Matrícula do semestre que cursa 01 10

2.3 Atestado de Matrícula do semestre que cursa 01 10

2.4 Atestado de Matrícula do semestre que cursa 01 10

2.5 Atestado de Matrícula do semestre que cursa 01 10

2.6 Atestado de Matrícula do semestre que cursa 01 10

2.7 Atestado de Matrícula do semestre que cursa 01 10

2.8 Atestado de Matrícula do semestre que cursa 01 15

SOMATÓRIA DOS PONTOS 100
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