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– SAD/SEDHAST/MULT/2022, nas hipóteses previstas nos incisos II e V do art. 15 da Lei Estadual n.
4.135 de 15 de dezembro de 2011, a vigência do contrato do candidato eventualmente convocado em
sua substituição dar-se-á pelo prazo restante do termo originário, podendo, no entanto, ser prorrogado
de acordo com o estabelecido na mencionada lei e no interesse da Administração Pública.
8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8.1. As dotações orçamentárias para custear as contratações serão as seguintes:
a) Funcionais Programáticas: 08.244.2088.4156.0003
b) fonte de recursos: 0281230012
c) Natureza de Despesa: 31.90.04.01
d) Unidade Gestora: 65902 – SEDHAST
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
9.1. A contratação dos candidatos selecionados processar-se-á de acordo com as necessidades da Secretaria de
Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho.
9.2. O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado – SAD/SEDHAST/MULT/2022 será de 1 (um) ano, contado a partir da data da publicação do respectivo ato de homologação no Diário Oficial Eletrônico, podendo ser
prorrogado uma vez, por igual período.
9.3. As vagas que porventura surgirem ou forem ampliadas durante o período de validade do presente Processo
Seletivo serão providas por candidatos habilitados em todas as etapas, obedecida a ordem de classificação, e de
acordo com as necessidades da Administração Pública.
9.4. O candidato será responsável pela veracidade e exatidão das informações, dados e documentos apresentados por ocasião da realização do Processo Seletivo Simplificado, sendo que a constatação de qualquer irregularidade, falsidade ou fraude, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafotécnico, por perícia ou qualquer outro meio
lícito, implicará a eliminação automática do candidato e, se verificado após a formalização contrato, o servidor
estará sujeito às consequências administrativas e cíveis pertinentes, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
9.5. Os casos omissos e as dúvidas que surgirem na interpretação deste Edital serão dirimidos pela Secretaria
de Estado de Administração e Desburocratização em conjunto com a Secretaria de Estado de Direitos Humanos,
Assistência Social e Trabalho.
9.6. As Secretarias de Estado de Administração e Desburocratização e de Direitos Humanos, Assistência Social
e Trabalho não se responsabilizam por informações de qualquer natureza, divulgadas por terceiros em jornais,
revistas, programas de rádio e de televisão, site de internet, mídias sociais, etc.
CAMPO GRANDE-MS, 14 DE MARÇO DE 2022.
ANA CAROLINA ARAUJO NARDES
Secretária de Estado de Administração
e Desburocratização
ELISA CLEIA PINHEIRO RODRIGUES NOBRE
Secretária de Estado de Direitos Humanos,
Assistência Social e Trabalho
EDITAL n. 36/2022 – SAD/SEJUSP/CGP/APC
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS – SAD/SEJUSP/CGP/APC/2021, PARA PROVIMENTO EM CARGO
DA CATEGORIA FUNCIONAL DE AGENTE DE POLÍCIA CIENTÍFICA, DO QUADRO DA POLÍCIA CIVIL DE MATO
GROSSO DO SUL
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO, o SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA
E SEGURANÇA PÚBLICA e a COORDENADORA-GERAL DE PERÍCIAS DA POLÍCIA CIVIL DE MATO GROSSO DO SUL,
no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no Edital n. 1/2021 – SAD/SEJUSP/CGP/APC, de 25
de outubro de 2021, n. 32/2022 – SAD/SEJUSP/CGP/APC e n. 34/2022 - SAD/SEJUSP/CGP/APC, ambos de 8 de
março de 2022, convocam os candidatos relacionados no Anexo Único deste Edital, para realizarem a matrícula no
Curso de Formação Policial, para a categoria funcional de Agente de Polícia Científica, em 2ª Chamada, visando
a substituição de candidatos ausentes, desistentes e/ou cujas matrículas foram indeferidas, observando-se que:
1. Os candidatos deverão comparecer à Academia de Polícia Civil Delegado Júlio Cesar da Fonte Nogueira
– ACADEPOL/MS, situada à Rua Delegado Osmar de Camargo, s/n, Parque dos Poderes, Bloco XV, em Campo
Grande, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário estabelecido para o fechamento dos portões,
observado o horário oficial de Mato Grosso do Sul, munidos dos documentos relacionados nos subitens 2.1 e 2.2,
nas datas e horários especificados no Anexo Único deste Edital.
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1.1. Não será admitido, em nenhuma hipótese, o ingresso de candidatos no local de realização da
matrícula, após o horário fixado para o fechamento dos portões.
2. Somente serão admitidos à matrícula no Curso de Formação Policial, os candidatos que tiverem sido
aprovados em todas as fases anteriores, bem como apresentarem a seguinte documentação, em dois envelopes
distintos, um destinado à ACADEPOL/MS, para fim de matrícula, outro destinado à SEJUSP/MS, para fim de
implantação no Sistema de Recursos Humanos:
2.1. ENVELOPE PARA ACADEPOL/MS:
a) Formulário de requerimento de matrícula e respectivos anexos, a serem disponibilizados no site www.
acadepol.ms.gov.br;
b) Título de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral (cópia);
c) Comprovante de quitação com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino
(cópia);
d) Carteira de identidade recente (cópia);
e) Cadastro de Pessoa Física – CPF (cópia);
f) Cadastramento no PIS/PASEP (cópia);
g) Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B”, no mínimo (cópia);
h) Comprovante de nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, devendo ser apresentado
o Diploma e Histórico Escolar (cópias), devidamente registrado ou certificado/declaração de conclusão
de curso de nível superior (cópia), expedidos por Instituição de Ensino Superior, reconhecida pelo MEC;
i) Declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público e/
ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal, a ser disponibilizado no site www.acadepol.
ms.gov.br;
j) Atestado médico de que está apto para a prática de atividades físicas, expedido há, no máximo, quinze dias antes
do início do Curso de Formação Policial;
k) Autorização para obtenção, pela Polícia Civil, de dados médicos referentes ao candidato;
l) Autorização para obtenção, pela Polícia Civil, de dados funcionais junto a órgãos públicos, autarquias,
fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e pessoas jurídicas de direito privado.
2.2. ENVELOPE PARA SEJUSP/MS:
a) Formulário para Implantação no Sistema de Recursos Humanos, a ser disponibilizado no site www.
acadepol.ms.gov.br;
b) Carteira de identidade recente (cópia);
c) Cadastro de Pessoa Física – CPF (cópia);
d) Cadastramento no PIS/PASEP (cópia);
e) Título de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral (cópia);
f) Certidão de Nascimento ou de Casamento (cópia);
g) Certidão de Nascimento e CPF dos filhos dependentes (cópia), quando houver;
h) Carteira de Trabalho e Previdência Social (cópia da página onde consta o número, a identificação do
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trabalhador e a foto);
i) Comprovante de quitação com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino
(cópia);
j) Comprovante de nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, devendo ser apresentado
o Diploma e Histórico Escolar (cópias), devidamente registrado ou certificado/declaração de conclusão
de curso de nível superior (cópia), expedidos por Instituição de Ensino Superior, reconhecida pelo MEC;
k) Comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone) (cópia);
l) Comprovante de tipagem sanguínea;
m) Cartão do SUS (cópia);
n) Comprovante de conta corrente no Banco do Brasil (cópia).
3. No ato da entrega dos envelopes dos subitens 2.1 e 2.2, todos os documentos originais deverão estar
de posse dos candidatos, pois serão conferidos com as cópias e o recibo de entrega será assinado pelo servidor
e pelo candidato.
4. Será eliminado do concurso o candidato que:
a) deixar de apresentar todos os documentos necessários à matrícula no Curso de Formação Policial;
b) deixar de efetuar a matrícula na data e horário especificado no presente edital;
c) deixar de comparecer ao Curso de Formação Policial ou dele se afastar por qualquer motivo;
d) não satisfizer aos demais requisitos legais, regulamentares, regimentais e editalícios.
5. O candidato matriculado no Curso de Formação Policial complementares, podendo vir a ser desligado
do Curso de Formação Policial e, consequentemente, eliminado do concurso, se não possuir procedimento
irrepreensível e idoneidade moral inatacável, ou plena capacidade física, médica ou psicológica.
6. O candidato deverá manter atualizados os dados informados no ato da matrícula, junto à SecretariaGeral da Academia de Polícia Civil durante todo o período de formação.
7. O Curso de Formação Policial terá a carga horária mínima de 600 (seiscentos) horas/aula e será
coordenado e ministrado pela Academia de Polícia Civil Delegado Júlio César da Fonte Nogueira – Acadepol, em
Campo Grande-MS, podendo ser procedidas atividades em outros locais, no interesse da Administração, sendo
desenvolvido em período integral e podendo estender-se aos sábados, domingos, feriados e horários noturnos,
estruturando-se em aulas teóricas, práticas, treinamentos e estágios, de acordo com o estabelecido no Manual
do Acadêmico.
7.1. Durante o Curso de Formação Policial será exigida do Aluno Policial Civil frequência obrigatória e
dedicação exclusiva.
7.2. O Curso de Formação Policial, de caráter eliminatório e classificatório, regular-se-á por este Edital,
pelo respectivo Plano de Curso, Manual do Acadêmico e pelas demais normas internas em vigor.
7.3. Além do estabelecido na Lei Complementar Estadual n. 114, de 19 de dezembro de 2005, será
considerado reprovado no Curso de Formação Policial e consequentemente eliminado do Concurso
Público, o candidato que incidir em qualquer das seguintes situações:
a) descumprir as normas disciplinares estabelecidas no Manual do Acadêmico durante o período em que
perdurar o Curso de Formação Policial;
b) não tiver atingido o mínimo da frequência de 90% (noventa por cento) em cada matéria do curso, e
toda a carga horária de estágio;
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c) não tiver obtido o aproveitamento mínimo de 70% (setenta por cento) em cada disciplina do curso;
d) apresentar problemas de saúde ou de disciplina, conforme disposto no Manual do Acadêmico;
e) for considerado inapto para o serviço policial em avaliação da comissão de aptidão e conduta.
7.4. O candidato matriculado no Curso de Formação Policial fará jus a uma retribuição pecuniária
correspondente a ajuda de custo, para fins de transporte, alimentação e demais despesas necessárias,
de acordo com o disposto no art. 54-D da Lei Complementar Estadual n. 114, de 19 de dezembro de
2005, regulamentado pela Lei Estadual n. 3.604, de 18 de dezembro de 2008.
7.4.1. Poderá ser cobrado do Policial Civil o valor investido no Curso de Formação Policial caso o mesmo
seja exonerado a pedido, durante o período de estágio probatório.
7.5. O candidato matriculado no Curso de Formação Policial continuará a ser submetido à investigação
social e funcional, e a avaliações médicas e psicológicas complementares podendo vir a ser desligado
do Curso de Formação Policial e, consequentemente, eliminado do concurso público, se não possuir
procedimento irrepreensível e idoneidade moral inatacável, ou demonstrar plena capacidade física, de
saúde e/ou psicológica, para sua realização ou para a investidura no cargo, observado o que estabelecem
os artigos 52 e 52-A e o inciso III do art. 54-E, todos da Lei Complementar Estadual n. 114, de 19 de
dezembro de 2005.
8. As demais informações referentes ao Curso de Formação Policial, serão repassadas ao Aluno Policial
Civil no momento da matrícula e por meio do Manual do Acadêmico, aprovado pelo Conselho de Ensino da
Academia da Polícia Civil.
CAMPO GRANDE-MS, 14 DE MARÇO DE 2022.
ANA CAROLINA ARAUJO NARDES
Secretária de Estado de Administração
e Desburocratização
ANTÔNIO CARLOS VIDEIRA
Secretário de Estado de Justiça
e Segurança Pública
GLÓRIA SETSUKO SUZUKI
Coordenadora-Geral de Perícias da Polícia Civil
de Mato Grosso do Sul
ANEXO ÚNICO AO EDITAL n. 36/2022 – SAD/SEJUSP/CGP/APC
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS – SAD/SEJUSP/CGP/APC/2021, PARA PROVIMENTO EM CARGO
DA CATEGORIA FUNCIONAL DE AGENTE DE POLÍCIA CIENTÍFICA, DO QUADRO DA POLÍCIA CIVIL DE MATO
GROSSO DO SUL
CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO POLICIAL, EM 2ª CHAMADA,
VISANDO A SUBSTITUIÇÃO DE CANDIDATOS AUSENTES, DESISTENTES E/OU CUJAS MATRÍCULAS FORAM
INDEFERIDAS

Inscrição

Nome

Condição

Classificação
Preliminar

Matrícula no Curso de
Formação Policial
Data

Horário

684273

FERNANDO GUILBERT
PINHEIRO

Ampla Concorrência

91º

17/03/2022

8 horas

655376

FLAVIO TOURO CAVALHEIRO

Ampla Concorrência

93º

17/03/2022

8 horas

631579

PRISCILA AZEVEDO ROSA
BORGES

Ampla Concorrência

94º

17/03/2022

8 horas

634201

PEDRO OLIVEIRA DUAILIBI

Ampla Concorrência

95º

17/03/2022

8 horas

634558

STELLA BETTIOL DE FREITAS
AHAD DE OLIVEIRA

Ampla Concorrência

96º

17/03/2022

8 horas
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Matrícula no Curso de
Formação Policial
Data

Horário

629660

MARCELA COSTA BRITO

Ampla Concorrência

97º

17/03/2022

8 horas

663115

FABRICIO SILVA DIAS

Ampla Concorrência

98º

17/03/2022

8 horas

634227

JONATHAN SANCHES DE
OLIVEIRA SOUZA

Ampla Concorrência

99º

17/03/2022

8 horas

631113

MATEUS DIZIE DOS SANTOS
MADRUGA

Ampla Concorrência

100º

17/03/2022

8 horas

681794

SAMANTHA FLAVIA PATRICIA
VOLLRATH HUDLER

Ampla Concorrência

101º

17/03/2022

8 horas

633588

ANDRE LUIS REGINATTO DA
SILVA

Ampla Concorrência

102º

17/03/2022

8 horas

684181

PAULO DOS SANTOS PEREIRA

Ampla Concorrência

103º

17/03/2022

8 horas

667166

YUSKE UEHARA OHIRA

Ampla Concorrência

104º

17/03/2022

8 horas

684507

EWERTON BATISTA DASILVA

Ampla Concorrência

105º

17/03/2022

8 horas

684334

FLAVIA MANTOVANI DOS REIS
ALVES

Ampla Concorrência

106º

17/03/2022

8 horas

652230

THIAGO MELO RODRIGUES

Ampla Concorrência

107º

17/03/2022

8 horas

631173

TAIS LUANY DE CARVALHO
OLIVEIRA

Ampla Concorrência

110º

17/03/2022

8 horas

635066

TAYNAH MOURA MACHADO

Ampla Concorrência

112º

17/03/2022

8 horas

634741

JORGE SILVA PEDROSO

Ampla Concorrência

113º

17/03/2022

8 horas

628756

MILENA GEANIE MATOS
ROCHA

Ampla Concorrência

115º

17/03/2022

8 horas

677731

NATALIA FRANCO
PASQUANTONIO

Ampla Concorrência

116º

17/03/2022

8 horas

635349

RODRIGO SIQUEIRA
PONCIANO LUIZ

Cotista Negro

152º

17/03/2022

8 horas

671879

ELTON FERREIRA COUTINHO

Cotista Negro

155º

17/03/2022

8 horas

686100

GABRIEL FLORES ARCARI

Cotista Negro

159º

17/03/2022

8 horas

632721

ANDRE LUIS DOS SANTOS DE
ALMEIDA

Cotista Negro

160º

17/03/2022

8 horas

681230

GIULIANO RANGEL BRAGA

Cotista Negro

162º

17/03/2022

8 horas

EDITAL n. 38/2022 – SAD/SEJUSP/CGP/PAP
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS – SAD/SEJUSP/CGP/PAP/2021, PARA PROVIMENTO EM CARGO DA
CATEGORIA FUNCIONAL DE PERITO PAPILOSCOPISTA, DO QUADRO DA POLÍCIA CIVIL DE MATO GROSSO DO
SUL
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO, o SECRETÁRIO DE ESTADO DE
JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA e a COORDENADORA-GERAL DE PERÍCIAS DA POLÍCIA CIVIL DE MATO GROSSO
DO SUL, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto nos Editais n. 1/2021 – SAD/SEJUSP/
CGP/PAP, de 25 de outubro de 2021, e n. 36/2022 - SAD/SEJUSP/CGP/PAP, de 8 de março de 2022, convocam
os candidatos relacionados no Anexo Único deste Edital, para realizarem a matrícula no Curso de Formação
Policial, para a categoria funcional de Perito Papiloscopista, em 2ª Chamada, visando a substituição de candidatos
ausentes, desistentes e/ou cujas matrículas foram indeferidas, observando-se que:
1. Os candidatos deverão comparecer à Academia de Polícia Civil Delegado Júlio Cesar da Fonte Nogueira
– ACADEPOL/MS, situada à Rua Delegado Osmar de Camargo, s/n, Parque dos Poderes, Bloco XV, em Campo
Grande, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário estabelecido para o fechamento dos portões,
observado o horário oficial de Mato Grosso do Sul, munidos dos documentos relacionados nos subitens 2.1 e 2.2,
nas datas e horários especificados no Anexo Único deste Edital.
1.1. Não será admitido, em nenhuma hipótese, o ingresso de candidatos no local de realização da
matrícula, após o horário fixado para o fechamento dos portões.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://imprensaoficial.ms.gov.br

