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ASSUNTO: Regularização de vida escolar.

DECISÃO: Regulariza a vida escolar do estudante Enzo Margarido Berigo no 1º ano do ensino 
fundamental. 

Eva Maria Katayama Negrisolli
Conselheira-Presidente do CEE/MS

EXTRATO DE PARECER CONSELHO PLENO CEE/MS N.º 217/2019, aprovado em 08/08/2019.

PROCESSO N.º: 29/024559/2019

INTERESSADA: Escola Estadual Bonifácio Camargo Gomes/Vitor Chimello – Bonito, MS

ASSUNTO: Regularização de vida escolar.

DECISÃO: Regulariza a vida escolar do estudante Vitor Chimello no ensino fundamental. 

Eva Maria Katayama Negrisolli
Conselheira-Presidente do CEE/MS

EDITAL N. 18/2019
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento nos artigos 16 e 
22 da Lei Complementar n. 87, de 31 de janeiro de 2000, alterada pela Lei Complementar n. 266, de 11 de julho 
de 2019, e no Decreto n. 14.137, de 6 de fevereiro de 2015, torna pública, para conhecimento dos interessados, 
a abertura das inscrições para o Cadastro de candidatos à Função Docente em caráter temporário para exercício 
na Educação Básica, em unidades escolares da Rede Estadual de Ensino e em programas e projetos educacionais, 
durante o segundo semestre do ano letivo de 2019.

1. DO CADASTRAMENTO
1.1. A ficha de cadastramento estará disponível no endereço eletrônico www.portaldoprofessor.ms.gov.br , a 
partir das 8 horas do dia 20 de agosto de 2019 às 23h59min do dia 25 de agosto de 2019, devendo o interessado 
acessar o link cadastramento de professor e seguir adequadamente as instruções que constarão da tela para a 
efetivação de seu cadastro, o qual ocorrerá exclusivamente pela internet e será requisito essencial para a sua 
contratação.
1.2. O professor do Quadro Permanente do Estado que pretende exercer aulas complementares e/ou convocação 
em caráter temporário também deverá fazer a inscrição, observadas as regras deste Edital.
1.3. Concluído o preenchimento da ficha cadastral, o interessado deverá salvar o documento para gerar o número 
de protocolo, enviar e imprimir o comprovante, finalizando a sua inscrição.
1.4. As informações prestadas no preenchimento do formulário online são de inteira responsabilidade do candidato, 
sendo que qualquer falsidade ou inexatidão nos dados e nos documentos apresentados pelo candidato, apuradas 
a qualquer tempo, acarretarão a anulação de sua inscrição e responsabilização segundo os ditames legais.
1.5. A Secretaria de Estado de Educação não se responsabilizará por equívocos no preenchimento do cadastro e 
nem receberá ficha de cadastramento na versão impressa.
1.6. A relação de candidatos cadastrados, por município e componente curricular/disciplina, será publicada no 
Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul até o dia 30 de agosto de 2019.
1.7. A comprovação das informações prestadas no ato do cadastro será exigida e conferida no momento em que 
o candidato for chamado para a contratação.

2. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
2.1. O interessado deverá ter formação em curso de licenciatura plena, com comprovante de colação de grau, 
em cursos reconhecidos pelo MEC.

3. DAS VAGAS
3.1. Os candidatos serão contratados para exercício, em caráter temporário, sob o regime de suplência, da função 
de docente, por intermédio da atribuição de aulas complementares ou de convocação, nas vagas puras surgidas 
no decorrer do ano letivo, se não houver candidatos habilitados em concurso público aguardando nomeação, e 
nas vagas dos professores efetivos que se encontrarem:
a) no exercício das funções de diretor, diretor-adjunto e coordenador pedagógico;
b) nas hipóteses de licenças e afastamentos previstos em lei;
c) readaptados;
d) no desempenho de mandato classista.

3.2. A convocação será feita em substituição ao professor titular e de acordo com a carga horária do respectivo 
cargo.

4. DOS IMPEDIMENTOS
4.1. Serão impedidos de atuarem na função de docente temporário os interessados que se encontrarem
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a) em acúmulo de cargos públicos e/ou de aposentadorias em cargos públicos, se não observadas as regras 
constitucionais de acumulação de remunerações e/ou proventos;
b) no exercício de cargo público administrativo de nível fundamental e médio;
c) ocupante de cargo público de professor readaptado, provisória ou definitivamente;
d) no desempenho de cargo e/ou função militar;
e) na qualidade de estrangeiro não naturalizado;
f) na qualidade de contratados anteriormente pela Administração Pública Estadual e com vínculo rescindido 
por justa causa;
g) com indisponibilidade de horário para cumprimento de carga horária integral do respectivo cargo;
h) com condenação em sindicância ou em processo administrativo disciplinar nos últimos 3 (três) anos;
i) em situação de inelegibilidade em razão de condenação ou punição de qualquer natureza, na forma do § 
9º-A do art. 27 da Constituição Estadual.

CAMPO GRANDE-MS, 16 DE AGOSTO DE 2019.

MARIA CECILIA AMENDOLA DA MOTTA
Secretária de Estado de Educação

Secretaria de Estado de Saúde 
Republica-se por conter incorreção no original publicado no DOE n. 9960, p. 5, de 08/08/2019
Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Convênio n. 28.792/2018 - 74/2018
Processo n.º 27/002.211/2018
Participes: Estado de Mato Grosso do Sul - CNPJ n. 15.412.257/0001-28, através da Secretaria de Estado 

de Saúde, CNPJ/MF n. 02.955.271/0001-26, com recursos do Fundo Especial de Saúde, CNPJ/MF n. 
03.517.102/0001-77
Missão Evangélica Caiuá - CNPJ n. 03.747.268/0001-80.

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a vigência do Convênio n. 28.792/2018 - 74/2018.
Vigência: Fica prorrogado o prazo de vigência do Convênio n. 28.792/2018 – 74/2018, por mais 12 (doze) 

meses, a contar de 04/07/2019, cujo encerramento ocorrerá em 03/07/2020.
Ratificação: Ficam mantidas todas as disposições e cláusulas do Convênio n. 28.792/2018 - 74/2018, não 

alteradas pelo presente termo. 
Data ass.: 03.07.2019
Ass.: Geraldo Resende Pereira - CPF n. 128.969.181-91

Geraldo Silveira Filho – CPF n. 117.726.621-00

Extrato do Quinto Termo Aditivo ao Termo de Contratualização n. 26.299/2016 
Processo nº  27/002427/2016
Participes: Estado de Mato Grosso do Sul - CNPJ n.º 15.412.257/0001-28, através da Secretaria de Estado 

de Saúde/Fundo Especial de Saúde - CNPJ n.º 03.517.102/0001-77; 
Associação Beneficente Rita Antonia Maciel Godoy – CNPJ n. 33.754.300/0001-15
Município de Caracol – CNPJ n. 03.217.924/0001-32
Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde - CNPJ nº 11.812.857/0001-22 

Objeto: O presente tem por objeto prorrogar a vigência prevista na Clausula Décima Quinta do Termo de 
Contratualização n. 26.299/2016. 

Recursos: O valor anual estimado será de R$924.281,52, sendo: R$162.694,44 do Fundo Nacional de Saúde; 
R$161.587,08 do Fundo Especial de Saúde e R$600.000,00 do Fundo Municipal de Saúde.

Dotação Orçamentária do FESA: As despesas para o presente exercício correrão à conta da dotação orçamentária 
consignada na funcional programática n. 20.27901.10.302.2002.8321.0008, Plano Interno – Hospital de 
Pequeno Porte, Natureza da Despesa n.33504102, Fonte 248000001, nota de empenho 2019NE007187 
, de 01/08/2019, R$ 13.557,87, Fonte 100000000, nota de empenho 2019NE007188, de 01/08/2019, 
R$13.465,59.

Vigência: A vigência do termo de contratualização n. 26.299/2016 fica prorrogada do dia 1/08/2018 até o dia 
31/07/2019.

Data ass.: 01/08/2019
Ass:    Geraldo Resende Pereira - CPF n.º 128.969.181-91  – SES

José Edson Orue - CPF n. 776.785.751-49 – Hospital 
Manoel dos Santos Viais – CPF n. 033.970.748-86 – Município
Rosinéia  Gomes de Assis – CPF n. 135.350.718-10 – SMS/FMS


