PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CONCURSO PÚBLICO PARA VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA
EDITAL Nº 01, DE 04 DE JULHO DE 2022
RETIFICAÇÃO Nº 01
A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, torna
público a retificação do Edital nº 01/2022 do concurso público para vagas e formação de cadastro de reserva, para
provimento de cargos do quadro permanente de pessoal da Prefeitura Municipal de Dourados, conforme a seguir:
1. Alterar o salário do cargo de Operador de Máquinas Equipamentos, que passa a vigorar com a seguinte valor:
R$ 1.753,57.
2. Alterar a numeração dos itens 9.5, 9.5.1, 9.6, 9.7, 9.8 e 9.9, que passam a vigorar com a seguinte ordem de
numeração: 9.4.4, 9.4.4.1, 9.4.5, 9.4.6, 9.4.7 e 9.4.8.
3. Alterar os itens 9.5.2.1 e 9.5.6, que passam a vigorar com a seguinte redação:
9.5.2.1. A Investigação Social será realizada pela Comissão de Concurso, mediante a realização das diligências que julgar
necessárias e convenientes, e poderá ser iniciada após conhecidos os candidatos que tiveram inscrições deferidas no
concurso público.
9.5.6. A Comissão do Concurso será composta por representantes da Procuradoria Geral do Município e Ordem dos
Advogados do Brasil.
4. Alterar no Anexo III - Conhecimentos Específicos os itens 7. Crimes de licitação (Lei nº 8.666/93) e 8. Legislação
Municipal na Lei Complementar nº. 121 de 31 de dezembro de 2007, do Direito Penal, que passam a vigorar com
a seguinte redação:
7. Dos crimes em licitações e contratos administrativos (Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 - Código Penal),
Crimes de licitação (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133 de 1º/04/2021). 8. Legislação
Municipal: Lei Complementar nº. 427 de 14 de março de 2022.
5. Alterar as datas do Anexo I – Cronograma Previsto a partir do item 7, que passam a vigorar com a seguinte
redação:
Item
1

Atividades
Publicação do Edital

2

Período de solicitação de isenção do valor de inscrição

3

Período para upload da documentação de isenção

4

Divulgação da relação de isentos do valor de inscrição
Prazo para apresentação de recursos contra indeferimento de pedidos
de isenção
Divulgação do resultado dos recursos contra indeferimento de
pedidos de isenção

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Período das inscrições
Período para upload dos documentos e laudos médicos (Pessoas com
Deficiência-PCD e Atendimento Especial)
Data limite de pagamento das inscrições
Período para correção de dados cadastrais no site do IBFC
Divulgação das inscrições efetivadas (Ampla Concorrência-AC,
Pessoas com Deficiência-PCD e Atendimento Especial)
Prazo para apresentação de recursos contra indeferimento das
inscrições (Ampla Concorrência-AC, Pessoas com Deficiência-PCD e
Atendimento Especial)
Divulgação do resultado dos recursos contra indeferimento das
inscrições (Ampla Concorrência-AC, Pessoas com Deficiência-PCD e
Atendimento Especial)
Convocação - Prova Objetiva
Divulgação dos locais de provas no site do IBFC
Realização - Prova Objetiva
Divulgação do gabarito preliminar e do caderno de questões da prova
objetiva

Datas e Horários
04/07/2022
das 9h do dia 05/07 até às 16h
do dia 07/07/2022
das 9h do dia 05/07 até às 16h
do dia 07/07/2022
13/07/2022
das 9h do dia 14/07 até às 16h
do dia 15/07/2022
20/07/2022
das 9h do dia 05/07 até às
23h do dia 08/08/2022
das 9h do dia 05/07 até às 23h
do dia 08/08/2022
09/08/2022
das 9h do dia 09/08 até às 16h
do dia 11/08/2022
22/08/2022
das 9h do dia 23/08 até às 16h
do dia 24/08/2022
31/08/2022
09/09/2022
12/09/2022
18/09/2022
19/09/2022
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Período para correção de dados cadastrais no site do IBFC
Prazo para apresentação de recursos contra gabarito preliminar e
questões da prova objetiva
Divulgação do resultado da análise de recursos contra questões de
prova e gabarito
Divulgação do resultado preliminar da prova objetiva
Prazo para apresentação de recursos contra o resultado preliminar da
prova objetiva
Divulgação do resultado de recursos contra o resultado preliminar da
prova objetiva
Divulgação do resultado definitivo da prova objetiva
Convocação - Prova Escrita - Procurador
Convocação - Prova de Títulos (exceto Procurador)
Cadastro e upload dos Títulos pelo site do IBFC (exceto
Procurador)
Realização - Prova Escrita - Procurador

das 9h do dia 19/09 até às 16h
do dia 21/09/2022
das 9h do dia 20/09 até às 16h
do dia 21/09/2022
10/10/2022
10/10/2022
das 9h do dia 11/10 até às 16h
do dia 13/10/2022
17/10/2022
17/10/2022
17/10/2022
17/10/2022
das 9h do dia 19/10 até às 16h
do dia 21/10/2022
23/10/2022

6. Permanecem inalteradas as demais condições estabelecidas no Edital nº 01/2022.
Dourados/MS, 25 de julho de 2022.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal de Dourados
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