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SUMÁRIO 
 

PORTARIAS 01 

 

PORTARIAS 

 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS 
 

PORTARIA GEEC Nº 002/2018, de 27 de Julho de 2018. 
 

Convoca a professora CLEIDE 
MACHADO COSMO para o exercício 
temporário da função docente, e dá 
outras providências. 

 
A Gerente Municipal de Educação, Cultura e Esportes do 

município de Glória de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso 
das atribuições que lhe confere o Decreto nº 33/2018 de 28 de Julho de 
2018. 
 

Considerando a necessidade de suprir vagas de professores, 
em caráter excepcional e temporário, sob o regime de suplência, nas 
Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 
 

Considerando como parâmetro para convocação o Resultado 
Final de Classificação dos candidatos docentes - Edital nº 04/2018, 
publicado no DOEGD nº 0020 de 09 de fevereiro de 2018 e posterior 
convocação mediante Edital de Convocação nº 06/2018 retificado pelos 
editais de nº 07 e 08/2018 publicado no DOEGD nº 0126 de 24 de Julho 
de 2018.  
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. CONVOCAR a servidora CLEIDE MACHADO COSMO, 
ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, para ministrar 
aulas em caráter temporário, sob o regime de suplência, com fundamento 
nos artigos 30 a 42 da Lei Municipal nº 961/2011, de 25 de outubro de 
2011, na condição de “professor  regente” ou “professor de artes”, na 
escola E.M. DOIS DE MAIO – POLO, com 20 (vinte) horas semanais, 

iniciando o período em 01/08/2018 e  findando em 14/12/2018, em 
substituição à Professora Ana Paula Reginato Cervantes conforme 
portaria n° 007 de 02 de janeiro de 2017. 
 

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Maria Conceição Amaral Laboissier 
Gerente Municipal de Educação, Cultura e Esportes 

 
 
PORTARIA GEEC Nº 003/2018, de 27 de Julho de 2018. 
 

Convoca a professora ELENIR ALVE 
DE OLIVEIRA MONTEIRO para o 
exercício temporário da função 
docente, e dá outras providências. 

 
A Gerente Municipal de Educação, Cultura e Esportes do 

município de Glória de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso 
das atribuições que lhe confere o Decreto nº 33/2018 de 28 de Julho de 
2018. 

Considerando a necessidade de suprir vagas de professores, 
em caráter excepcional e temporário, sob o regime de suplência, nas 
Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 
 

Considerando como parâmetro para convocação o Resultado 
Final de Classificação dos candidatos docentes - Edital nº 04/2018, 
publicado no DOEGD nº 0020 de 09 de fevereiro de 2018 e posterior 
convocação mediante Edital de Convocação nº 06/2018 retificado pelos 
editais de nº 07 e 08/2018 publicado no DOEGD nº 0126 de 24 de Julho 
de 2018.  
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. CONVOCAR a servidora ELENIR ALVES DE OLIVEIRA 
MONTEIRO, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, 
para ministrar aulas em caráter temporário, sob o regime de suplência, 
com fundamento nos artigos 30 a 42 da Lei Municipal nº 961/2011, de 25 
de outubro de 2011, na condição de “professor regente” ou “professor de 
artes”, na escola CMEI LUIZ PINHEIRO SILVA, com 20 (vinte) horas 
semanais, iniciando o período em 01/08/2018 e  findando em 
14/12/2018, em substituição à Professora Maria Conceição Amaral 
Laboissier conforme portaria n° 006 de 02 de janeiro de 2017. 
 

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Maria Conceição Amaral Laboissier 
Gerente Municipal de Educação, Cultura e Esportes 
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PORTARIA GEEC Nº 004/2018, de 27 de Julho de 2018. 
 

Convoca a professora IRETE 
APARECIDA PÊGO DO SANTO SILVA 
para o exercício temporário da 
função docente, e dá outras 
providências. 

 
A Gerente Municipal de Educação, Cultura e Esportes do 

município de Glória de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, no 
uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 33/2018 de 28 de Julho 
de 2018. 
 

Considerando a necessidade de suprir vagas de professores, 
em caráter excepcional e temporário, sob o regime de suplência, nas 
Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 
 

Considerando como parâmetro para convocação o Resultado 
Final de Classificação dos candidatos docentes - Edital nº 04/2018, 
publicado no DOEGD nº 0020 de 09 de fevereiro de 2018 e posterior 
convocação mediante Edital de Convocação nº 06/2018 retificado pelos 
editais de nº 07 e 08/2018 publicado no DOEGD nº 0126 de 24 de Julho 
de 2018.  
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. CONVOCAR a servidora IRETE APARECIDA PÊGO DO 
SANTO SILVA, ocupante do cargo de provimento efetivo de 
PROFESSOR, para ministrar aulas em caráter temporário, sob o regime 
de suplência, com fundamento nos artigos 30 a 42 da Lei Municipal nº 
961/2011, de 25 de outubro de 2011, na condição de “professor 
regente”  ou “professor de artes”, na escola E.M. MARINHA DO BRASIL, 
com 20 (vinte) horas semanais, iniciando o período em 01/08/2018 e  
findando em 14/12/2018, por motivo de afastamento de Guiomar 
Barbosa do Nascimento conforme portaria n° 008 de 02 de janeiro de 
2017. 
 

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Maria Conceição Amaral Laboissier 
Gerente Municipal de Educação, Cultura e Esportes 

 
 

PORTARIA GEEC Nº 005/2018, de 27 de Julho de 2018. 
 

Convoca a professora IZABEL 
ALVES DE MACEDO para o exercício 
temporário da função docente, e dá 
outras providências. 
 

A Gerente Municipal de Educação, Cultura e Esportes do 
município de Glória de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso 
das atribuições que lhe confere o Decreto nº 33/2018 de 28 de Julho de 
2018. 

Considerando a necessidade de suprir vagas de professores, 
em caráter excepcional e temporário, sob o regime de suplência, nas 
Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 

Considerando como parâmetro para convocação o Resultado 
Final de Classificação dos candidatos docentes - Edital nº 04/2018, 
publicado no DOEGD nº 0020 de 09 de fevereiro de 2018 e posterior 
convocação mediante Edital de Convocação nº 06/2018 retificado pelos 
editais de nº 07 e 08/2018 publicado no DOEGD nº 0126 de 24 de Julho 
de 2018.  
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. CONVOCAR a servidora IZABEL ALVES DE MACEDO, 
ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, para ministrar 
aulas em caráter temporário, sob o regime de suplência, com fundamento 
nos artigos 30 a 42 da Lei Municipal nº 961/2011, de 25 de outubro de 
2011, na condição de “professor regente” ou “professor de artes”, na 
escola E.M. DOIS DE MAIO – POLO: SALA DE EXTENSÃO E.E. WEIMAR 
GONÇALVES TORRES, com 20 (vinte) horas semanais, iniciando o 
período em 01/08/2018 e findando em 14/12/2018, por motivo de 
afastamento da Professora Guiomar Barbosa do Nascimento conforme 
portaria n° 008  de 02 de janeiro de 2017. 
 

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Maria Conceição Amaral Laboissier 
Gerente Municipal de Educação, Cultura e Esportes 

 
 

PORTARIA GEEC Nº 006/2018, de 27 de Julho de 2018. 

Convoca a professora LEILA 
MACHADO para o exercício 
temporário da função docente, e dá 
outras providências. 
 

A Gerente Municipal de Educação, Cultura e Esportes do 
município de Glória de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso 
das atribuições que lhe confere o Decreto nº 33/2018 de 28 de Julho de 
2018. 

Considerando a necessidade de suprir vagas de professores, 
em caráter excepcional e temporário, sob o regime de suplência, nas 
Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 

Considerando como parâmetro para convocação o Resultado 
Final de Classificação dos candidatos docentes - Edital nº 04/2018, 
publicado no DOEGD nº 0020 de 09 de fevereiro de 2018 e posterior 
convocação mediante Edital de Convocação nº 06/2018 retificado pelos 
editais de nº 07 e 08/2018 publicado no DOEGD nº 0126 de 24 de Julho 
de 2018.  
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. CONVOCAR a servidora LEILA MACHADO, ocupante 
do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, para ministrar aulas em 
caráter temporário, sob o regime de suplência, com fundamento nos 
artigos 30 a 42 da Lei Municipal nº 961/2011, de 25 de outubro de 2011, 
na condição de “professor regente” ou “professor de artes”, na escola E.M. 
DOIS DE MAIO – POLO, com 20 (vinte) horas semanais, iniciando o 
período em 01/08/2018 e findando em 14/12/2018, VAGA PURA. 
 

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Maria Conceição Amaral Laboissier 
Gerente Municipal de Educação, Cultura e Esportes 

 
 

PORTARIA GEEC Nº 007/2018, de 27 de Julho de 2018. 
 

Convoca a professora LUCICLEIDE 
APARECIDA DE SOUZA para o 
exercício temporário da função 
docente, e dá outras providências. 

 
A Gerente Municipal de Educação, Cultura e Esportes do 

município de Glória de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso 
das atribuições que lhe confere o Decreto nº 33/2018 de 28 de Julho de 
2018. 

Considerando a necessidade de suprir vagas de professores, 
em caráter excepcional e temporário, sob o regime de suplência, nas 
Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 

Considerando como parâmetro para convocação o Resultado 
Final de Classificação dos candidatos docentes - Edital nº 04/2018, 
publicado no DOEGD nº 0020 de 09 de fevereiro de 2018 e posterior 
convocação mediante Edital de Convocação nº 06/2018 retificado pelos 
editais de nº 07 e 08/2018 publicado no DOEGD nº 0126 de 24 de Julho 
de 2018.  
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. CONVOCAR a servidora LUCICLEIDE APARECIDA DE 
SOUZA, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, para 
ministrar aulas em caráter temporário, sob o regime de suplência, com 
fundamento nos artigos 30 a 42 da Lei Municipal nº 961/2011, de 25 de 
outubro de 2011, na condição de “professor regente” ou “professor de 
artes”, na escola E.M. MARINHA DO BRASIL, com 20 (vinte) horas 
semanais, iniciando o período em 01/08/2018 e findando em 
14/12/2018, VAGA PURA. 
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Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Maria Conceição Amaral Laboissier 
Gerente Municipal de Educação, Cultura e Esportes 

 
 

PORTARIA GEEC Nº 008/2018, de 27 de Julho de 2018. 

 
Convoca a professora LUCILENE DE 
SOUZA NEVES para o exercício 
temporário da função docente, e dá 
outras providências. 

 
A Gerente Municipal de Educação, Cultura e Esportes do 

município de Glória de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso 
das atribuições que lhe confere o Decreto nº 33/2018 de 28 de Julho de 
2018. 
 

Considerando a necessidade de suprir vagas de professores, 
em caráter excepcional e temporário, sob o regime de suplência, nas 
Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 
 

Considerando como parâmetro para convocação o Resultado 
Final de Classificação dos candidatos docentes - Edital nº 04/2018, 
publicado no DOEGD nº 0020 de 09 de fevereiro de 2018 e posterior 
convocação mediante Edital de Convocação nº 06/2018 retificado pelos 
editais de nº 07 e 08/2018 publicado no DOEGD nº 0126 de 24 de Julho 
de 2018.  
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. CONVOCAR a servidora LUCILENE DE SOUZA NEVES, 
ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, para ministrar 
aulas em caráter temporário, sob o regime de suplência, com fundamento 
nos artigos 30 a 42 da Lei Municipal nº 961/2011, de 25 de outubro de 
2011, na condição de “professor regente”  ou “professor de artes”, na 
escola E.M. MARINHA DO BRASIL, com 20 (vinte) horas semanais, 
iniciando o período em 01/08/2018 e  findando em 14/12/2018, 
cedência para a APAE de Cristina Dutra Teixeira conforme portaria n° 
032 de 13 de março de 2018. 
 

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
Maria Conceição Amaral Laboissier 

Gerente Municipal de Educação, Cultura e Esportes 
 
 

PORTARIA GEEC Nº 009/2018, de 27 de Julho de 2018. 
 
Convoca a professora LUZIA ALVES 
DE SOUZA para o exercício 
temporário da função docente, e dá 
outras providências. 

 
A Gerente Municipal de Educação, Cultura e Esportes do 

município de Glória de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso 
das atribuições que lhe confere o Decreto nº 33/2018 de 28 de Julho de 
2018. 
 

Considerando a necessidade de suprir vagas de professores, 
em caráter excepcional e temporário, sob o regime de suplência, nas 
Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 
 

Considerando como parâmetro para convocação o Resultado 
Final de Classificação dos candidatos docentes - Edital nº 04/2018, 
publicado no DOEGD nº 0020 de 09 de fevereiro de 2018 e posterior 
convocação mediante Edital de Convocação nº 06/2018 retificado pelos 
editais de nº 07 e 08/2018 publicado no DOEGD nº 0126 de 24 de Julho 
de 2018.  
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. CONVOCAR a servidora LUZIA ALVES DE SOUZA, 
ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, para ministrar 
aulas em caráter temporário, sob o regime de suplência, com fundamento 

nos artigos 30 a 42 da Lei Municipal nº 961/2011, de 25 de outubro de 
2011, na condição de “professor regente” ou “professor de artes”, na 
escola CMEI LUIZ PINHEIRO SILVA, com 20 (vinte) horas semanais, 
iniciando o período em 01/08/2018 e findando em 14/12/2018, em 
substituição à Professora Joseane Ferreira de Lima Chagas conforme 
portaria n° 009 de 02 de janeiro de 2017. 
 

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Maria Conceição Amaral Laboissier 
Gerente Municipal de Educação, Cultura e Esportes 

 
 

PORTARIA GEEC Nº 010/2018, de 27 de Julho de 2018. 
 
Convoca a professora MÁRCIA LIMA 
FERREIRA para o exercício 
temporário da função docente, e dá 
outras providências. 

 
A Gerente Municipal de Educação, Cultura e Esportes do 

município de Glória de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso 
das atribuições que lhe confere o Decreto nº 33/2018 de 28 de Julho de 
2018. 
 

Considerando a necessidade de suprir vagas de professores, 
em caráter excepcional e temporário, sob o regime de suplência, nas 
Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 
 

Considerando como parâmetro para convocação o Resultado 
Final de Classificação dos candidatos docentes - Edital nº 04/2018, 
publicado no DOEGD nº 0020 de 09 de fevereiro de 2018 e posterior 
convocação mediante Edital de Convocação nº 06/2018 retificado pelos 
editais de nº 07 e 08/2018 publicado no DOEGD nº 0126 de 24 de Julho 
de 2018.  
 

RESOLVE: 
 
Art. 1º. CONVOCAR a servidora MÁRCIA LIMA FERREIRA, ocupante do 
cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, para ministrar aulas em 
caráter temporário, sob o regime de suplência, com fundamento nos 
artigos 30 a 42 da Lei Municipal nº 961/2011, de 25 de outubro de 2011, 
na condição de “professor regente” ou “professor de artes”, na escola E.M. 
MARINHA DO BRASIL, com 20 (vinte) horas semanais, iniciando o 
período em 01/08/2018 e findando em 14/12/2018, por motivo de 
afastamento da Professora Mara Conceição Amaral Laboissier conforme 
portaria n° 006 de 02 de Janeiro de 2017. 
 

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Maria Conceição Amaral Laboissier 
Gerente Municipal de Educação, Cultura e Esportes 

 
 

PORTARIA GEEC Nº 011/2018, de 27 de Julho de 2018. 

 

Convoca a professora 
MARIA IVETE DE SOUZA 
para o exercício temporário 
da função docente, e dá 
outras providências. 

 
A Gerente Municipal de Educação, Cultura e Esportes do 

município de Glória de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso 
das atribuições que lhe confere o Decreto nº 33/2018 de 28 de Julho de 
2018. 
 

Considerando a necessidade de suprir vagas de professores, 
em caráter excepcional e temporário, sob o regime de suplência, nas 
Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 
 

Considerando como parâmetro para convocação o Resultado 
Final de Classificação dos candidatos docentes - Edital nº 04/2018, 
publicado no DOEGD nº 0020 de 09 de fevereiro de 2018 e posterior 
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convocação mediante Edital de Convocação nº 06/2018 retificado pelos 
editais de nº 07 e 08/2018 publicado no DOEGD nº 0126 de 24 de Julho 
de 2018.  
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. CONVOCAR a servidora MARIA IVETE DE SOUZA, 
ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, para ministrar 
aulas em caráter temporário, sob o regime de suplência, com fundamento 
nos artigos 30 a 42 da Lei Municipal nº 961/2011, de 25 de outubro de 
2011, na condição de “professor regente” ou “professor de artes”, na 
escola CMEI LUIZ PINHEIRO SILVA, com 20 (vinte) horas semanais, 
iniciando o período em 01/08/2018 e  findando em 14/12/2018, VAGA 
PURA. 
 

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Maria Conceição Amaral Laboissier 
Gerente Municipal de Educação, Cultura e Esportes 

 
 

PORTARIA GEEC Nº 012/2018, de 27 de Julho de 2018.  
 
Convoca a professora MARIA DIAS 
MORAIS para o exercício 
temporário da função docente, e dá 
outras providências. 

 
A Gerente Municipal de Educação, Cultura e Esportes do 

município de Glória de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso 
das atribuições que lhe confere o Decreto nº 33/2018 de 28 de Julho de 
2018. 
 

Considerando a necessidade de suprir vagas de professores, 
em caráter excepcional e temporário, sob o regime de suplência, nas 
Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 
 

Considerando como parâmetro para convocação o Resultado 
Final de Classificação dos candidatos docentes - Edital nº 04/2018, 
publicado no DOEGD nº 0020 de 09 de fevereiro de 2018 e posterior 
convocação mediante Edital de Convocação nº 06/2018 retificado pelos 
editais de nº 07 e 08/2018 publicado no DOEGD nº 0126 de 24 de Julho 
de 2018.  
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. CONVOCAR a servidora MARIA DIAS MORAIS, 
ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, para ministrar 
aulas em caráter temporário, sob o regime de suplência, com fundamento 
nos artigos 30 a 42 da Lei Municipal nº 961/2011, de 25 de outubro de 
2011, na condição de “professor regente”  ou “professor de artes”, na 
escola CMEI LUIZ PINHEIRO SILVA, com 20 (vinte) horas semanais, 
iniciando o período em 01/08/2018 e  findando em 14/12/2018, 
cedência para a APAE de Eliziane Procópio de Moura conforme portaria 
n° 020 de 19 de fevereiro de 2018. 
 

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Maria Conceição Amaral Laboissier 
Gerente Municipal de Educação, Cultura e Esportes 

 
 

PORTARIA GEEC Nº 013/2018, de 27 de Julho de 2018.  
 
Convoca a professora MARIA 
TEREZA NOBREGA para o exercício 
temporário da função docente, e dá 
outras providências. 

 
A Gerente Municipal de Educação, Cultura e Esportes do 

município de Glória de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso 
das atribuições que lhe confere o Decreto nº 33/2018 de 28 de Julho de 
2018. 
 

Considerando a necessidade de suprir vagas de professores, 
em caráter excepcional e temporário, sob o regime de suplência, nas 

Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 
 

Considerando como parâmetro para convocação o Resultado 
Final de Classificação dos candidatos docentes - Edital nº 04/2018, 
publicado no DOEGD nº 0020 de 09 de fevereiro de 2018 e posterior 
convocação mediante Edital de Convocação nº 06/2018 retificado pelos 
editais de nº 07 e 08/2018 publicado no DOEGD nº 0126 de 24 de Julho 
de 2018.  
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. CONVOCAR a servidora MARIA TEREZA NOBREGA, 
ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, para ministrar 
aulas em caráter temporário, sob o regime de suplência, com fundamento 
nos artigos 30 a 42 da Lei Municipal nº 961/2011, de 25 de outubro de 
2011, na condição de “professor regente” ou “professor de artes”, na 
escola CMEI LUIZ PINHEIRO SILVA, com 20 (vinte) horas semanais, 
iniciando o período em 01/08/2018 e findando em 14/12/2018, por 
motivo de afastamento da Professora Eloisa Silva Nunes conforme 
portaria n° 030  de 02 de março de 2018. 
 

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Maria Conceição Amaral Laboissier 
Gerente Municipal de Educação, Cultura e Esportes 

 
 

PORTARIA GEEC Nº 014/2018, de 27 de Julho de 2018. 
 
Convoca a professora MARIA 
TEREZINHA BEZERRA DA SILVA 
para o exercício temporário da 
função docente, e dá outras 
providências. 

 
A Gerente Municipal de Educação, Cultura e Esportes do 

município de Glória de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso 
das atribuições que lhe confere o Decreto nº 33/2018 de 28 de Julho de 
2018. 
 

Considerando a necessidade de suprir vagas de professores, 
em caráter excepcional e temporário, sob o regime de suplência, nas 
Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 
 

Considerando como parâmetro para convocação o Resultado 
Final de Classificação dos candidatos docentes - Edital nº 04/2018, 
publicado no DOEGD nº 0020 de 09 de fevereiro de 2018 e posterior 
convocação mediante Edital de Convocação nº 06/2018 retificado pelos 
editais de nº 07 e 08/2018 publicado no DOEGD nº 0126 de 24 de Julho 
de 2018.  
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. CONVOCAR a servidora MARIA TEREZINHA 
BEZERRA DA SILVA, ocupante do cargo de provimento efetivo de 
PROFESSOR, para ministrar aulas em caráter temporário, sob o regime 
de suplência, com fundamento nos artigos 30 a 42 da Lei Municipal nº 
961/2011, de 25 de outubro de 2011, na condição de “professor regente” 
ou “professor de artes”, na escola E.M. MARINHA DO BRASIL, com 20 
(vinte) horas semanais, iniciando o período em 01/08/2018 e findando 
em 14/12/2018, por motivo de afastamento da Professora Rafaela da 
Silva Rozas conforme portaria n° 037 de 21 de março de 2018. 
 

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Maria Conceição Amaral Laboissier 
Gerente Municipal de Educação, Cultura e Esportes 

 
 

PORTARIA GEEC Nº 015/2018, de 27 de Julho de 2018.  
 
Convoca a professora NADIR 
SIMPLICIO JUSTINO NODIMATU 
para o exercício temporário da 
função docente, e dá outras 
providências.

http://www.gloriadedourados.ms.gov.br/
mailto:doegd@gloriadedourados.ms.gov.br


ANO I DOEGD – N.0130/2018 GLÓRIA DE DOURADOS-MS, SEGUNDA-FEIRA, 30 DE JULHO DE 2018                                      PÁGINA 5 
  

 

 

Rua Tancredo de Almeida Neves, Parque CEAD – Fone: (67) 3466-1611 

http://www.gloriadedourados.ms.gov.br – Email: doegd@gloriadedourados.ms.gov.br  

A Gerente Municipal de Educação, Cultura e Esportes do 
município de Glória de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso 
das atribuições que lhe confere o Decreto nº 33/2018 de 28 de Julho de 
2018. 
 

Considerando a necessidade de suprir vagas de professores, 
em caráter excepcional e temporário, sob o regime de suplência, nas 
Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 
 

Considerando como parâmetro para convocação o Resultado 
Final de Classificação dos candidatos docentes - Edital nº 04/2018, 
publicado no DOEGD nº 0020 de 09 de fevereiro de 2018 e posterior 
convocação mediante Edital de Convocação nº 06/2018 retificado pelos 
editais de nº 07 e 08/2018 publicado no DOEGD nº 0126 de 24 de Julho 
de 2018.  
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. CONVOCAR a servidora NADIR SIMPLICIO JUSTINO 
NODIMATU, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, 
para ministrar aulas em caráter temporário, sob o regime de suplência, 
com fundamento nos artigos 30 a 42 da Lei Municipal nº 961/2011, de 25 
de outubro de 2011, na condição de “professor regente”  ou “professor de 
artes”, na escola E.M. DOIS DE MAIO - POLO, com 20 (vinte) horas 
semanais, iniciando o período em 01/08/2018 e  findando em 
14/12/2018, VAGA PURA. 
 

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 

Maria Conceição Amaral Laboissier 
Gerente Municipal de Educação, Cultura e Esportes 

 
 

PORTARIA GEEC Nº 016/2018, de 27 de Julho de 2018. 
 
Convoca a professora NELZA ALVES 
BARROSO para o exercício 
temporário da função docente, e dá 
outras providências. 

 
A Gerente Municipal de Educação, Cultura e Esportes do 

município de Glória de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso 
das atribuições que lhe confere o Decreto nº 33/2018 de 28 de Julho de 
2018. 
 

Considerando a necessidade de suprir vagas de professores, 
em caráter excepcional e temporário, sob o regime de suplência, nas 
Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 
 

Considerando como parâmetro para convocação o Resultado 
Final de Classificação dos candidatos docentes - Edital nº 04/2018, 
publicado no DOEGD nº 0020 de 09 de fevereiro de 2018 e posterior 
convocação mediante Edital de Convocação nº 06/2018 retificado pelos 
editais de nº 07 e 08/2018 publicado no DOEGD nº 0126 de 24 de Julho 
de 2018.  
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. CONVOCAR a servidora NELZA ALVES BARROSO, 
ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, para ministrar 
aulas em caráter temporário, sob o regime de suplência, com fundamento 
nos artigos 30 a 42 da Lei Municipal nº 961/2011, de 25 de outubro de 
2011, na condição de “professor regente”  ou “professor de artes”, na 
escola CMEI LUIZ PINHEIRO SILVA, com 20 (vinte) horas semanais, 
iniciando o período em 01/08/2018 e  findando em 14/12/2018, por 
motivo de afastamento de Joseane Ferreira de Lima Chagas conforme 
portaria n° 009 de 02 de janeiro de 2017. 
 

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 

Maria Conceição Amaral Laboissier 
Gerente Municipal de Educação, Cultura e Esportes 

 
 

PORTARIA GEEC Nº 017/2018, de 27 de Julho de 2018. 
 

Convoca a professora ROSÂNGELA 
CANDIDO DA SILVA para o exercício 
temporário da função docente, e dá 
outras providências. 

 
A Gerente Municipal de Educação, Cultura e Esportes do 

município de Glória de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso 
das atribuições que lhe confere o Decreto nº 33/2018 de 28 de Julho de 
2018. 
 

Considerando a necessidade de suprir vagas de professores, 
em caráter excepcional e temporário, sob o regime de suplência, nas 
Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 
 

Considerando como parâmetro para convocação o Resultado 
Final de Classificação dos candidatos docentes - Edital nº 04/2018, 
publicado no DOEGD nº 0020 de 09 de fevereiro de 2018 e posterior 
convocação mediante Edital de Convocação nº 06/2018 retificado pelos 
editais de nº 07 e 08/2018 publicado no DOEGD nº 0126 de 24 de Julho 
de 2018.  
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. CONVOCAR a servidora ROSÂNGELA CANDIDO DA 
SILVA, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, para 
ministrar aulas em caráter temporário, sob o regime de suplência, com 
fundamento nos artigos 30 a 42 da Lei Municipal nº 961/2011, de 25 de 
outubro de 2011, na condição de “professor regente”  ou “professor de 
artes”, na escola E.M. DOIS DE MAIO - POLO, com 20 (vinte) horas 
semanais, iniciando o período em 01/08/2018 e  findando em 
14/12/2018, em substituição à professora EMILENE PINTO DE SOUZA 
por motivo de afastamento conforme artigo 57 CF. 
 

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Maria Conceição Amaral Laboissier 
Gerente Municipal de Educação, Cultura e Esportes 

 
 

PORTARIA GEEC Nº 018/2018, de 27 de Julho de 2018. 
 
Convoca a professora ROSILETE 
ALVES DA CRUZ MOURA para o 
exercício temporário da função 
docente, e dá outras providências. 

 
A Gerente Municipal de Educação, Cultura e Esportes do 

município de Glória de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso 
das atribuições que lhe confere o Decreto nº 33/2018 de 28 de Julho de 
2018. 
 

Considerando a necessidade de suprir vagas de professores, 
em caráter excepcional e temporário, sob o regime de suplência, nas 
Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 
 

Considerando como parâmetro para convocação o Resultado 
Final de Classificação dos candidatos docentes - Edital nº 04/2018, 
publicado no DOEGD nº 0020 de 09 de fevereiro de 2018 e posterior 
convocação mediante Edital de Convocação nº 06/2018 retificado pelos 
editais de nº 07 e 08/2018 publicado no DOEGD nº 0126 de 24 de Julho 
de 2018.  
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. CONVOCAR a servidora ROSILETE ALVES DA CRUZ 
MOURA, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, para 
ministrar aulas em caráter temporário, sob o regime de suplência, com 
fundamento nos artigos 30 a 42 da Lei Municipal nº 961/2011, de 25 de 
outubro de 2011, na condição de “professor regente”  ou “professor de 
artes”, na escola E.M DOIS DE MAIO - POLO, com 20 (vinte) horas 
semanais, iniciando o período em 01/08/2018 e  findando em 
14/12/2018, afastamento da Professora Luciana Nobre dos Santos para a 
função de coordenadora pedagógica. 
 

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Maria Conceição Amaral Laboissier 
Gerente Municipal de Educação, Cultura e Esportes 

 
 

PORTARIA GEEC Nº 019/2018, de 27 de Julho de 2018. 

Convoca a professora ROSSANA 
VIVIANE EURIQUES LUCENA para o 
exercício temporário da função 
docente, e dá outras providências. 

 
A Gerente Municipal de Educação, Cultura e Esportes do 

município de Glória de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso 
das atribuições que lhe confere o Decreto nº 33/2018 de 28 de Julho de 
2018. 

Considerando a necessidade de suprir vagas de professores, 
em caráter excepcional e temporário, sob o regime de suplência, nas 
Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 

Considerando como parâmetro para convocação o Resultado 
Final de Classificação dos candidatos docentes - Edital nº 04/2018, 
publicado no DOEGD nº 0020 de 09 de fevereiro de 2018 e posterior 
convocação mediante Edital de Convocação nº 06/2018 retificado pelos 
editais de nº 07 e 08/2018 publicado no DOEGD nº 0126 de 24 de Julho 
de 2018.  
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. CONVOCAR a servidora ROSSANA VIVIANE 
EURIQUES LUCENA, ocupante do cargo de provimento efetivo de 
PROFESSOR, para ministrar aulas em caráter temporário, sob o regime 
de suplência, com fundamento nos artigos 30 a 42 da Lei Municipal nº 
961/2011, de 25 de outubro de 2011, na condição de “professor regente”  
ou “professor de artes”, na escola E.M. MARINHA DO BRASIL E DOIS DE 
MAIO - POLO, com 20 (vinte) horas semanais, iniciando o período em 
01/08/2018 e  findando em 14/12/2018, VAGA PURA. 
 

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Maria Conceição Amaral Laboissier 
Gerente Municipal de Educação, Cultura e Esportes 

 
 

PORTARIA GEEC Nº 020/2018, de 27 de Julho de 2018. 

 

Convoca a professora SAULA 
CRISTINA DA CONCEIÇÃO para 
o exercício temporário da 
função docente, e dá outras 
providências. 

 
A Gerente Municipal de Educação, Cultura e 

Esportes do município de Glória de Dourados , Estado de Mato 
Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto 
nº 33/2018 de 28 de Julho de 2018. 
 

Considerando a necessidade de suprir vagas de 
professores, em caráter excepcional e temporário, sob o regime 

de suplência, nas Unidades Escolares da Rede Municipal de 
Ensino. 

Considerando como parâmetro para convocação o 
Resultado Final de Classificação dos candidatos docentes - Edital 
nº 04/2018, publicado no DOEGD nº 0020 de 09 de fevereiro de 
2018 e posterior convocação mediante Edital de Convocação nº 
06/2018 retificado pelos editais de nº 07 e 08/2018 publicado 
no DOEGD nº 0126 de 24 de Julho de 2018.  
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. CONVOCAR a servidora SAULA CRISTINA DA 
CONCEIÇÃO, ocupante do cargo de provimento efetivo de 
PROFESSOR, para ministrar aulas em caráter temporário, sob o 

regime de suplência, com fundamento nos artigos 30 a 42 da Lei 
Municipal nº 961/2011, de 25 de outubro de 2011, na condição 
de “professor regente” ou “professor de artes”, na escola CMEI 
LUIZ PINHEIRO SILVA, com 20 (vinte) horas semanais, iniciando 
o período em 01/08/2018 e findando em 14/12/2018, em 
substituição à Professora Lucimar Nóbrega para a função de 
coordenadora pedagógica. 
 

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 

Maria Conceição Amaral Laboissier 
Gerente Municipal de Educação, Cultura e Esportes 

 
 

PORTARIA GEEC Nº 021/2018, de 27 de Julho de 2018. 

 

Convoca a professora ANA BEATRIZ 
MARIANO CARNAROLLI para o 
exercício temporário da função 
docente, e dá outras providências. 

 
A Gerente Municipal de Educação, Cultura e Esportes do 

município de Glória de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso 
das atribuições que lhe confere o Decreto nº 33/2018 de 28 de Julho de 
2018. 

Considerando a necessidade de suprir vagas de professores, 
em caráter excepcional e temporário, sob o regime de apoio ao aluno 
portador de necessidades especiais, nas Unidades Escolares da Rede 
Municipal de Ensino. 
 

Considerando como parâmetro para convocação o Resultado 
Final de Classificação dos candidatos docentes - Edital nº 04/2018, 
publicado no DOEGD nº 0020 de 09 de fevereiro de 2018 e posterior 
convocação mediante Edital de Convocação nº 06/2018 retificado pelos 
editais de nº 07 e 08/2018 publicado no DOEGD nº 0126 de 24 de Julho 
de 2018.  
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. CONVOCAR a servidora ANA BEATRIZ MARIANO 
CARNAROLLI, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, 
para acompanhamento em caráter temporário, sob o regime de apoio ao 
aluno portador de necessidades especiais, ALUNA NATHALIA VITÓRIA 
DO NACIMENTO VITA, com fundamento na recomendação n° 
0004/2018/PJ/GDS do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, na 
condição de “professor de apoio” na escola E.M. DOIS DE MAIO - POLO, 
com 20 (vinte) horas semanais, iniciando o período em 01/08/2018 e 
findando em 14/12/2018. 
 

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 

Maria Conceição Amaral Laboissier 
Gerente Municipal de Educação, Cultura e Esportes 

 
 

PORTARIA GEEC Nº 022/2018, de 27 de Julho de 2018.  
 
Convoca a professora IVONETE 
BEZERRA DA SILVA para o exercício 
temporário da função docente, e dá 
outras providências. 

 
A Gerente Municipal de Educação, Cultura e Esportes do 

município de Glória de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso 
das atribuições que lhe confere o Decreto nº 33/2018 de 28 de Julho de 
2018. 

Considerando a necessidade de suprir vagas de professores, 
em caráter excepcional e temporário, sob o regime de apoio ao aluno 
portador de necessidades especiais, nas Unidades Escolares da Rede 
Municipal de Ensino. 

Considerando como parâmetro para convocação o Resultado 
Final de Classificação dos candidatos docentes - Edital nº 04/2018, 
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publicado no DOEGD nº 0020 de 09 de fevereiro de 2018 e posterior 
convocação mediante Edital de Convocação nº 06/2018 retificado pelos 
editais de nº 07 e 08/2018 publicado no DOEGD nº 0126 de 24 de Julho 
de 2018.  
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. CONVOCAR a servidora IVONETE BEZERRA DA 
SILVA, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, para 
acompanhamento em caráter temporário, sob o regime de apoio ao aluno 
portador de necessidades especiais, ALUNA LARA DE OLIVEIRA 
CASTRO, com fundamento na recomendação n° 0004/2018/PJ/GDS do 
Ministério Público de Mato Grosso do Sul, na condição de “professor 
apoio” na escola E.M. DOIS DE MAIO - POLO, com 20 (vinte) horas 
semanais, iniciando o período em 01/08/2018 e findando em 
14/12/2018. 
 

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 

Maria Conceição Amaral Laboissier 
Gerente Municipal de Educação, Cultura e Esportes 

 
 

PORTARIA GEEC Nº 023/2018, de 27 de Julho de 2018. 
 
Convoca a professora LINDALVA 
LOPES MORENO para o exercício 
temporário da função docente, e dá 
outras providências. 

 
A Gerente Municipal de Educação, Cultura e Esportes do 

município de Glória de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso 
das atribuições que lhe confere o Decreto nº 33/2018 de 28 de Julho de 
2018. 

Considerando a necessidade de suprir vagas de professores, 
em caráter excepcional e temporário, sob o regime de apoio ao aluno 
portador de necessidades especiais, nas Unidades Escolares da Rede 
Municipal de Ensino. 

Considerando como parâmetro para convocação o Resultado 
Final de Classificação dos candidatos docentes - Edital nº 04/2018, 
publicado no DOEGD nº 0020 de 09 de fevereiro de 2018 e posterior 
convocação mediante Edital de Convocação nº 06/2018 retificado pelos 
editais de nº 07 e 08/2018 publicado no DOEGD nº 0126 de 24 de Julho 
de 2018.  
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. CONVOCAR a servidora LINDALVA LOPES MORENO, 
ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, para 
acompanhamento em caráter temporário, sob o regime de apoio ao aluno 
portador de necessidades especiais, ALUNO VALDIR FELIPE ROSSI DE 
SOUZA, com fundamento na recomendação n° 0004/2018/PJ/GDS do 
Ministério Público de Mato Grosso do Sul, na condição de “professor 
apoio” na escola E.M. DOIS DE MAIO - POLO, com 20 (vinte) horas 
semanais, iniciando o período em 01/08/2018 e findando em 
14/12/2018. 
 

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 

Maria Conceição Amaral Laboissier 
Gerente Municipal de Educação, Cultura e Esportes 
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