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ANO VII  N° 1783 –  Sexta Feira 17 de Julho de 2020  
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

A Prefeitura Municipal de Aral Moreira (MS), no 

uso de suas atribuições legais, faz saber que, foi realizado um 

levantamento pelo do Tribunal de Contas do Estado de Mato 

Grosso do Sul, em conjunto com a Controladoria Geral da União, 

cujo objetivo foi o cruzamento de dados para apurar possíveis 

irregularidades relacionadas à concessão do Auxílio Emergencial 

a servidores públicos que não preenchiam os requisitos previstos 

na Lei nº 13.982/2020 (Auxílio Emergencial). 

De acordo com os dados encaminhados pela 

Caixa Econômica Federal à Controladoria Geral da União, foi 

apontado um rol de servidores públicos deste Município como 

possíveis beneficiários do Auxílio Emergencial. 

Ressalte-se que a solicitação e o recebimento 

do auxílio emergencial, mediante inserção ou declaração de 

informações falsas em sistemas de solicitação do benefício, 

podem caracterizar os crimes de Falsidade Ideológica e 

Estelionato, além de configurarem possíveis infrações 

disciplinares a serem apuradas no âmbito do respectivo órgão, 

condutas estas tipificadas no Código Penal, haja vista que o 

servidor público ao fazer a autodeclaração, está em discordância 

com o preceito disposto no Decreto nº 10.316/2020 (Regulamenta 

a Lei nº 13.982/2020). 

Portanto, ficam CONVOCADOS os servidores 

públicos deste Município que efetivamente receberam referido 

auxílio, a realizarem a devolução dos respectivos valores, no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação deste Edital. 

Esses servidores devem acessar a página do 

Ministério da Cidadania e realizar a devolução da importância 

indevida no seguinte canal: 

https://devolucaoauxilioemergencial.cidadania.gov.br, não os 

eximindo da responsabilidade criminal, em caso de comprovada 

prática de ato ilícito.  

Após a efetivação da devolução dos valores 

indevidos, ficam notificados os servidores, para que tragam os 

comprovantes de devolução ao Departamento de Recursos 

Humanos para as providências cabíveis. 

Aqueles não tiverem acesso à internet ou que 

precisarem de suporte técnico para realizar o procedimento 

poderão comparecer à Secretaria de Administração, munidos dos 

documentos pessoais e necessários à realização do mesmo.  

   

Aral Moreira (MS), 17 de julho de 2020. 

 

 

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA 

Prefeito de Aral Moreira-MS 

 

 

 

 

 

 

Oficio nº004/2020/CMDCA/SMAS/AM/MS 

Aral Moreira, 17 de Julho de 2020. 

A Comissão Organizadora o Processo Eleitoral do 

Conselho Tutelar faz uso do presente instrumento tornar público 

resultado da prova de conhecimento gerais e informática realizada 

no dia 16 de julho de 2020 aos candidatos ao cargo de 

Conselheiros Tutelar (Suplente) conforme edital de nº 

002/CMDCA/2020, de 02 de Junho de 2020. 

12. DA TERCEIRA ETAPA - AVALIAÇÕES SELETIVAS  
12.2. As provas de conhecimentos específicos e prova 
prática de informática será aplicada em conjunto, sendo 
o conteúdo da prova de conhecimento especifico sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA e 
Constituição Federal pertinentes aos direitos da criança e 
do adolescente, serão organizadas em 30 questões, 
formuladas em modalidade objetiva, cuja resposta 
correta deverá constar de um rol de múltipla escolha, em 
até 5 (cinco) alternativas de respostas, onde apenas uma 
se constitui correta para o proposto no enunciado, e a 
prova de pratica 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 
Word (Formatação de Texto), Excel, conhecimentos 
básico de Internet e Power point. 
12.3. Será considerado aprovado no exame de 
conhecimento o candidato que alcançar 50%(cinquenta 
por cento) de acerto nas questões propostas; 
 

 CANDIATOS PONTUAÇÃO CONDIÇÃO 

1.  ALEXSANDRA OLMEDO DE MATTOS 27 APTO 

2.  IARA PINHEIRO 22 APTO 

3.  GISELE WIDER REBELO 19 APTO 

4.  ELOIDE CLEMENTINO DOS SANTOS 11 INAPTA 

5.  DAIANI FERNANDES PALMEIRA - AUSENTE 

6.  JOSILENE MOREIRA FERREIRA - AUSENTE 

7.  LURDES ALVARENGA - AUSENTE 

8.  SANDRA TEREZINHA DE OLIVEIRA - AUSENTE 

 
 

____________________________________ 
RAQUEL BENITES DOUGLAS GONÇALVES  

Presidente da Comissão Organizadora o Processo Eleitoral do 
Conselho Tutelar 

 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13982.htm
https://devolucaoauxilioemergencial.cidadania.gov.br/
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