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DECRETO Nº 31.474, de 19 de outubro de 2022.
Dispõe sobre Abono de Permanência 

LUCAS CENTENARO FORONI, Prefeito Municipal de Rio Brilhante, Estado de Mato Grosso do Sul, empossado em 01 de 
janeiro de 2.021, conforme Ata da Primeira Sessão Solene, linha 275 e seguintes, publicada no Diário Oficial nº 2138, 
Ano XII, de 08/01/2021, no uso de suas atribuições legais inerentes ao cargo conferidas através do art. 77, I a XLII da 
Lei Orgânica do Município de Rio Brilhante. 

DECRETA: 
Art.1º Concedo ao(a) Servidor(a) Público(a) Municipal Hamilton Francisco Vessechi , matrícula nº 428, ocupante do 
cargo efetivo de Agente Administrativo, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, referente ao Processo nº. 2181 
de 06/06/2022 e Parecer Jurídico nº. 1563 de 06/09/2022, como segue: 
Parágrafo Único - Abono de Permanência, com fundamento no artigo 40, § 19 da Constituição Federal, na redação 
da EC nº 41/2003, por ter completado os requisitos da aposentadoria voluntária sob a égide da EC 47/2005 em seu 
Art. 3º. 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 01 de junho de 2022, 
revogadas as disposições em contrário. 

Rio Brilhante - MS, 19 de outubro de 2022. 
Registre-se, 
Publique-se e 
Cumpra-se. 

LUCAS CENTENARO FORONI 
Prefeito Municipal 

Matéria enviada por Vitória Oliveira Meazza 

DECRETO Nº 31.473, de 19 de outubro de 2022.
Dispõe sobre conversões de Licença Prêmio para pagamento de IPTU . 
LUCAS CENTENARO FORONI, Prefeito Municipal de Rio Brilhante, Estado de Mato Grosso do Sul, empossado em 01 de 
janeiro de 2.021, conforme Ata da Primeira Sessão Solene, linha 275 e seguintes, publicada no Diário Oficial nº 2138, 
Ano XII, de 08/01/2021, no uso de suas atribuições legais inerentes ao cargo conferidas através do art. 77, I a XLII da 
Lei Orgânica do Município de Rio Brilhante. 

DECRETA: 
Art. 1º Determino a conversão de Licença Prêmio concedida , para pagamento de IPTU, com fundamento nos 
artigos 121 e 121-A da Lei nº 1.047 de 24 de setembro de 1997 (Estatuto dos Servidores do Município de Rio Brilhante), 
para os servidores abaixo listados: 

Mat. Nome Cargo Secretaria Período 
Aquisitivo Quantidade de dias 

1599 Ana Cristina Almeida 
Pinheiro Professora Educação 2014/2019 03 (três) dias, restando 79 

(setenta e nove) dias. 

2589 Crisciane Presotto 
Oliveira Agente Comunitário de Saúde Saúde 2017/2022 36 (trinta e seis) dias, restando 54 

(cinquenta e quatro) dias. 

1099 Cristiane Puntel de 
Moraes Peres Fisioterapeuta Saúde 2016/2021 05 (cinco) dias, restando 85 

(oitenta e cinco) dias. 

1208 Emerson Batista 
Medeiros Motorista Educação 2014/2019 10 (dez) dias, restando 46 

(quarenta e seis) dias. 

1933 Gleides de Oliveira Lima Auxiliar de Desenvolvimento 
Infantil Educação 2015/2020 22 (vinte e dois) dias, restando 68 

(sessenta e oito) dias. 

805 Inaya Uyara Carlino 
Sichinl 

Professora de Ensino 
Fundamental Educação 2015/2020 17 (dezessete) dias, restando 73 

(setenta e três) dias. 

540 Magali de Araújo Lima Assistente de Administração Educação 2013/2018 03 (três) dias, restando 65 
(sessenta e cinco) dias. 

1613 Maria Ivani Barbosa de 
Souza 

Instrutora de Programas 
Especiais Assistência Social 2014/2019 08 (oito) dias, restando 18 

(dezoito) dias. 

579 Marcelo Massacott 
Rodrigues 

Professor de Ensino 
Fundamental Educação 2013/2018 04 (quatro) dias, restando 71 

(setenta e um) dias. 

2531 Pamela Nascimento 
Barreto Agente Comunitário de Saúde Saúde 2017/2022 27 (vinte e sete) dias, restando 63 

(sessenta e três) dias. 

2006 Rosalina Ajala de Freitas Agente Comunitário de Saúde Saúde 2016/2021 05 (cinco) dias, restando 85 
(oitenta e cinco) dias. 

1509 Sandra Caroline 
Eckstein Cottica Assistente Social Assistência Social 2014/2019 03 (três) dias, restando 17 

(dezessete) dias. 

375 Sonia Aparecida Flores 
Machado Servente Assistência Social 2017/2022 41 (quarenta e um) dias, restando 

49 (quarenta e nove) dias. 
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27 Wilson Escobar do 
Nascimento Fiscal de Tributos Finanças, Planejamento 

e Controle 2015/2020 07 (sete) dias, restando 83 (oitenta 
e três) dias. 

596 Zulmira Correa de Souza Servente Saúde 2013/2018 03 (três) dias, restando 56 
(cinquenta e seis) dias. 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Rio Brilhante - MS, de 19 de outubro de 2022 . 

LUCAS CENTENARO FORONI 
Prefeito Municipal 

Matéria enviada por ALEXANDRE HENRIQUE GORI 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE - EDITAL Nº 41/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE , no uso de suas atribuições legais e, com fundamento na Lei Federal 
nº 8.745/1993 e na Lei Complementar Municipal nº 1.676/2011, torna pública a Convocação do Processo Seletivo 
Simplificado de Contratação Temporária da Secretaria Municipal de Saúde, Edital 15/2021. 
1. DA DATA E LOCAL: 
1.1. Data: 21 de outubro de 2022. 
1.2. Horário: 07h00min às 13h00min. 
1.3. Local: Departamento de Recursos Humanos, Rua Athayde Nogueira, 1033, Bairro Centro, Rio Brilhante- MS 
1.4. Para formalização o Contrato o candidato deverá apresentar os originais e uma cópia dos seguintes documentos: 
a) Carteira de Identidade; 
b) Título de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral; 
c) Cadastramento no CPF; 
d) Cadastramento no PIS/PASEP; 
e) Cópia do Certificado de Reservista; 
f) Certidão de Casamento ou Nascimento; 
g) Certidão de Nascimento dos filhos, quando couber; 
h) Comprovante de Residência (conta de água, luz ou telefone fixo atualizado); 
i) Número da Conta Bancária – Conta salário op. 037 (Caixa Econômica de Rio Brilhante Agência 3649); 
j) 1 (uma) Fotocópia do Comprovante de escolaridade autenticada (Diploma e Histórico Escolar); 
k) Atestado admissional 
l) Carteira de Trabalho. 
m) 1 fotos 3x4. 
n) CPF dos Dependentes; 
o) Certidão Negativa Civil e Criminal; 
2. DA DESCLASSIFICAÇÃO 

NOME DATA DE NASCIMENTO CARGO PONTUAÇÃO SITUAÇÃO 

IVANETE DOS SANTOS SILVA 11/01/1977 Auxiliar de Serviços 
Gerais 31,00 Desclassificado pelo não 

comparecimento 

IVONETE PEREIRA MACHADO 11/01/1980 Auxiliar de Serviços 
Gerais 31,00 Desistência Formal 

JOSIANE OLIVEIRA 
ROFRIGUES 25/12/1988 Auxiliar de Serviços 

Gerais 31,00 Desistência Formal 

MARIA LINDAURA DE 
SANTANA 04/10/1968 Auxiliar de Serviços 

Gerais 30,5 Desistência Formal 

CRISTIANA BORGES DE 
JESUS ALVES 24/10/1985 Auxiliar de Serviços 

Gerais 30,00 Desistência Formal 

ODETE DE OLIVEIRA 
BATISTA 03/07/1982 Auxiliar de Serviços 

Gerais 29,5 Desistência Formal 

CLEIDE MARTINS DA 
CONCEIÇÃO 19/06/1961 Auxiliar de Serviços 

Gerais 29,00 Desistência Formal 

3. DA CONVOCAÇÃO 
3.1. Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais 40H 

ORDEM NOME DATA DE NASCIMENTO PONTUAÇÃO 
27 CELEIDA PIRES VALDES 21/09/1962 29,00 

Rio Brilhante/MS, 19 de outubro de 2022 
Lucas Centenaro Foroni 

Prefeito Municipal 
Matéria enviada por Vitória Oliveira Meazza 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - EDITAL Nº 09/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE , no uso de suas atribuições legais e, com fundamento na Lei Federal nº 
8.745/1993 e na Lei Complementar Municipal nº 1.676/2011, torna pública a abertura de Processo Seletivo Simplificado 
para seleção e contratação de profissionais, por tempo determinado, para desempenho de funções junto à Secretaria 
Municipal de Assistência Social do Município de Rio Brilhante. 
1. DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
1.1. O presente processo seletivo simplificado destina-se à contratação temporária, por excepcional interesse público, 
para desempenho das funções junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, bem como para manutenção da 
regularidade e continuidade dos serviços socioassistenciais e dar cumprimento à Norma Operacional Básica – NOB/RH 
do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, aprovada pela Resolução nº 269, do Conselho Nacional de Assistência 
Social – CNAS, de 13 de dezembro de 2006, publicada no Diário Oficial da União em 26 de dezembro de 2006, na forma 
descrita no Anexo II deste edital. 
1.2. Os candidatos classificados serão convocados para contratação pelo Município de Rio Brilhante para atender às 
necessidades das Secretarias Municipais por um período de 12 (doze) meses, observadas as especificações deste edital 
e na forma do artigo 6º da Lei Municipal Complementar Municipal nº 1.676/2011, sendo facultada a sua prorrogação, a 
critério da Administração Pública. 
1.3. O exercício das atividades de que trata este Processo Seletivo Simplificado dar-se-á no âmbito do Município de Rio 
Brilhante/MS. Considerando a criação da Casa Lar Municipal destinada a acolhimento de crianças e Adolescentes através 
da Lei n. 2.091 de 04 de dezembro de 2019 e considerando o Parecer n. 1553/2022 do Processo 3151/2022. 
1.4. Será permitida a impugnação deste edital no prazo de 03 (três) dias úteis a partir do primeiro dia útil subsequente 
à sua publicação no Diário Oficial do Município. 
1.5. A impugnação deverá ser elaborada por escrito, endereçada à Comissão Avaliadora e protocolada à sede da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada à Rua Athayde Nogueira, nº 1033, Centro, Rio Brilhante/MS, das 
07h00 às 11h00 e das 13h às 17h. 
2. DAS INSCRIÇÕES 
2.1. As inscrições serão gratuitas e realizadas na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada à Rua 
Athayde Nogueira, nº 1033, Centro, Rio Brilhante/MS, nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2022, das 07h00 às 
13h00. 
2.2. Não serão aceitas inscrições fora de prazo, tampouco juntados documentos posteriores ao ato de inscrição. 
2.3. Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou extemporânea. 
2.4. Não serão admitidas ao candidato alterações de dados após a efetivação da inscrição. 
2.5. A inscrição do candidato implicará em conhecimento prévio e tácita aceitação das instruções e normas estabelecidas 
neste edital. 
2.6. É de inteira responsabilidade do candidato inscrito o acompanhamento da divulgação das informações publicadas 
no Diário Oficial do Município de Rio Brilhante referentes a este certame. 
2.7. O candidato, ao realizar sua inscrição, manifesta ciência quanto à possibilidade de divulgação de seus dados em 
listagens e resultados no decorrer do certame, tais como aqueles relativos à data de nascimento, notas e desempenho 
nas provas, tendo em vista que tais informações são essenciais para o fiel cumprimento da publicidade dos atos 
atinentes ao processo seletivo. 
2.8. O candidato fica ciente de que tais informações poderão ser encontradas na rede mundial de computadores através 
dos mecanismos de busca existentes. 
3. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
3.1. Encerrado o prazo fixado pelo item 2.1., a Comissão Avaliadora publicará, no painel de publicações oficiais da 
Prefeitura Municipal e em meio eletrônico, no prazo de um dia, edital contendo a relação nominal dos candidatos que 
tiveram suas inscrições homologadas. 
3.2. Os candidatos que não tiverem as suas inscrições homologadas poderão interpor recursos escritos perante a 
Comissão, no prazo de um dia útil, mediante a apresentação das razões que ampararem a sua irresignação, os quais 
deverão serão endereçados à Comissão Avaliadora e protocolados na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social. 
3.3. No prazo de um dia, a Comissão, apreciando o recurso, poderá reconsiderar sua decisão, hipótese da qual o nome 
do candidato passará a constar no rol de inscrições homologadas. 
3.4. Sendo mantida a decisão da Comissão, o recurso será encaminhado ao Prefeito Municipal para julgamento, no 
prazo de um dia, cuja decisão deverá ser motivada. 
3.5. A lista final de inscrições homologadas será publicada no Diário Oficial do Município, no prazo de um dia, após a 
decisão final dos recursos. 
4. DOS CARGOS E ATRIBUIÇÕES 
4.1. Os cargos previstos neste certame têm por finalidade o atendimento ao interesse público e serão lotados de acordo 
com as necessidades do Município aferidas pelas Secretarias Municipais. 
4.2. As condições e requisitos para desempenho das funções objeto deste processo seletivo simplificado são: 

Cargo Psicólogo 
Número de vagas 02 (duas) vagas 

Carga horária semanal 40 (quarenta) horas/semanais 
Vencimento R$ 7.566,84 (sete mil quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) 
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Cargo 
Motorista (CNH Categoria D) 

Número de vagas 02 (duas) vagas 
Carga horária semanal 40 (quarenta) horas/semanais 

Vencimento R$ 1.429,28 (um mil quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos) 

Cargo Cuidador Social 
Número de vagas 02 (duas) vagas 

Carga horária semanal Regime de Escala 24h/48h 
Vencimento R$ 2.186,06 (dois mil cento e oitenta e seis reais e seis centavos) 

Cargo Auxiliar de Cuidador Social 
Número de vagas 02 (duas) vagas 

Carga horária semanal Regime de Escala 24h/48h 
Vencimento R$ 1.639,49 (um mil seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e nova centavos) 

  

4.3. As condições e atribuições relativas aos cargos acima especificados encontram-se discriminadas nos Anexos II e 
III deste edital. 
4.4. Os aprovados neste processo seletivo simplificado que não forem convocados formarão um cadastro de reserva de 
candidatos, cuja admissão estará condicionada à necessidade futura de vagas pelas Secretarias Municipais no prazo de 
validade do certame. 
5. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO 
5.1. O candidato comparecerá pessoalmente ao endereço e nos horários e prazos indicados no item 2.1, ou por intermédio 
de procurador munido de instrumento público ou particular de mandato com poderes específicos, apresentando, em 
ambos os casos, os seguintes documentos: 
5.1.1. Formulário de inscrição, na forma do Anexo I deste edital, devidamente preenchido; 
5.1.2. Cópia da cédula de identidade, acompanhada do original; 
5.1.3. Para cargo de Ensino Superior, cópia reprográfica do diploma e do certificado de habilitação/registro (Conselhos 
Profissionais) exigida para o exercício da respectiva profissão, acompanhado do documento original; 
5.1.4. Certidões negativas criminais da Justiça Federal e Estadual; 
5.1.5. Curriculum Vitae atualizado com documentos comprobatórios das informações nele declaradas 
5.2. Para comprovação dos títulos, o candidato deverá apresentar, exclusivamente no momento da inscrição, a 
documentação pertinente em cópias autenticadas em cartório ou acompanhadas do original para verificação, devendo 
conter carga horária e histórico, expedido por Instituição autorizada. 
5.3. A comprovação da experiência de trabalho deverá ser fornecida através de declarações com firma reconhecida de 
seus signatários e/ou cópia da carteira profissional onde conste o início e o término da experiência. 
5.4. A declaração falsa ou inexata dos dados constantes na ficha de inscrição acarretará o cancelamento da inscrição e 
a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 
5.5. Será cancelada a inscrição se restar verificado, a qualquer tempo, o não atendimento a todos os requisitos fixados 
neste instrumento convocatório. 
5.6.  Deverão serem entregues em um único ato, cópia dos documentos e títulos, sendo que toda documentação deverá 
ser acondicionada em envelope sem timbre de responsabilidade do candidato no ato da inscrição que será conferido e 
lacrado, na presença do candidato pelo funcionário que há receber. Deverá conter na parte externa do envelope afixada, 
a ficha de inscrição. 
5.7. É de responsabilidade do candidato a conferência dos documentos exigidos, sob a pena de indeferimento da 
inscrição; 
6. DO CRONOGRAMA E ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
6.1. A seleção de que trata este edital consistirá: 
6.1.1. De análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os candidatos inscritos; 
6.1.2. De realização de entrevista técnica, de caráter classificatório, exclusivamente para os candidatos classificados 
na análise curricular. 
6.2. O processo seletivo simplificado regido por este edital obedecerá ao seguinte cronograma: 

ETAPA DATA/PERÍODO 
Inscrições 24 a 26/10/2022 
Impugnação ao edital 21/10/2022 
Divulgação do julgamento da impugnação ao edital 24/10/2022 
Interposição recursal (resultado da homologação das inscrições) 31/10/2022 
Divulgação do julgamento dos recursos 01/11/2022 
Avaliação curricular 01, 03 e 04/11/2022 
Convocação para Entrevista Técnica 07/11/2022 
Entrevista Técnica 08 a 10/11/2022 
Divulgação do resultado preliminar 14/11/2022 
Interposição recursal 16/11/2022 
Divulgação de resposta aos recursos 17/11/2022 
Divulgação do resultado final 18/11/2022 
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7. DA ANÁLISE CURRICULAR 
7.1. A análise curricular, fase de caráter eliminatória e classificatória, constituir-se-á na avaliação do percurso profissional 
e da formação acadêmica do candidato por intermédio de exame da Comissão Avaliadora, a qual procederá com base 
na documentação anexada ao formulário de inscrição e conforme tabela abaixo: 

INDICADOR PONTUAÇÃO 
Graduação (nos cargos em que      não é 
exigida graduação) Máximo 01 ponto 

Especialização/Pós Graduação 
01 (um) ponto (por certificado). 

Máximo 02 (dois)  pontos. 

Curso de Aperfeiçoamento 

Validade nos últimos 05 (cinco) anos 

Cursos     de    aperfeiçoamento/atualização relacionados à área de interesse,     com 

carga horária mínimo de 16 horas e máxima de 36 horas por cada curso, sendo exigida a 
comprovação por meio de certificado: 01 (um)           ponto   por certificado. 

Máximo 5 (cinco) pontos 

Curso de Aperfeiçoamento 

Validade nos últimos 05 (cinco) anos 

Cursos     de    aperfeiçoamento/atualização relacionados à área de interesse,     com carga horária 
maior de 36 (trinta e seis) horas por cada  curso, sendo exigida a comprovação por  meio de 

certificado: 02 (dois) pontos por certificado. 

Máximo 10 (dez) pontos 
Comprovação de Experiência  Profissional 
na área 

01 ponto a cada 06 meses. 

Máximo 10 (dez)  pontos 

7.2. A experiência profissional deverá ser comprovada: 
7.2.1. Mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS; 
7.2.2. Por meio de Certidão/Declaração emitida unicamente pela unidade de recursos humanos da instituição em que 
trabalha ou trabalhou, na qual conste expressamente o cargo/função desempenhado, as atividades desenvolvidas e o 
período trabalhado em papel timbrado, constando a competente assinatura do expedidor; 
7.2.3. Na hipótese de não existir a unidade de recursos humanos de que trata a o subitem anterior, a Certidão/
Declaração deverá ser emitida pela autoridade responsável pelo fornecimento do documento, que declarará a referida 
inexistência. 
7.2.4. Nos casos de comprovação de experiência profissional em instituições particulares, só serão válidas para fins 
de pontuação as que forem acompanhadas de cópias de registros na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). 
7.2.5. Estágio curricular, estágio extracurricular, estágio remunerado, trabalho voluntário e/ou monitoria, ainda que 
afetos à área objeto da contratação, não serão considerados para comprovação de experiência profissional. 
7.2.6. Qualquer informação falsa ou não comprovada gera a eliminação do candidato do presente processo seletivo, 
sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 
8. DA ENTREVISTA TÉCNICA 
8.1. A entrevista técnica do candidato será por divulgação em Diário Oficial no site da Prefeitura Municipal de Rio 
Brilhante, obedecendo ao cronograma e etapas do presente processo seletivo simplificado e será realizada pela Comissão 
Avaliadora do processo seletivo simplificado. 
8.2. Para a Entrevista Técnica serão convocados os candidatos aprovados na etapa de Análise Curricular. 
8.3. Na entrevista será avaliado o perfil do profissional voltado as ações a serem desenvolvidas na área de atuação do 
candidato, com pontuação variando entre 0 (zero) e 30 (trinta) pontos, conforme critérios estabelecidos abaixo: 

INDICADOR PONTUAÇÃO MAXIMA 
Capacidade de trabalho em equipe 5 

Iniciativa e comportamento        proativo no âmbito de atuação 5 
Habilidade de comunicação 5 

Conhecimento   e    domínio    do conteúdo da área de atuação 15 
Total 30 

8.4. Para a entrevista o candidato deverá apresentar o original do Documento de Identidade com foto. 
8.5. O não comparecimento implicará na eliminação do candidato. 
9. DA NOTA FINAL, DOS RECURSOS E DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
9.1. A nota final dos candidatos, adotada para efeitos de classificação final, será composta pelo somatório da pontuação 
obtida na 1ª etapa e na 2ª etapa. 
9.2. Serão selecionados os candidatos que obtiverem maior pontuação total, respeitado o número de vagas. 
9.3. Do resultado de classificação dos candidatos é cabível recurso administrativo, mediante documento escrito e 
endereçado à Comissão Avaliadora, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, no prazo máximo de 24 (vinte 
e quatro) horas, contadas a partir do primeiro dia útil após a divulgação do resultado preliminar da seleção, no horário 
compreendido entre as 07h e 13h, cabendo à Comissão proceder à análise e julgamento do mesmo. 
9.4. Será possibilitada vista dos currículos e documentos na presença da Comissão Avaliadora, permitindo-se anotações. 
9.5. No prazo de 02 (dois) dias úteis, a Comissão Avaliadora apreciará o recurso, podendo reconsiderar sua decisão e 
alterar a classificação dos candidatos. 
9.6. Ocorrendo empate no resultado final serão adotados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate: 
9.6.1. Candidato com a maior pontuação na análise curricular; 
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9.6.2. Candidato com o maior tempo de experiência profissional comprovada; 
9.6.3. Candidato com o maior número de pontos na entrevista. 
10. DA HOMOLOGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 
10.1. Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso ou ultimado o seu julgamento, a Comissão Avaliadora 
encaminhará o PSS ao Prefeito Municipal para homologação no prazo de 05 (cinco) dias. 
10.2. Homologado o resultado final, será publicado edital com a classificação geral dos candidatos aprovados. 
11. DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO 
11.1. Homologado e publicado o resultado final do processo seletivo, os candidatos classificados serão convocados, por 
meio de publicação no Diário Oficial do Município, obedecendo à ordem classificatória por área de atuação e respeitado 
o limite de vagas existentes. 
11.2. A aprovação neste processo seletivo simplificado não caracteriza direito de contratação imediata, ficando esta 
adstrita às necessidades das Secretarias. 
11.3. Fica sob responsabilidade do candidato o acompanhamento dos resultados. 
11.4. O candidato aprovado neste processo seletivo deverá comprovar, por ocasião da convocação: 
11.4.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado; ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 12 da Constituição Federal 
e demais disposições legais, no caso de estrangeiro ou cidadão português a quem tenha sido deferida a igualdade nas 
condições previstas pelo Decreto Federal nº 70.436/72; 
11.4.2. Ter idade mínima de 18 anos completos e atender as condições de escolaridade e demais requisitos prescritos 
para a função, determinados no item 1.1 deste Edital; 
11.4.2.1. Para os cargos de cuidador social e auxiliar de cuidador social ter idade mínima de 25 (vinte e cinco) anos 
completos na data da contratação; 
11.4.3. Gozar de saúde física e mental compatíveis com as atividades a serem desempenhadas no exercício da função, 
comprovada em prévia inspeção médica oficial; 
11.4.4. Estar quite com o serviço militar, se for do sexo masculino; 
11.4.5. Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
11.4.6. Estar com o CPF regularizado junto à Receita Federal; 
11.4.7. Estar no gozo dos direitos civis e políticos; 
11.4.8. Não possuir vínculo com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que impossibilite acumulação de 
cargos, empregos e funções, ressalvados os casos contidos nas alíneas “a”, “b” e “c”, inc. XVI, do art. 37, da Constituição 
Federal, inclusive no que concerne à compatibilidade de horários; 
11.4.9. Os documentos exigidos deverão ser apresentados ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Rio Brilhante. 
11.4.10. Não ter sido demitido ou exonerado do serviço público em consequência de processo administrativo, por justa 
causa ou a bem do serviço público; 
11.5. Ao candidato com deficiência, que pretenda fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII do 
artigo 37 da Constituição Federal, observadas as disposições da Lei Federal n. 7.853, de 24 de outubro de 1989 e em 
conformidade com o Decreto Federal n. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, é assegurado o direito de inscrição neste 
processo seletivo simplificado, desde que haja vaga específica assegurada pela cota e sua deficiência seja compatível 
com as atribuições da respectiva função. 
11.6. O quantitativo de reserva de vaga para candidato com deficiência será no total de 10% (dez por cento). 
11.7. O candidato que optar por concorrer à vaga reservada deverá, no ato de inscrição, entregar laudo médico 
atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doenças (CID) e a sua provável causa ou origem. 
11.8. O candidato que, no ato da inscrição, não se declarar PcD e/ou não encaminhar o laudo médico ou, ainda, não 
contendo este todas as informações acima indicadas, perderá a prerrogativa de concorrer nesta condição de candidato 
com deficiência e passará a concorrer somente às vagas da ampla concorrência. 
11.9. Os candidatos que no ato da inscrição se declararem pessoas com deficiência, se classificados, terão seus nomes 
publicados em relação à parte, observada a ordem de classificação. 
11.10. Se na apuração do número de vagas a ser reservado, resultar número decimal igual ou maior do que meio, 
será adotado o número inteiro imediatamente superior e, se menor do que meio, será adotado o número inteiro 
imediatamente inferior. 
12. DA CONTRATAÇÃO 
12.1. O candidato aprovado no Processo Seletivo Simplificado, quando convocado, observado a ordem de classificação, 
será contratado mediante assinatura de instrumento contratual próprio, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado uma única vez, por igual período, desde que devidamente justificado pela autoridade competente, mediante 
apresentação de toda a documentação regular exigida. 
12.2. O profissional contratado, na forma deste Edital, terá seu desempenho avaliado pela Chefia imediata, após 60 
(sessenta) dias do início de suas atividades. 
12.3. Eventual insuficiência de desempenho profissional acarretará na rescisão imediata do contrato, respeitada a 
legislação vigente. 
12.4. A aprovação neste processo seletivo simplificado não assegura ao candidato a sua contratação, mas apenas a 
expectativa de ser convocado seguindo a ordem de classificação. 
13. DOS ANEXOS 
13.1. Fazem parte do presente edital os seguintes anexos: 
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13.1.1. Anexo I – Formulário de inscrição; 
13.1.2. Anexo II – Requisitos dos cargos; 
13.1.3. Anexo III – Descrições funcionais dos cargos. 
13.1.4. Anexo IV – Do formulário de recursos 
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1. Fica reservado à Administração Municipal o direito de proceder à convocação conforme o interesse e a necessidade 
da Secretaria Municipal de Assistência Social. 
14.2. O candidato deverá manter atualizado seu cadastro com o Município de Rio Brilhante enquanto estiver participando 
no processo seletivo, até a data de divulgação do resultado final. 
14.3. Após a divulgação do resultado final, as alterações de endereço, telefone e/ou e-mail dos candidatos classificados 
deverão ser comunicadas diretamente à Secretaria Municipal de Assistência Social, sendo de exclusiva responsabilidade 
do candidato os prejuízos advindos da não atualização de seu cadastro. 
14.4. Não será aceito pedido de reclassificação na hipótese de o candidato manifestar desinteresse na vaga quando 
convocado. 
14.5. As normas estabelecidas neste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto 
não consumada a providência ou o evento que lhes disser respeito, circunstância esta que será divulgada em edital a 
ser publicado no Diário Oficial de Rio Brilhante, no endereço http://www.diariooficialms.com.br/rio_brilhante. 
14.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Avaliadora, em conjunto com a Secretária de Assistência Social, 
observando as normas legais e regulamentares aplicáveis à espécie. 
Rio Brilhante/MS, 19 de outubro de 2022. 

LUCAS CENTENARO FORONI 
Prefeito Municipal de Rio Brilhante 

ANEXO I - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

Formulário de Inscrição – Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Assistência Social - Edital 09/2022 
Cargo Pretendido : 

(     ) Psicólogo 

(     ) Motorista (CNH Categoria D) 

(     ) Cuidador Social 

(     ) Auxiliar de Cuidador 
Social 

OBS: O CANDIDATO PODERÁ OPTAR SOMENTE POR UMA VAGA 
Nome do candidato: 

Naturalidade: Sexo: (   ) Masculino       
(   ) Feminino 

Documento: _______________________________ 

(    ) RG                                   (    ) CPF                                (    ) CTPS 

(    ) Certificado Reservista       (    ) Carteira de Indenificação Profissional 
Endereço: 
Bairro: Cidade: UF: 
CEP: Telefone: (      ) 
E-mail: 

Candidato(a) portador (a) de deficiência? 

(  ) Sim          (   ) Não 

A p r e s e n t o u 
atestado? 

(  ) Sim     (  ) Não 
Em caso de deficiência, descrevê-la 
abaixo:  _____________________________________________________________________________________ 
 

 

Declaração 
Declaro, sob as penas da lei, que me responsabilizo pela veracidade das   informações   aqui prestadas e que 
atendo às condições exigidas para a inscrição ao cargo pretendido. Submeto-me as condições estabelecidas 
no edital, as quais afirmo conhecer e concordar plenamente. 
Rio Brilhante - MS       /       / 2022 

Assinatura do Candidato 
 

Comprovante de inscrição 
Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Assistência Social - Edital 09/2022 
Cargo Pretendido : 

(     ) Psicólogo (     ) Motorista (CNH Categoria D) 

(     ) Cuidador Social (     ) Auxiliar de Cuidador Social 
Rio Brilhante – MS, 

Assinatura e Carimbo do Responsável do Protocolo 
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ANEXO II – DOS REQUISITOS PARA OS CARGOS 

CARGO Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE CARGA HORÁRIA VENCIMENTO 

Psicólogo 02 
Curso Superior em Psicologia 

com Registro no respectivo Conselho 
40 horas semanais R$ 7.566,84 

Motorista (CNH Categoria 
D) 02 Alfabetizado 40 horas semanais R$ 1.429,28 

Cuidador social 02 Ensino Médio Completo Regime de Escala 24h/48h R$ 2.186,06 
Auxiliar de Cuidador Social 02 Alfabetizado Regime de Escala 24h/48h R$ 1.639,49 

ANEXO III – DA DESCRIÇÃO FUNCIONAL DOS CARGOS 

CARGO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Psicólogo 

Estudar e avaliar indivíduos que apresentam distúrbios psíquicos ou problemas de comportamento social, elaborando 
e aplicando técnicas psicológicas apropriadas, para orientar-se no diagnóstico e tratamento; Desenvolver trabalhos 
psicoterápicos, a fim de contribuir para o ajustamento do indivíduo à vida comunitária; Articular-se com profissionais 
do Serviço Social, para elaboração e execução de programas de assistência e apoio específicos de pessoas; Atender aos 
pacientes da rede municipal de saúde avaliando-os e empregando técnicas psicológicas adequadas, para contribuir no 
processo de tratamento médico; Reunir informações a respeito de pacientes, levando dados psicopatológicos, para fornecer 
aos médicos subsídios para diagnósticos e tratamento de enfermidades; Aplicar testes psicológicos e realizar entrevistas; 
Realizar trabalhos de orientação aos pais através de dinâmicas de grupo; Realizar anamnese com pais responsáveis; 
Executar outras atividades correlatas. 

Motorista (CNH 
Categoria D) 

Conduzir automóveis e outros veículos destinados ao transporte de passageiros e cargas; Transportar passageiros e cargas; 
Transportar e entregar correspondência ou carga que lhe for confiada; Auxiliar no carregamento e descarregamento do 
veículo e em outras tarefas quando o veículo não estiver em movimento; Zelar pela conservação do veículo que lhe for 
entregue, mantendo-o em boas condições de funcionamento; Fazer reparos de emergência; Comunicar ao chefe imediato, as 
anomalias verificadas no funcionamento do veículo; Providenciar no abastecimento de combustível, óleo e água; Preencher e 
apresentar ao setor competente os boletins de serviço; Eventualmente, dirigir outra espécie de veículo e auxiliar mecânicos 
no conserto de veículos; Executar outras tarefas correlatas. 

Cuidador social 

Desenvolver atividade de cuidados básicos essenciais para a vida diária e instrumentais de autonomia e participação social 
dos usuários, a partir de diferentes formas e metodologias, contemplando as dimensões individuais e coletivas; desenvolver 
atividades para o acolhimento, proteção integral e promoção da autonomia e autoestima dos usuários; atuar na recepção dos 
usuários possibilitando uma ambiência acolhedora; identificar as necessidades e demandas dos usuários; apoiar os usuários 
no planejamento e organização de sua rotina diária; apoiar e monitorar os cuidados com a moradia, como organização e 
limpeza do ambiente e preparação dos alimentos; apoiar e monitorar os usuários nas atividades de higiene, organização, 
alimentação e lazer; apoiar e acompanhar os usuários em atividades externas; desenvolver atividades recreativas e lúdicas; 
potencializar a convivência familiar e comunitária; estabelecer e, ou, potencializar vínculos entre os usuários, profissionais 
e familiares; apoiar na orientação, informação, encaminhamentos e acesso a serviços, programas, projetos, benefícios, 
transferência de renda, ao mundo do trabalho por meio de articulação com políticas afetas ao trabalho e ao emprego, dentre 
outras políticas públicas, contribuindo para o usufruto de direitos sociais; contribuir para a melhoria da atenção prestada 
aos membros das famílias em situação de dependência; apoiar no fortalecimento da proteção mútua entre os membros das 
famílias; contribuir para o reconhecimento de direitos e o desenvolvimento integral do grupo familiar; participar das reuniões 
de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultado, e outras atividades 
correlatas. 

Auxiliar de 
Cuidador Social 

Apoiar as funções do cuidador; cuidados com a moradia (organização e limpeza do ambiente e preparação dos alimentos, 
limpeza do ambiente e roupas, dentre outros); auxiliar na recepção dos usuários possibilitando ambiência acolhedora; auxiliar 
no apoio a identificação e registro de necessidades e demandas dos usuários, assegurando a privacidade das informações; 
auxiliar no apoio e participação no planejamento das ações; auxiliar na organização e facilitar oficinas e desenvolvimento de 
atividades individuais e coletivas de vivência nas unidades e, ou, na comunidade; auxiliar no acompanhamento, orientação 
e monitoramento dos usuários na execução das atividades; auxiliar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais 
nas unidades, e/ou na comunidade; inspecionar o serviço e organizar a devolução das roupas e artefatos; controlar a entrada 
e o fluxo de pessoas, recepcionando, identificando, orientando e encaminhando para os lugares desejados; acompanhar 
pessoas e mercadorias, e outras atividades correlatas. 

ANEXO IV– FORMULÁRIO DE RECURSOS 
Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Assistência Social - Edital 09/2022 

NOME DO CANDIDATO: 
NÚMERO DO RG: 
CARGO: 
ENDEREÇO: 
FUNDAMENTAÇÃO: 

 
  

Assinatura do Candidato 

Matéria enviada por Rafael Alves Costa 
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 086/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2022 
PUBLICAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS EM ATENDIMENTO AO ARTIGO 15 § 2º DA LEI 8.666/93. 
Processo nº 086/2022. 
Pregão Presencial nº 026/2022 – Ata de Registro de Preços nº 033/2022. 
Data: 14/10 /2022. 
Objeto: Registro de Preços para aquisição futura de óculos de grau com armação e lentes de tamanhos variados, sendo 
elas: armação de metal, lentes oftálmicas visão simples, bifocais, multifocais e lente de alto índice (policarbonato), 
conforme receituário oftalmológico e laudo prescrito pela Assistente Social, tendo por finalidade a distribuição gratuita 
aos pacientes acolhidos pela Secretaria Municipal de Saúde. 
Valor Total Registrado: R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). 
Empresa(s) vencedora(s): 

Fornecedor: PEREGO INDUSTRIA E COMERCIO DE LENTES LTDA 

CNPJ Nº 57.688.392/0001-40 

Lote/Item Especificação Unid. Quantidade Preço 
Unitário Preço Total 

1/1 Armação para óculos de grau – modelo simples, metal fechado, tamanhos 
variados. UN 1.128 56,02 63.190,56 

1/2 Óculos de receituário – lente alto índice policarbonato PAR 72 144,0697 10.373,02 
1/3 Óculos de receituário – lente bifocal PAR 288 80,0299 23.048,61 
1/4 Óculos de receituário – lente multifocal PAR 480 96,04 46.099,20 
1/5 Óculos de receituário – lente visão simples. PAR 288 60,0299 17.288,61 

Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura. 
Rio Brilhante/MS, 19 de outubro de 2.022. 

LUCAS CENTENARO FORONI 
Prefeito Municipal 

Matéria enviada por VALDERI DA SILVA LEITE 

RESULTADO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2022 
O Município de Rio Brilhante - MS , através da Comissão Permanente de Licitação avisa aos interessados que, 
a licitação modalidade Concorrência nº 001/2022, Processo Administrativo nº 081/2022, que tem como objetivo a 
contratação de empresa especializada para execução de obra de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, 
passeio com acessibilidade e sinalização viária em diversas ruas do Bairro Antônia de Souza Barbosa, no município de 
Rio Brilhante / MS, tendo sua sessão de abertura prevista para o dia 17 de outubro de 2.022, as 08h00min, informa 
que a(s) empresa(s): MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ/MF Nº 05.269.841/0001-
12 e ISOCON ENGENHARIA LTDA - CNPJ/MF Nº 23.864.908/0001-49 , foram declaradas HABILITADAS. Fica 
concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de recurso contra habilitação a partir da data de publicação 
do resultado da licitação, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do recorrente. 

Rio Brilhante – MS, 19 de outubro de 2022. 
BRUNO ROCHA DA SILVA 

PRES. COM. PERM. DE LICITAÇÃO 
Matéria enviada por VALDERI DA SILVA LEITE 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 
PUBLICAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS EM ATENDIMENTO AO ARTIGO 15 § 2º DA LEI 8.666/93. 
Processo nº 064/2022. 
Pregão Presencial nº 018/2022 – Ata de Registro de Preços nº 034/2022. 
Data: 18 /10/2022. 
Objeto: Registro de preços para a escolha da melhor proposta para a aquisição de gás liquefeito de petróleo e acessórios 
(abraçadeira, chicote, cilindro, mangueira de pvc, registro e botijão) para atender a Secretaria de Educação, Secretaria 
de Infraestrutura, Secretaria de Saúde e Secretaria de Assistência Social deste município de Rio Brilhante/MS. 
Valor Total Registrado: R$ 271.316,45 (duzentos e setenta e um mil, trezentos e dezesseis reais e quarenta e cinco 
centavos). 
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Empresa(s) vencedora(s): 

Fornecedor: BARRETINHO GAS LTDA - CNPJ Nº 26.398.585/0001-33 
Item Especificação Unid. Quantidade Preço Unitário Preço Total 

1 ABRAÇADEIRA PARA GÁS UN 95 2,45 232,75 
2 CHICOTE DE GÁS UN 54 43,80 2.365,20 
3 CILINDRO para botijão de 45 kg UN 11 872,00 9.592,00 
4 GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 13 KG UN 640 121,00 77.440,00 
5 GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 45 KG UN 278 443,50 123.293,00 
6 MANGUEIRA EM PVC REFORÇADA PARA INSTALAÇÃO DE GÁS (GLP) UN 85 22,50 1.912,50 
7 REGULADOR DE PRESSÃO (REGISTRO) PARA BOTIJÃO P13 UN 85 47,50 4.037,50 
8 VASILHAME GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13 KG UN 45 258,70 11.641,50 
9 GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO DE 45 KG UN 92 443,50 40.802,00 

Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura. 

Rio Brilhante/MS, 19 de outubro de 2.022. 
LUCAS CENTENARO FORONI 

Prefeito Municipal 

Matéria enviada por VALDERI DA SILVA LEITE 

PORTARIA Nº. 389/2022
LUCAS CENTENARO FORONI, Prefeito Municipal de Rio Brilhante, Estado de Mato Grosso do Sul, empossado em 01 
de janeiro de 2.021, conforme Ata da Primeira Sessão Solene, linha 275 e seguintes, no uso de suas atribuições legais 
inerentes ao cargo conferidas através do art. 77, I a XLII da Lei Orgânica do Município de Rio Brilhante. 
R E S O L V E: 
Art. 1º - Revogar a Portaria nº 1.392, de 13 de outubro de 2021, a qual cedeu o funcionário público municipal PAULO 
AUGUSTO KUFF, Assistente de Administração, da Secretaria de Administração para a Fundação de Cultura, Esporte 
e Lazer de Rio Brilhante – FUNCERB, retornando-o assim para a Secretaria de Administração, retroativo ao dia 13 de 
outubro de 2022. 
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Rio Brilhante - MS, 19 de outubro de 2022. 

LUCAS CENTENARO FORONI 
Prefeito Municipal 

Matéria enviada por ALEXANDRE HENRIQUE GORI 
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