
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014 
 
 

EDITAL Nº 006/2014 – RETIFICAÇÃO 
 
 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS, Estado de 
Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições e através da Comissão de 
Concurso Público, nomeada pelo Decreto nº 046/2014, de 28 de agosto de 
2014, e em atendimento à Recomendação nº 04/2014, do Procedimento 
Administrativo nº 01/2014 do Ministério Público do Estado de Mato Grossodo 
Sul, Promotoria de Justiça da Comarca de Glória de Dourados – MS torna 
público para conhecimentos dos interessados que, com referencia ao 
Concurso Público nº 001/2014, foram adotadas as seguintes providências: 
 
 

1-  As inscrições para os cargos de AUXILIAR DE ODONTOLOGIA e 
AUXILIAR DE LABORATÓRIO, serão reabertas no período de 24 de 
novembro a 08 de dezembro de 2014, exclusivamente no site: 
www.gloriadedourados.ms.gov.br  
 
 

       2 -O requisito exigido para provimentodo cargo de AUXILIAR DE 
ODONTOLOGIA,em cumprimento à legislação federal passa ser: 
Ensino médio completo e inscrição no Conselho Regional de 
Odontologia do Estado de Mato Grosso do Sul. 

 
 
       3 – O requisito exigido para o provimento do cargo de AUXILIAR DE 

LABORATÓRIO, em cumprimento à legislação federal passa ser: 
Ensino médio completo e curso técnico em Laboratório. 

 
 
      4 – Os candidatos já inscritos para os cargos de auxiliar de Odontologia 

e Auxiliar de Laboratório que não possuírem os requisitos exigidos por 
este Edital, poderão solicitar o cancelamento de suas inscrições e a 
restituição do valor pago a título de taxa de inscrição. 

 
 

                 5 – A data das Provas Escritas para todos os cargos fica transferida para 
o dia 21 de dezembro de 2014 em locais e horários que são 
informados posteriormente, mediante Edital a ser divulgado através 
do site: www.gloriadedourados.ms.gov.br  

 
 
    6 – Torna-se sem efeito a relação dos candidatos inscritos para os cargos 

de Auxiliar de Odontologia e Auxiliar de Laboratório constante do Edital 
nº 003/2014 e o ensalamento constante do Edital nº005/2014. 



 
 

Gloria de Dourados, 19 de novembro de 2014. 
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