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 EDITAIS  
 

EDITAL N. º 014/2022 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS. 

WEZER ALVES RODRIGUES, VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso 
de suas atribuições, torna pública, a COMISSÃO ESPECIAL PARA MEDIANTE PROCESSO DE ENTREVISTA, VERIFICAR A VERACIDADE DA 
DECLARAÇÃO FIRMADA PELO CANDIDATO, do Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de cargos pertencentes ao quadro 
permanente de pessoal da Câmara Municipal de Aquidauana, conforme segue: 

1. Designar para compor a banca avaliadora: 

 Integrante 4622031: servidora pública estadual, mulher, negra, participação em oficinas sobre igualdade racial, experiência em 
comissões de heteroidentificação e militante do grupo TEZ; 

 Integrante 1882559: servidora pública federal, mulher, branca, participante de bancas de heteroidentificação na UFMS desde 2019, 

participante das Oficinas promovidas pela UFMS sobre a temática da promoção da igualdade racial e do enfrentamento ao racismo com base em 
conteúdo disponibilizado pelo órgão responsável pela promoção da igualdade étnica previsto no § 1º do art. 49 da Lei n° 12.288, de 20 de julho de 
2010. 

 Integrante 6138604: servidor público federal, homem, branco, experiência em comissões de heteroidentificação e participante das 
Oficinas promovidas pela UFMS sobre a temática da promoção da igualdade racial e do enfrentamento ao racismo, participante ativo nas Bancas 
da UFMS desde 2012. 

1.1. O candidato Negro ou Índio que não comparecer na entrevista no prazo e local estabelecidos em edital próprio ou que não receber parecer 
conclusivo favorável da Comissão Especial, perderá o direito ao pleito das vagas reservadas aos candidatos optantes do programa de reserva de 
vagas, permanecendo somente na listagem geral de classificação para o cargo, não podendo impetrar recurso dessa decisão. 

Aquidauana,26 de setembro de 2022. 

WEZER ALVES RODRIGUES 
Vereador Presidente da Câmara Municipal de Aquidauana 

 

http://www.aquidauana.ms.gov.br/
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