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Fundação Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
Portaria UEMS N. 036, de 24 de julho de 2020.
Dispõe sobre o funcionamento administrativo da Universidade Estadual de
Mato Grosso do Sul (UEMS), no período de estado de emergência decorrente
da doença Coronavírus- COVID-19.
O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das
atribuições legais que lhes são conferidas,
Considerando as recomendações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde e da
Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul (SES/MS) sobre a doença COVID-19;
Considerando as orientações do Comitê Multidisciplinar de Ações de Urgências e Emergências em Saúde
da Fundação Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (CAUES/UEMS);
Considerando o avanço dos casos da doença COVID-19 no Estado de Mato Grosso do Sul demonstrado
nos últimos Boletins Epidemiológicos divulgados pela SES;
R E S O L V E:
Art. 1º Prorrogar no período de 03 a 31 de agosto de 2020, no âmbito da Sede e Unidades Universitárias,
o funcionamento das atividades administrativas de forma remota.
Parágrafo Único – Fica autorizada a abertura de espaços para acesso dos servidores que necessitem
exercer atividades essenciais na Sede e nas Unidades, bem como, nos locais que serão utilizados para suporte
tecnológico de acesso às atividades remotas pelos acadêmicos. A gerência juntamente com o comitê local de
biossegurança de cada Unidade definirá os horários e a organização da escala de revezamento dos servidores para
tal atendimento, seguindo as recomendações do plano institucional de biossegurança e as normas de segurança
de cada Município.
Art. 2º A Sede e Unidades Universitárias deverão preservar as atividades que são essenciais e/ou
estratégicas.
Art. 3º Os casos omissos serão analisados pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento Humano e Social.
Art. 4° Esta Portaria entrará em vigor em 03 de agosto de 2020.
Laércio Alves de Carvalho
Reitor

		

Aguinaldo Lenine Alves
Pró-Reitor de Desenvolvimento Humano e Social

EDITAL Nº 143/2020 – PRODHS/UEMS
CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR
O PRÓ-REITOR DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO
GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os candidatos aprovados no Processo Seletivo
para contratação para o cargo de Professor de Ensino Superior, homologado através dos Editais, conforme anexo,
para contratação temporária.
O candidato deverá encaminhar os documentos relacionados no link http://www.uems.br/pro_reitoria/
humano/contratados à Pró-Reitoria de Desenvolvimento Humano e Social (PRODHS), Sede da UEMS em Dourados.
Se o candidato não cumprir o estabelecido, entende-se que não tem interesse em assumir as aulas.
DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO:
São requisitos exigidos para a contratação: a) ser brasileiro nato ou naturalizado; b) se do sexo masculino,
estar quite com as obrigações militares; c) estar quite com as obrigações eleitorais; d) gozar de boa saúde e
estar capacitado física e mentalmente para o exercício das atribuições do cargo e) possuir a formação acadêmica
solicitada; f) se estrangeiro, possuir passaporte atualizado com visto de permanência que permita o exercício de
atividade laborativa no Brasil.
DOS IMPEDIMENTOS À CONTRATAÇÃO:
Estão impedidos de serem contratados os candidatos: a) ocupantes de cargo, de emprego, ou de função
pública federal, estadual, municipal, ou do Distrito Federal, abrangendo autarquias, fundações, empresas públicas,
sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo Poder
Público, de categoria funcional de nível médio, que não seja de natureza técnica ou científica, inclusive aposentados
ou em licença para tratamento de interesses particulares ou licença semelhante; b) servidor aposentado em dois
cargos, por invalidez, ou por aposentadoria compulsória (federal, estadual ou municipal); c) ocupantes de cargo,
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