
                                                                                                                                        

 
 

EDITAL N. 27/CMDCA/2019-1 

O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Campo Grande/MS, no uso de suas 

atribuições legais, com base na Lei nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente e suas alterações e das Leis Municipais 

nº. 4.503/2007 e suas alterações, CONVOCA para o Processo de Escolha em Data Unificada, para membros dos Conselhos 

Tutelares, Titulares e Suplentes para o quadriênio 2020/2023 os candidatos habilitados na prova objetiva, para realização da 

PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA, em conformidade com os critérios estabelecidos no EDITAL N. 14/CMDCA/2019-1 itens 12.24 

e 12.24.1 e conforme disposto neste Edital e seu anexo. 

 

1. DA CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA 

1.1. A prova prática de informática têm caráter exclusivamente eliminatório, sendo o candidato considerado “apto” ou “inapto” 

para o desempenho eficiente das atividades do cargo. 

1.2. No momento da apresentação do candidato para prova Prática de Informática será tirada sua fotografia e solicitado um 

número, à sua própria escolha, para ser entregue ao TRE para, caso seja considerado apto nesta etapa, sua candidatura no pleito. 

1.2.1. Do número do candidato para candidatura:  
 

  Os números não podem começar com 0. 

  Os números 0, 8, 9, 00 a 09, 88 e 99 não podem ser usados. 
 
2. DA DATA, HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO E LOCAL DA PROVA 
 
2.1. A PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA SERÁ REALIZADA NO DIA 10/08/2019. 
 
2.1.1. LOCAL DA APLICAÇÃO: UNIDERP -  RUA CEARÁ, 333, MIGUEL COUTO. LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 01, LOCALIZADO NO 
BLOCO VI – TÉRREO. 
 
2.2. TODOS OS CANDIDATOS HABILITADOS PARA A PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA DEVERÃO APRESENTAR-SE ÀS 07H30M.  
 
2.3. FECHAMENTO DO PORTÃO 8H. 
 
2.4. Para a realização da prova, serão formadas e ordenadas turmas por ordem de alfabética.  
 
2.4.1. A turma de candidatos, para a realização da prova, será formada pela quantidade de máquinas disponíveis. As demais turmas 
deverão aguardar o término da prova da turma anterior para iniciarem a prova correspondente à sua turma. 
 
2.4.1.1. OS CANDIDATOS QUE SE NEGAREM A AGUARDAR A APLICAÇÃO DA PROVA CORRESPONDENTE À SUA TURMA SERÁ 
AUTOMATICAMENTE EXCLUÍDO DO CONCURSO. 
 
2.5. Ao candidato somente será permitida a participação na Prova Prática de Informática na respectiva data, local de 

convocação horário estabelecido para realização da prova conforme ANEXO I . Não será permitida a realização desta prova em 

outro dia, fora do local designado ou em horário diverso do estabelecido neste edital. 

3. DA APRESENTAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA 
 
3.1. O candidato deverá observar a relação de candidatos convocados para a realização da referida prova, disponível nesse Edital 

de Convocação, ANEXO I. 

3.2. O candidato deverá comparecer ao local designado para esta prova com antecedência mínima de 30 minutos do horário 

marcado para sua realização. 

3.2.1.Todos os candidatos deverão estar presentes para tirar a fotografia e assinar a lista de presença na hora marcada para 

apresentação, sendo considerado desistente o que estiver ausente após o horário de fechamento dos portões, 

independentemente do horário definido para início de sua prova, haja vista que o horário de apresentação é único para todos 

os candidatos. 



                                                                                                                                        

 
 

3.3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, munido de: Documento Oficial de Identidade ORIGINAL de 

um dos documentos relacionados a seguir: Cédula Oficial de Identidade; Carteira e/ou cédula de identidade expedida pela 

Secretaria de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Carteira de Trabalho 

e Previdência Social; Certificado de Reservista; Passaporte; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe, 

que por lei federal, valem como documento de identidade (OAB, CRC, CRA, CRQ etc.) e Carteira Nacional de Habilitação (com 

fotografia na forma da Lei n.º 9.503/97). 

 

3.3.1. NÃO serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista 

(modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, não identificáveis 

e/ou danificados. 

 

3.3.2. NÃO serão aceitas cópias de documentos de identidade ou de qualquer documento mencionado no item 3.3. ainda que 

autenticadas. 

 

3.4. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com 

clareza. 

 

3.5. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da prova, documento de identidade original, por 

motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, 

expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias da data de aplicação da prova, ocasião em que será submetido à identificação especial, 

compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio. 

 

3.5.1. A identificação especial também será exigida do candidato, cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas à 

fisionomia e/ou à assinatura do portador. 

3.6. O candidato que não apresentar Documento Original de Identidade, que não comparecer para realizar a referida prova e que 

for considerado inapto na Prova Prática de Informática, estará automaticamente eliminado do Concurso Público. 

3.7. A condição de saúde do candidato, no dia de realização da Prova Prática de Informática será de sua exclusiva responsabilidade 

e caso exista a necessidade de se ausentar para atendimento médico ou hospitalar, o mesmo não poderá retornar ao local da 

prova, sendo eliminado do Concurso Público. 

3.8. O local de realização da Prova Prática de Informática será de acesso exclusivo dos candidatos convocados e da equipe de 

coordenadores e aplicadores, não sendo permitido permanecer no local acompanhantes de candidatos, bem como aqueles que 

já realizaram a referida prova. 

3.9. O candidato ao ingressar no local de realização da Prova Prática de Informática deverá, obrigatoriamente, manter desligado 
qualquer aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, incluindo os sinais de alarme e os modos de vibração e silencioso. O uso 
de quaisquer funcionalidades de aparelhos, tais como bip, telefone celular, aparelhos sonoros, receptor/transmissor, gravador, 
agenda eletrônica, notebook ou similares, calculadora, palm-top, relógio de qualquer espécie ou semelhantes, boné, gorro, 
chapéu, óculos de sol, bem como protetores auriculares poderá resultar em exclusão do candidato do concurso. 
 
4. DA APLICAÇÃO DA PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA 
 
4.1. A aplicação da Prova Prática de Informática será feita por turmas. 

4.2. A Prova Prática de Informática constará de exercícios práticos realizados de maneira individual onde será mensurado o 

domínio que o candidato possui na utilização de recursos de informática, compreendendo:  

a) Editor de texto;  

b) Planilhas de cálculo e texto;  

c) Banco de Dados;  

d) Navegação na Internet;  



                                                                                                                                        

 
 

e) Correio Eletrônico;   

4.2.1. A Prova Prática de Informática constará de exercícios que envolverão os aplicativos do pacote Microsoft Office na versão 

2013. 

4.3. Será considerado apto com avaliação positiva na prova prática de informática, o candidato que alcançar de 50 a 100 pontos 

nas questões propostas. 

4.3.1. A Prova Prática de Informática será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, sendo considerado habilitado para 

próxima etapa o candidato que obtiver pontuação igual ou superior a 50 (cinquenta) na somatória das questões propostas.  

4.4. NÃO será permitido aos candidatos participantes a utilização de câmeras, celulares, filmadoras e demais aparelhos eletrônicos 
que possam registrar, reproduzir ou transmitir o conteúdo, resultando a exclusão do candidato do concurso. 
 
5. DOS RECURSOS 

1. Serão admitidos recursos contra Prova Prática de Informática, a serem interpostos a partir das 00h do dia 14/08/2019 às 23h59m 

do dia 15/08/2019. 

1.1. Os recursos deverão ser interpostos via e-mail em anexo com formato PDF. 

2. Para recorrer, o candidato deverá utilizar somente o e-mail aguiaconcursos@institutoaguia.org.br  

3. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer, coletivamente, aos pedidos deferidos e indeferidos, por meio de Edital no site 

do INSTITUTO ÁGUIA (www.institutoaguia.org.br)  

5.3. Os recursos poderão ser interpostos no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da hora e data estabelecida no 

item 1 deste Edital. 

5.4. Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados não serão apreciados. 

5.5. Admitir-se-á um único recurso por candidato. 

5.5.1. O recurso deverá ser individual, devidamente fundamentado e conter o nome do Concurso Público, nome do candidato, 

número do CPF, endereço eletrônico e o seu questionamento.  

5.6. A interposição dos recursos não obsta o regular andamento do cronograma do Concurso Público.  

5.7. Não serão aceitos recursos interpostos por correspondência (Sedex, AR, telegrama, telefone, WhatsApp, etc.), fac-símile, telex 

ou outro meio que não seja o estabelecido no item 2 deste Edital.   

5.8. Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá eventualmente alterar a classificação inicial 

obtida pelo candidato para uma classificação superior ou inferior ou, ainda, poderá ocorrer desclassificação do candidato que não 

obtiver nota mínima exigida para aprovação.  

5.8.1. Depois de julgados todos os recursos apresentados, será divulgado o Resultado Final do Concurso Público, com as alterações 

ocorridas em face do disposto neste Edital.  

5.9. Não serão apreciados os recursos que forem apresentados:  

5.9.1. Em desacordo com as especificações contidas neste Edital;  

5.9.2. Fora do prazo estabelecido;  

5.9.3. Sem fundamentação lógica e consistente;  

5.9.4. Com argumentação idêntica a outros recursos.  

5.10. Em hipótese alguma será aceito pedido de vistas de prova, revisão de recurso, recurso do recurso ou recurso de Gabarito 

Final Definitivo. 

5.10.1. Depois de julgados todos os recursos apresentados, será divulgado o Resultado dos candidatos habilitados para a próxima 

etapa, com as alterações ocorridas em face do disposto neste Edital. 

http://www.institutoaguia.org.br/


                                                                                                                                        

 
 

5.11. A banca examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão 

recursos adicionais. 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1. No dia da realização das provas, NÃO será permitido ao candidato entrar ou permanecer no local de exame portando arma(s), 
mesmo que possua o respectivo porte, sob pena de ser excluído do Concurso Público. 
 
6.2. Entrar ou permanecer no local de exame com aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, 
palmtop, receptor, relógios digitais, relógios com banco de dados, telefone celular, walkman etc.) 
 
6.2.1. Serão fornecidas embalagens para a guarda dos pertences indicados nos itens 3.9 e 6.2. 
 
6.2.1.1. As embalagens tratadas no item 6.2.1. deverão ser acomodadas embaixo das cadeiras. Não podendo ser guardadas em 
bolsas, sacolas, similares ou junto ao corpo. 
 
6.2.2. As embalagens deverão ser lacradas antes da entrada do candidato na sala de prova. E só poderão ser abertas fora do local 
da aplicação da Prova Prática de Informática. 
 
6.3. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a realização das provas, o candidato 
será automaticamente eliminado do Concurso Público. 
 
6.4. Será eliminado do Concurso nesta fase, o candidato que:  
 
a) Retirar-se do recinto da prova durante sua realização sem a devida autorização ou que não estiver no local da prova no horário 
previsto para assinar a lista de chamada e tirar a fotografia, sendo automaticamente desclassificado;  
b) Não apresentar a documentação exigida;  
c) Não obtiver o mínimo de aproveitamento dos pontos da prova prática;  
d) Faltar com a devida cortesia para com qualquer dos examinadores, seus auxiliares, autoridades presentes e/ou candidatos;  
e) For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução dos testes ou tentando usar de meios fraudulentos e/ou ilegais 
para a realização da prova; e  
f) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido.  
 
6.5.  O CMDCA e o INSTITUTO ÁGUIA, não se responsabilizarão por perdas ou extravios de documentos, objetos ou equipamentos 

eletrônicos, ocorridos no local de realização da prova, nem por danos neles causados. 

6.6. Não haverá segunda chamada ou repetição da Prova Prática de Informática seja qual for o motivo alegado. 

6.6.1. Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato ou repetição 

das provas, exceto nos casos em que a Banca Examinadora concluir pela ocorrência de fatores de ordem técnica, não provocado 

pelo candidato e que tenha prejudicado o seu desempenho. 

6.7. O resultado provisório da Prova Prática de Informática está previsto para ser divulgado no dia 13/08/19, nos sites: CMDCA, 

DIOGRANDE e www.institutoaguia.org.br 

6.8. A Prova Prática de Informática, a critério do INSTITUTO ÁGUIA, poderá ser filmada e/ou gravada. 

6.9. O candidato deverá observar as normas, critérios e os procedimentos para realização da referida prova, contidos neste EDITAL. 

6.10. Não haverá tratamento diferenciado a nenhum candidato, sejam quais forem as circunstâncias alegadas, tais como: 

alterações orgânicas ou fisiológicas permanentes ou temporárias, deficiências, estados menstruais, indisposições, cãibras, 

contusões, gravidez ou outras situações que impossibilitem, diminuam ou limitem a capacidade física e/ou orgânica do candidato, 

sendo que o candidato deverá realizar a referida prova de acordo com o  lista de convocação em ordem alfabética, estabelecida 

pelo INSTITUTO ÁGUIA. 

6.11. Os candidatos inscritos como portadores de deficiência e aprovados no Concurso serão convocados para realizar a prova e 

concorrerão em igualdade com os demais candidatos em todos os itens de avaliação da prova. 



                                                                                                                                        

 
 

6.12. O candidato que se apresentar no dia da realização da Prova Prática de Informática com sinais de embriaguez e/ou de uso 

de entorpecentes, com alteração da capacidade psicomotora ou não, será impedido de realizar a Prova Prática de Informática, 

sendo de inteira responsabilidade do candidato esta ocorrência. 

6.13. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da convocação para a Prova Prática de Informática. 

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital de Convocação para realização da Prova Prática 

de Informática Retificado. 

Campo Grande/MS, 02 de julho de 2019 
 
Celso José Santos 
Conselheiro Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

Relação de Candidatos Convocados para a Prova Prática de Informática 

Data: 10 de agosto de 2019  

Horário de Apresentação: 7h30m  

Fechamento de Portão: 8h 

Local: Uniderp -  Rua Ceará, 333, Miguel Couto. Laboratório de Informática 01 - localizado no bloco VI – Térreo. 



                                                                                                                                        

 
 

01. DOS CANDIDATOS 

Nome do(a) Candidato(a)      CPF                     

Adair Aluisio de Arruda 018.092.851-19 

Adriana Marques Mourão Cabrera 002.838.921-29 

Adriano Ferreira Vargas 740.753.811-53 

Alex Fabiano Silva de Lima 820.299.621-04 

Alexandre Rodrigues de Souza 936.564.081-49 

Alice Arakaki Yamazaki 554.382.531-53 

Aliny Gomes da Fonseca Diaz 317.234.168-27 

Ana Clara Sanches Sales 023.763.631-01 

Ana Claudia Palmeira 024.951.681-08 

Ana Laura Nunes da Cunha Ribeiro 662.663.941-20 

Angela Maria Bregolato Senna 096.316.518-60 

Anna Caroline Kalache Corrêa Lima Barreto 709.010.151-72 

Aparecida Ribeiro Mendes Barbosa 368.568.941-04 

Aparecido Araújo De Souza 662.631.231-68 

Artêmio Miguel Versoza 543.595.971-34 

Camila de Oliveira Pinto 002.041.441-24 

Carla Geovane Schineider 698.485.801-15 

Cássio Roberto Gomes Silva 016.021.531-59 

Celiane Botelho dos Santos Pereira 969.431.491-72 

Claudette Freire Machado Rocha 365.507.951-68 

Claudia Beatriz Wottrich Timm 007.147.461-77 

Cleiton Martinez 022.313.151-22 

Cleuma Christian Rodrigues Araújo 711.519.231-68 

Cristhiane Torres do Nascimento 003.441.541-65 

Cristiane da Silva Cantieri Santana 822.376.701-53 

Cristiane Finger 022.722.041-20 

Cristiane Fróes Pereira de Carvalho 880.759.741-15 

Daiane Mattos Bastos 016.976.961-55 

Daniel dos Santos Trefzger de Mello 046.584.491-02 

Daniela da Silva Moreira 955.494.041-68 

Danielle Fim Bispo de Jesus 021.917.311-71 



                                                                                                                                        

 
 

Dayane Lima do Carmo 027.243.141-90 

Deize Azarias dos Santos Rufino 580.202.091-15 

Denizia Mamedio do Nascimento 529.015.481-72 

Douglas Barros de Figueiredo 047.194.531-55 

Eder Rosa do Nascimento 049.641.241-85 

Edmar Fernandes Ribeiro 774.323.121-68 

Edna Conceição Bento Custódio 404.741.431-04 

Elaine Rodrigues Teles 661.895.601-30 

Elizangela Serrao Silva 543.533.941-34 

Elizani de Sousa Grabner 030.929.201-80 

Emilia Aparecida Parreira 391.142.281-49 

Eunice Finotto Luiz 518.531.161-49 

Eva Aparecida Pereira Wesner 489.618.681-87 

Fabio Luiz Gadda Guimaraes 924.248.801-15 

Fernanda Kelly Machado Gomes 953.686.631-53 

Gabriel Aragão 735.244.411-49 

Giovanna Graal Bassi 027.981.561-14 

Gizélia de Santana 003.165.071-64 

Glauce Raquel Garcia de Oliveira 609.595.841-53 

Gleise de Fatima Ramos da Silva de Melo Franco 833.655.087-91 

Hellen Karla Machado Stadtlober 040.537.951-09 

Hellen Prado Benevides Queiroz 490.316.001-72 

Higor Sanches Santana 048.277.741-96 

Iara Aparecida Garcia 542.891.571-49 

Inacio Cavanã 845.913.408-30 

Indiani Carolini Domingues Mercado Da Silva 015.865.852-31 

Irene Maria Villagra Aguuilera 099.704.008-43 

Ivan Candido Meireles 803.607.181-91 

Ivaneide Santina De Araujo Armôa 403.639.291-34 

Ivanilce Silva Alves Nascimento 005.138.011-03 

Janete Maria Luiza Ferreira Gomes 431.411.291-34 

Jacqueline Queiroz de Oliveira 009.175.251-59 

Jessica Macedo De Almeida 022.214.961-24 



                                                                                                                                        

 
 

Joana Queiroz Dos Santos Lopes 786.867.251-04 

Joel Garcia 286.357.361-68 

Josiane Ferreira Antunes Alves 030.543.961-85 

Juliana delgado de Barros 053.943.671-24 

Julianna Nery Bais 192.795.658-77 

Karolyne Alvares Novaes Merlone Pereira 970.825.941-91 

Kelly Patrícia da Silva Junquetti 171.145.138-01 

Keth Gleyde Ayala 403.468.111-04 

Laura Antonia Arguelho Lima  568.971.971-49 

Leonardo de Souza Ferreira 804.848.081-68 

Letícia Ferreira da Silva Louveira 032.497.551-17 

Liliam Veronese 704.789.611-20 

Liz Araujo Magalhães 972.376.471-72 

Loisa do Nascimento Lopez 048.339.551-05 

Luciana Montano 637.051.761-53 

Luciane Consoli Saad 853.774.651-72 

Luciene Martins 845.623.311-00 

Luzia Primo de Araujo 841.348.871-00 

Maiara da Silva Prado 018.582.271-19 

Mara Matias De Souza Ramos 905.412.431-87 

Marcela Sol 735.662.501-63 

Marcelly Marcia França Almeida 036.503.901-24 

Marcos Ribeiro Dos Anjos 637.327.691-00 

Maria Lucia Maciel Vera 881.047.101-68 

Maria Madalena de Souza Alves De Almeida 638.064.951-49 

Mariana Caballero Moraes 004.465.041-81 

Marinalva Conceicao de Oliveira 489.042.361-34 

Morgana Santos Maia  059.882.531-21 

Neusa Nogueira Alves 445.145.141-87 

Noemia Fernandes Gomes 826.891.561-72 

Raquel Lazaro de Lima Oliveira 753.673.272-49 

Rejane Leticia Pereira Guedes 921.656.721-04 

Renata Gingueleski de Freitas 043.453.311-45 



                                                                                                                                        

 
 

Renata Rodrigues Barreto 802.989.311-68 

Ricardo Augusto 827.946.501-49 

Ricardo dos Santos Lopes 559.018.321-91 

Rita Moraes e Mello Laurentino 766.982.709-20 

Ronilson Messa de Souza 595.793.071-72 

Sandra Aparecida de Souza de Jesus Szablewiski 851.860.071-53 

Sergio Luiz Barbosa Junior 032.058.831-95 

Shellen Xavier Sanches 214.476.618-50 

Silvia Salomão Ishikawa de Andrade 946.805.581-72 

Skarlatt Timóteo Alves 048.403.231-35 

Solange Bonatti 036.099.638-83 

Sônia Raquel Santos do Pinho 673.095.500-72 

Sônia Rocha Lucas  640.106.861-20 

Suelen Leme Serrano 020.207.721-75 

Tais Eleni Gonçalves Da Silva 776.278.811-53 

Tatiane de Oliveira 014.416.381-05 

Thainara Silva de Brito 036.241.181-61 

Thalyta Lorranny Vieira Freire 032.355.511-07 

Valdemir dos Passos Pereira 595.661.401-34 

Valeria Amorim de Souza 001.060.431-61 

Vânia Aparecida da Silva Oliveira Nogueira 220.289.861-15 

Vera Lucia Costa da Silva de Morais 528.946.731-91 

Vilma Maria Gamarra 475.171.661-15 

Viviane Andrade da Silva 004.432.931-80 

Wanessa da Silva e Silva 894.623.511-04 

William de Sá Souza 036.241.161-18 

 

2. SOB-RECURSO ADMINISTRATIVO (CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS DOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS/CORAD) 

Cassandra Szuberski 802.390.999-15 

Marcelo Marques De Castro 820.187.071-91 

 


