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ANO VI  N° 1431 – Segunda  Feira  15  de Janeiro de 2018 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

 
EDITAL Nº 001/2018 

 
A Secretária Municipal de Educação do Município de Aral 

Moreira, Vanir Ferreira Linares Filha, no uso de suas atribuições que 

lhe são oferecidas pela legislação em vigor, considerando o Decreto Nº 

064 de 17 de abril de 2017. 

Considerando a necessidade de suprir as vagas de motoristas, em 

caráter excepcional e temporário, e em regime de suplência no 

Departamento de transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, em 

virtude de substituições a 

profissionais temporariamente afastados das funções; 

 

Considerando a necessidade da convocação para a manutenção do 

serviço público essencial na Secretaria de Educação. 

 

CONVOCA os candidatos ao cargo de motorista de Transporte 

Escolar aprovados no Processo Seletivo nº 001/2017 de acordo com 

resultado final publicado no Edital Nº 010/2017 citados abaixo: 

 

PROFISSIONAIS DE APOIO - Sede - Condutor de Transporte Escolar 

 

1 - CARLOS APARECIDO ALVES FRANCO, CPF 015.024.111.99  

2 - JOSUÉ RODRIGUES ESPINDOLA, CPF 021.588.321.77 

 

Para se apresentar nas dependências da SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO-SEMEC, situada na rua D. Pedro II nº 1000, Centro no dia 

18 de Janeiro de 2018, às 8:00 horas. 

 

Os candidatos devem se apresentar munidos de xérox de documentos 

junto com os originais, de acordo com a relação abaixo: 

 

 Documentos Pessoais (Identidade, título e CPF) 

 Habilitação e CNH “D” 

 Comprovante de residência no nome do candidato; 

 Comprovante de Nível Fundamental Completo  

 Curso de transporte escolar 

 Certidão de antecedentes criminais. 

 
DA CONTRATAÇÃO E POSSE 

 

 

 O Processo Seletivo terá vigência de um ano, dividido em duas 

etapas de contratação, de acordo com o Calendário Escolar 

de 2018, após a data de sua homologação, podendo ser 

prorrogado, por igual período, em caso de interesse público. 

 

1ª etapa de contratação :  18/01/2018 á 16/07/2018 

2º etapa de contratação :  01/08/2018 á 20/12/2018 

 

 A 2º etapa de contratação só será concedida ao candidato que 

não obtiver quaisquer advertências de acordo com suas 

atribuições conforme LEI Nº 821 – 05 DE OUTUBRO DE 2017, 

ANEXO I, falta sem justificativa, insubordinação a seus 

superiores e excesso de atestado, os quais venham prejudicar 

o andamento do atendimento do Departamento de Transporte 

Escolar. 

 

 No ato da contratação os candidatos deverão apresentar toda 

documentação exigida, sob pena de exclusão do processo 

seletivo. 

 

 Depois de contratado, o candidato será lotado de acordo com 

as necessidades da Secretaria Municipal de Educação da 

Prefeitura Municipal de Aral Moreira. 

 

 Será considerado desistente, perdendo a vaga respectiva o 

candidato aprovado que: 

 

a) Não se apresentar para tomar posse no prazo 

fixado; 

b) Não comprovar os requisitos exigidos para 

provimento do cargo; 

c) Não apresentar a documentação comprobatória 

necessária para posse no cargo. 

 

 O candidato classificado nomeado ou não, que tiver 

impedimento para a contratação poderá solicitar seu 

reposicionamento no final da classificação do cargo de 

habilitação. 

 

 A remuneração do profissional Condutor de Veículo Escolar 

convocado temporariamente corresponderá ao vencimento 

atribuído ao ocupante do cargo público respectivo, em caráter 

efetivo, Classe “A”, no nível 

correspondente à sua habilitação e considerado o número de 

horas semanais de trabalho, conforme LEI Nº 821 – 05 DE 

OUTUBRO DE 2017, tabela 4 em anexo e contrato assinado 

por ambas as partes. 

 

   Aral Moreira, 12 de Janeiro de 2018. 
 

VANIR FERREIRA LINARES FILHA 
Secretária Municipal de Educação 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

 
EDITAL Nº 002/2018 

 
A Secretária Municipal de Educação do Município de Aral 

Moreira, Vanir Ferreira Linares Filha, no uso de suas atribuições que 

lhe são oferecidas pela legislação em vigor, considerando o Decreto Nº 

064 de 17 de abril de 2017. 

Considerando e verificando a necessidade de contratação reserva para 

suprir as vagas de Motorista Escolar surgidas além do número de vagas 

citadas no Processo seletivo 001/2017, no uso de minhas atribuições que 

me foram concedidas pela legislação em vigor, considerando o Decreto 

Nº 064 de 17 de abril de 2017, estendo a convocação do apoio 

operacional do Departamento de Transporte escolar, respeitando a 

classificação do resultado final do Processo seletivo 010/2017; 

Considerando, em caráter excepcional e temporário, e em regime de 

suplência no Departamento de transporte Escolar da Rede Municipal de 

Ensino, em virtude de substituições a profissionais temporariamente 

afastados das funções; 
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Considerando a necessidade da convocação para a manutenção do 

serviço público essencial na Secretaria de Educação. 

 

CONVOCA os candidatos ao cargo de motorista de Transporte 

Escolar pela ordem de classificação no Processo Seletivo nº 

001/2017 de acordo com resultado final publicado no Edital Nº 

010/2017 citados abaixo: 

 

 1 VALDEIR DE OLIVEIRA BRITO 004.079.631.03 

 3 ADEMILSON APARECIDO VARGAS WIDER  874.962.911.53 

 2 EDVALDO RIBEIRO DA CRUZ 014.831.041.92 

 4 JOÃO VALDECI MARQUES  938.037.451.87 

 5 CLAUDIO NICOLAU DE MELLO 506.488.531.87 

 7 FELICIANO DÁVILA VASQUES  254.623.001.82 

 6 CARLOS RAMOS CASAL  023.212.241.50 

 8 JOSÉ ROMILDO MAGALHÃES 889.911.561.34 

 9 NEREU DE OLIVEIRA  560.061.101.30 

 10 VALDENIR ESPINDOLA 001.858.521.30 

 

 

Para se apresentar nas dependências da SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO-SEMEC, situada na rua D. Pedro II nº 1000, Centro no dia 

18 de Janeiro de 2018, às 8:00 horas. 

 

Os candidatos devem se apresentar munidos de xérox de documentos 

junto com os originais, de acordo com a relação abaixo: 

 

 Carta de referência na função de Motorista Escolar, 

solicitada através de requerimento com 48 horas 

antecipadas, no Departamento de Transporte Escolar 

desta Secretaria de Educação de Aral Moreira assinado, 

carimbado e selado pelo Diretor responsável do 

Departamento no ano de 2017.( só o original com 

requerimento protocolado ) 

 Documentos Pessoais (Identidade, título e CPF) 

 Habilitação e CNH “D” 

 Comprovante de residência no nome do candidato; 

 Comprovante de Nível Fundamental Completo  

 Curso de transporte escolar 

 Certidão de antecedentes criminais. 

 

 

 
DA CONTRATAÇÃO E POSSE 

 

 

 O Processo Seletivo terá vigência de um ano, dividido em duas 

etapas de contratação, de acordo com o Calendário Escolar 

de 2018, após a data de sua homologação, podendo ser 

prorrogado, por igual período, em caso de interesse público. 

 

1ª etapa de contratação :  18/01/2018 á 16/07/2018 

2º etapa de contratação :  01/08/2018 á 20/12/2018 

 

 A 2º etapa de contratação só será concedida ao candidato que 

não obtiver quaisquer advertências de acordo com suas 

atribuições conforme LEI Nº 821 – 05 DE OUTUBRO DE 2017, 

ANEXO I, falta sem justificativa, insubordinação a seus 

superiores e excesso de atestado, os quais venham prejudicar 

o andamento do atendimento do Departamento de Transporte 

Escolar. 

 

 No ato da contratação os candidatos deverão apresentar toda 

documentação exigida, sob pena de exclusão do processo 

seletivo. 

 

 Depois de contratado, o candidato será lotado de acordo com 

as necessidades da Secretaria Municipal de Educação da 

Prefeitura Municipal de Aral Moreira. 

 

 Será considerado desistente, perdendo a vaga respectiva o 

candidato aprovado que: 

 

d) Não se apresentar para tomar posse no prazo 

fixado; 

e) Não comprovar os requisitos exigidos para 

provimento do cargo; 

f) Não apresentar a documentação comprobatória 

necessária para posse no cargo. 

 

 O candidato classificado nomeado ou não, que tiver 

impedimento para a contratação poderá solicitar seu 

reposicionamento no final da classificação do cargo de 

habilitação. 

 

 A remuneração do profissional Condutor de Veículo Escolar 

convocado temporariamente corresponderá ao vencimento 

atribuído ao ocupante do cargo público respectivo, em caráter 

efetivo, Classe “A”, no nível 

correspondente à sua habilitação e considerado o número de 

horas semanais de trabalho, conforme LEI Nº 821 – 05 DE 

OUTUBRO DE 2017, tabela 4 em anexo e contrato assinado 

por ambas as partes. 

 

 

   Aral Moreira, 12 de Janeiro de 2018. 
  

 

 

VANIR FERREIRA LINARES FILHA 
Secretária Municipal de Educação 
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