PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
COMISSÃO COORDENADORA DO CONCURSO PÚBLICO - CCCP

RELATÓRIO CONCLUSIVO DA COMISSÃO COORDENADORA DO
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS N. 1/2020

- Tendo em vista as atribuições auferidas a esta Comissão Coordenadora
do Concurso Público de Provas e Títulos, obedecendo as regras e princípios
constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
transparência, aplicáveis aos concursos públicos;
- Considerando a Portaria n. 155, de 8 de abril de 2020, de instituição da
Comissão Coordenadora do Concurso Público de Provas e Títulos, em seu art. 4º
e 5º, onde trata do prazo, elaboração e conclusão dos trabalhos inerentes à
comissão, bem como conseguinte as disposições das Portarias nrs. 179, de 29
de abril de 2020, 213, de 17 de junho de 2020 e 287, de 20 de agosto de 2020;

O presente relatório tem por objetivo apresentar o andamento, em todas suas
fases, dos trabalhos desta Comissão Coordenadora do Concurso Público de Provas e
Títulos n. 1/2020, tendo como início aos 8/4/2020 (oito dias do mês de abril do ano de
dois mil e vinte) e término aos 13/4/2021 (treze dias do mês de abril do ano de dois mil
e vinte e um), tendo como enfoque os princípios constitucionais citados anteriormente,
os quais regem os parâmetros legais em relação ao acesso a cargos públicos através
de concurso, garantindo a todos, preliminarmente, a transparência, para dar
legitimidade na sua realização, até a execução do certame.
Assim, podemos destacar:
Primeiro, para a instrumentalização do concurso, foi celebrado contrato entre a
Prefeitura Municipal de Bandeirantes – MS e a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao
Ensino e à Cultura – FAPEC, para realização dos serviços de planejamento,
organização, sistematização, elaboração e execução do concurso público, como
efetivação das inscrições, preparação e aplicação das provas, elaboração da lista de
classificação geral de candidatos, bem como a promoção dos atos necessários à
seleção; contudo, reportando-se a esta comissão.
Para garantir a eficácia e a ampla divulgação a todos que participaram direta
e/ou indiretamente deste concurso, suas fases tidas como elementos padrões, através
de editais próprios, foram efetuadas todas suas publicações na imprensa oficial do
Município, bem como em “web sites” da Prefeitura Municipal e da Fundação FAPEC,
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bem como em outros meios de comunicação, desenvolvendo-se até a data de sua
homologação.
Todos os documentos que compõem o concurso público encontram-se
digitalizados e, também, em arquivo físico na Prefeitura Municipal de Bandeirantes –
MS, sito a Rua Presidente Arthur Bernardes, n. 300, Centro, para ciência, consulta de
seu conteúdo e extração de cópias, caso haja necessidade. Tais documentos
encontram-se divididos conforme os volumes I, II, III e IV, na modalidade de processos
seqüenciais, com páginas numeradas de 1 a 1.727.
Por fim, após a necessária vista e conferência de todos os atos, durante e após
a realização do concurso público para provimento de cargos pertencentes ao Quadro
Efetivo de Pessoal da Prefeitura Municipal de Bandeirantes - MS, esta Comissão
Coordenadora do Concurso Público encerra seus trabalhos, declarando que o mesmo
se encontra homologado pelo Executivo Municipal, conforme Edital de Homologação
sob n. 15, de 13 de abril de 2021, publicado na imprensa oficial do Município, edição n.
1715, de 13 de abril de 2021.
Bandeirantes – MS, 6 de maio de 2021.
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