
 

PREFEITURA DE DOURADOS/MS 

ERRATA DO EDITAL Nº 02/2020 

 

O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE torna pública a retificação do Edital do 

Processo Seletivo da Prefeitura de Dourados/MS. 

ONDE SE LÊ: 

3 – DAS INSCRIÇÕES 

3.3. As inscrições e provas on-line serão realizadas gratuitamente no período de 

24/03/2020 até às 23h59 (horário oficial de Brasília) do dia a 02/04/2020 através 

do site do CIEE – www.ciee.org.br.  

3.12. O candidato trans (travesti ou transexual) que desejar atendimento pelo NOME 

SOCIAL e ainda não possui os documentos oficiais retificados com o seu 

nome , poderá solicitá-lo pelo e-mail eucandidato@ciee.ong.br até o dia 02 de 

abril de 2020 (período de inscrição). 

4 - DAS PROVAS 

4.1. As inscrições e provas on-line serão realizadas gratuitamente no período de 

24/03/2020 até às 23h59 (horário oficial de Brasília) do dia a 02/04/2020 através 

do site do CIEE - www.ciee.org.br  

6 - DO RESULTADO E DOS RECURSOS 

6.1. O gabarito provisório das provas e o caderno de questões serão divulgados no dia 

06/04/2020 no sitio do CIEE - www.ciee.org.br  

6.2. Os recursos referentes às questões aplicadas nas provas e respectivas respostas 

corretas publicadas em gabarito provisório, só será aceito, no dia 07/04/2020 por 

meio do e-mail eucandidato@ciee.ong.br, conforme formulário específico que 

estará disponível para download no site do CIEE (www.ciee.org.br) no link do 

processo seletivo.  

7 - DO RESULTADO 

7.1. O Resultado Provisório dos aprovados por curso e local de estágio no processo 

http://www.ciee.org.br/
mailto:eucandidato@ciee.ong.br


seletivo será divulgado no sitio do CIEE www.ciee.org.br, no dia 30/04/2020 bem 

como publicado no Diário Oficial do Município de Dourados.  

7.2. Os recursos referentes ao resultado provisório, só será aceito, no dia 04/05/2020, 

por meio do e-mail eucandidato@ciee.ong.br  

7.7. Se o resultado dos recursos referente ao resultado provisório for deferido a 

retificação será publicada junto com a Lista Oficial dos aprovados por curso e 

local de estágio que está prevista para divulgação no dia 13/05/2020, no site do 

CIEE (www.ciee.org.br) bem como publicado no Diário Oficial do Município de 

Dourados.  

ANEXO II – CRONOGRAMA 

ETAPA DO PROCESSO CRONOGRAMA 

Período de inscrições e provas on-line  24/03 a 02/04/2020 

Divulgação do gabarito e caderno de questões  06/04/2020 

Período de recursos referente às questões  07/04/2020 

Lista provisória de aprovados  30/04/2020 

Período de recursos referente à lista provisória  04/05/2020 

Lista oficial de aprovados  13/05/2020 

 

LEIA-SE: 

3 – DAS INSCRIÇÕES 

3.3. As inscrições e provas on-line serão realizadas gratuitamente no período de 

24/03/2020 até às 23h59 (horário oficial de Brasília) do dia a 22/04/2020 através 

do site do CIEE – www.ciee.org.br.  

3.12. O candidato trans (travesti ou transexual) que desejar atendimento pelo NOME 

SOCIAL e ainda não possui os documentos oficiais retificados com o seu 

nome , poderá solicitá-lo pelo e-mail eucandidato@ciee.ong.br até o dia 22 de 

abril de 2020 (período de inscrição). 

4 - DAS PROVAS 

4.1. As inscrições e provas on-line serão realizadas gratuitamente no período de 

24/03/2020 até às 23h59 (horário oficial de Brasília) do dia a 22/04/2020 através 

do site do CIEE - www.ciee.org.br  

6 - DO RESULTADO E DOS RECURSOS 

mailto:eucandidato@ciee.ong.br


6.1. O gabarito provisório das provas e o caderno de questões serão divulgados no dia 

24/04/2020 no sitio do CIEE - www.ciee.org.br  

6.2. Os recursos referentes às questões aplicadas nas provas e respectivas respostas 

corretas publicadas em gabarito provisório, só será aceito, no dia 27/04/2020 por 

meio do e-mail eucandidato@ciee.ong.br, conforme formulário específico que 

estará disponível para download no site do CIEE (www.ciee.org.br) no link do 

processo seletivo.  

7 - DO RESULTADO 

7.1. O Resultado Provisório dos aprovados por curso e local de estágio no processo 

seletivo será divulgado no sitio do CIEE www.ciee.org.br, no dia 18/05/2020 bem 

como publicado no Diário Oficial do Município de Dourados.  

7.2. Os recursos referentes ao resultado provisório, só será aceito, no dia 19/05/2020, 

por meio do e-mail eucandidato@ciee.ong.br  

7.7. Se o resultado dos recursos referente ao resultado provisório for deferido a 

retificação será publicada junto com a Lista Oficial dos aprovados por curso e 

local de estágio que está prevista para divulgação no dia 29/05/2020, no site do 

CIEE (www.ciee.org.br) bem como publicado no Diário Oficial do Município de 

Dourados.  

ANEXO II – CRONOGRAMA 

ETAPA DO PROCESSO CRONOGRAMA 

Período de inscrições e provas on-line  24/03 a 22/04/2020 

Divulgação do gabarito e caderno de questões  24/04/2020 

Período de recursos referente às questões  27/04/2020 

Lista provisória de aprovados  18/05/2020 

Período de recursos referente à lista provisória  19/05/2020 

Lista oficial de aprovados  29/05/2020 

 

As demais informações permanecem inalteradas. 

 

Dourados, 08 de abril de 2020. 

Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE 


