
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 

EDITAL Nº 05/2019 

 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS 
PARA O CARGO DE AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL 

DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE-MS – SEFIN/2019 
 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, no uso da competência conferida no inciso 
IV do art. 16 da Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, torna público, para conhecimento 
dos interessados, o resultado definitivo dos pedidos de isenção de pagamento das 
inscrições para o Concurso Público de Provas e Títulos para provimento do cargo de 
Auditor Fiscal da Receita Municipal do quadro de pessoal do Poder Executivo, 
conforme as regras e condições estabelecidas neste Edital:  
 
1 DO RESULTADO DEFINITIVO DAS ISENÇÕES 
1.1 A relação dos candidatos com o resultado definitivo dos pedidos de isenção, 
referente ao pagamento da taxa de inscrição, encontra-se disposta no ANEXO I – 
Deferidos e ANEXO II – Indeferidos. As listas seguem ordem alfabética, com o número 
de inscrição e resultado do pedido de isenção. 
1.2 O resultado com a resposta aos recursos estará disponível no ambiente do 
candidato.  
  
2 DOS PEDIDOS INDEFERIDOS 
2.1 O candidato, que não obteve a isenção da taxa de inscrição, e tiver interesse em 
permanecer no concurso, deverá efetuar o pagamento do respectivo valor, no período 
de 16/05/2019 até às 15h do dia 17/05/2019.  Após esse período, não serão aceitos 
pedidos de revisão.  
2.2 Para acesso ao boleto o candidato deverá seguir os seguintes passos: 
 ACESSAR o Ambiente do Candidato; 
 CLICAR NA GUIA Minhas inscrições; 
 SELECIONAR Impressão boleto para a inscrição ativa do Concurso Prefeitura de 

Campo Grande 01/2019; 
Após a impressão, o candidato deve realizar o pagamento do boleto dentro do prazo 
previsto no Edital 01/2019, item 4.4. 
 
Caso o pagamento não seja realizado de maneira tempestiva, a inscrição não será 
confirmada. 
 
 
 

Campo Grande/MS, 15 de maio de 2019. 

 

AGENOR MATTIELLO 
Secretário Municipal de Gestão 

 


