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O Prefeito Municipal de Itaquiraí, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, mediante as 

condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à 

matéria, em conjunto com a Comissão Organizadora de processos seletivos, nomeada através da Portaria n° 

1.324/2022, resolve  

 

TORNAR PÚBLICO 
 

Art. 1º - A homologação das inscrições dos candidatos ao Processo Seletivo Simplificado nº 002/2022, destinado a 

realização da primeira etapa da seleção de Diretores das Unidades de Ensino da Rede Municipal de Educação, nos 

termos da Lei Municipal Complementar nº 125/2022. 

 

Art. 2º - Em razão da pandemia da COVID-19, sugerimos aos candidatos fazer o uso de máscaras nas intermediações 

e no interior do local de realização das provas. Na entrada do local de prova será fornecido álcool em gel e serão 

seguidas todas as normas sanitárias e medidas de higiene e precaução ao COVID-19.  

 

Art. 3º - Será proibido o compartilhamento de qualquer objeto (caneta, lápis, borracha, garrafas, alimentos, dentre 

outros), bem como o candidato deverá trazer sua garrafa de água transparente ou opaca, sem rótulo, abastecida com 

água e não deverá compartilhar a mesma, de maneira alguma, podendo em caso excepcional utilizar-se dos 

bebedouros do estabelecimento de ensino para abastecimento das garrafas de uso individual, durante a prova. 

 

Art. 4º - O candidato deverá estar munido de caneta esferográfica azul ou preta, sendo imprescindível a apresentação 

de documento oficial de identificação com fotografia para ingresso na sala de provas. Ressalta-se que não serão 

aceitos em hipótese alguma a apresentação de qualquer tipo de ‘’documento digital’’ para ingresso na sala de provas. 

 

Art. 5º - Ao realizarem a prova do presente concurso público, os candidatos, inclusive os do grupo de risco, estão 

cientes das obrigações dos protocolos sanitários de segurança, bem como a utilização de máscara de proteção 

individual durante todo o tempo em que permanecer no local de prova, assim como realizar a correta higienização 

das mãos e respeitar o distanciamento evitando aglomerações durante a aplicação da prova, estando ainda cientes 

dos riscos de contaminação com a “COVID-19”, não podendo responsabilizar o MUNICÍPIO e o IPPEC.  

 

Art. 6º - A convocação dos candidatos inscritos e homologados neste Processo Seletivo,  para a realização da prova 

escrita, a ser realizada no dia 22 de janeiro de 2023 – DOMINGO, no período da TARDE, devendo os candidatos 

comparecer ao local de realização das provas, às 12h30min, pois os portões permanecerão abertos somente até as 

13h00min (horário oficial do Mato Grosso do Sul), horário após o qual não será permitido em hipótese alguma, o 

acesso de candidatos ao local de prova.  

 

Art. 7º - O local de realização das provas, distribuídos por cargo, conforme segue: 

 

22/01/2023 - DOMINGO - PERÍODO DA TARDE  
 

ESCOLA MUNICIPAL JARDIM PRIMAVERA  
Rua das Flores, nº 131 - Bairro Jardim Primavera - Itaquiraí - MS 

 CARGOS CARGOS 

Diretor de Escola  

 

Art. 8º - O Ensalamento e local da prova estará disponível no site www.ippec.org.br em data de 13 de janeiro de 2023. 

 

Art. 9º - A Relação nominal dos candidatos homologados, conforme segue: 
 

http://www.ippec.org.br/
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DIRETOR ESCOLAR 

INSC. NOME NASC. 

251159 ADEMIR BATISTA DOS SANTOS 28/02/1979 

254906 ALDACI ALVES PEREIRA FAGANELLO 30/06/1974 

254254 CARLA KARIÊ FLORES DA FONSECA 14/04/1983 

249675 DANIELLE APARECIDA DE ANDRADE 14/08/1995 

254957 DÉBORA PRESCILA FREIRE DIAS 07/02/1980 

252997 ELEIR TECLA FARIAS FERREIRA 17/06/1973 

255000 GISLAINE CORREIA JULIO 26/05/1981 

253576 GUILHERME CARRITO ALVES 26/01/1996 

255063 LUCI MARA CANDIDA DE JESUS 12/10/1980 

254989 MARCOS FORCACCIN 15/01/1979 

251339 MARIA ELOISA DIAS 17/09/1998 

251798 MATILDE BATISTA EMIDIO 09/02/1976 

255033 NELSON DE OLIVEIRA 20/12/1963 

253533 OCLAIDE AMÁLIA DALEFF 01/04/1969 

249464 PATRICIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA LOPES 22/12/1981 

248949 RUTE BORGES SALES DOS SANTOS 19/08/1979 

253520 SANDRA REGINA PEREIRA DA PAZ 17/06/1981 

253431 SELMA LEONEL DOS SANTOS 25/07/1983 

253526 SILVANIA NOGUEIRA PINHO ELIAS 31/01/1979 

253028 SIMONE LEAL 16/01/1983 

251578 SUELI DE FÁTIMA CHERÊDA BATISTA 06/09/1982 

 

Art. 10º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Itaquiraí - MS, 13 de janeiro de 2023. 

 

 

 

 THALLES HENRIQUE TOMAZELLI 

Prefeito de Itaquiraí - MS 

 

 

 

LORIZETE LEITE BARBOSA  

Presidente da Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado 

da Prefeitura Municipal de Itaquiraí - MS 


