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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, a relação definitiva dos candidatos inscritos, de atendimento 
especial, pessoas com deficiência, negros e índios 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 DOS CANDIDATOS INSCRITOS 
1.1 A relação dos candidatos inscritos encontra-se disposta no ANEXO I. As listas 
seguem em ordem alfabética, com o número de inscrição. 
1.2 A relação dos candidatos inscritos que solicitaram atendimento especial encontra-
se disposta no ANEXO II. As listas seguem em ordem alfabética, com o número de 
inscrição e resultado da solicitação de concorrência. 
1.3 A relação dos candidatos inscritos que se declararam como pessoa com deficiência 
encontra-se disposta no ANEXO III. As listas seguem em ordem alfabética, com o 
número de inscrição e resultado da solicitação de concorrência. 
1.4 A relação dos candidatos inscritos que se declararam como negros encontra-se 
disposta no ANEXO IV. As listas seguem em ordem alfabética, com o número de 
inscrição e resultado da solicitação de concorrência. 
1.5 A relação dos candidatos inscritos que se declararam como índios encontra-se 
disposta no ANEXO V. As listas seguem em ordem alfabética, com o número de 
inscrição e resultado da solicitação de concorrência. 
 
2 DOS RECURSOS 
2.1 O resultado com a resposta aos recursos estará disponível no ambiente do 
candidato.  
 
 
 
 

Campo Grande/MS, 07 de junho de 2019. 

 

AGENOR MATTIELLO 
Secretário Municipal de Gestão 

 
 
 


