ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CAARAPÓ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ – PREVCAARAPÓ
COMISSÃO ELEITORAL
EDITAL Nº 011/2022/CE
A Comissão Eleitoral do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos
Municipais de Caarapó-MS (PREVCAARAPÓ), nos termos do Art. 27, da Lei
Complementar n° 050/2011, de 22 de dezembro de 2011 e Lei Complementar
Municipal 087/2020 com suas alterações, torna público o seguinte:
1. DA VAGA
1.1 – 01 Cargo para Diretor Secretário e de Benefícios
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das
normas e condições estabelecidas neste edital e na legislação, em relação às quais
não poderá alegar desconhecimento.

2.2. As inscrições deverão ser efetuadas na sede do PREVCAARAPÓ, situada
na Av. Fernando Correa da Costa, nº 386, Centro, em Caarapó-MS, em dias
úteis compreendidos no período de 27/07/22 à 02/08/22 de agosto dias uteis do
ano de 2022, no horário das 07:00 horas às 13:00 horas.
2.3. O candidato é responsável pelo preenchimento e informações prestadas
na ficha de inscrição, arcando o candidato com as consequências de eventuais
erros, informações incorretas ou ilícitas.
2.4. É vedada a inscrição:
2.4.1. por procuração;
2.4.2. de servidores que exerçam exclusivamente, cargo de provimento em
comissão e/ou contratados.
3. DOS REQUISITOS PARA CANDIDATURA
3.1. A homologação das inscrições aptos a concorrerem ao cargo pleiteado de
acordo com sua inscrição será publicada até o dia 02/08/2022;
3.2. A aferição de conhecimentos será mediante aplicação de avaliação no dia
06/08/2022 sábado, às 14:00h, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de
Educação e Esportes, situada na sede do Paço Municipal, Avenida Presidente
Vargas, Centro, em Caarapó-MS, e terá duração máxima de 02 (duas) horas;
3.3. Publicação do Resultado e divulgação dos Candidatos aptos a eleição no
dia 08/08/2022;
3.4. Prazo para contestação e recurso até 17/08/2022;
3.5. Eventuais recursos ou impugnações deverão ser interpostos no local das
inscrições;
3.6. Divulgação Oficial dos Candidatos Aptos 20/08/2022.

Caarapó-MS, 27 de Julho de 2022.

VILMAR BATISTA DOS SANTOS
PRESIDENTE/COMISSÃO ELEITORAL

