
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 005/2019 

EDITAL 003/2019 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BANDEIRANTES, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, ÁLVARO NACKLE 

URT, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica no artigo 44. 

TORNA PÚBLICO as normas para realização de entrevista individual dos candidatos inscritos no Processo 

Seletivo Simplificado 005/2019, destinado ao preenchimento de vagas temporárias para o Quadro de 

Pessoal da Prefeitura Municipal de Bandeirantes – MS, que se regerá pelas normas estabelecidas neste edital. 

1- DA ENTREVISTA INDIVIDUAL 
 

1.1 A etapa da entrevista individual, de caráter eliminatório, visa analisar e adequação das competências do 

candidato aos requisitos vaga. 

1.2 A etapa será realizada por equipe qualificada, gestor de RH, técnico responsável da área quando a 

Secretaria de Administração entender pertinente para o cargo pleiteado. 

1.3 A data da Entrevista Individual será dia 14/03/2019, às 15h30min horas na sede da Secretaria Municipal 

de Obras, Habitação e Gestão Urbana situada na Rua João Pessoa, 1995, centro, Bandeirantes - MS. 

1.4 A duração das entrevistas terá o tempo de 20 minutos para cada entrevista.  

1.5 Caberá a Secretaria Municipal de Administração a indicação do profissional que realizará as entrevistas 

em conjunto com o gestor da área, visando analisar a adequação dos candidatos as atividades inerentes a 

cada cargo.  

1.6 Será atribuída pontuação máxima de 20 pontos, sendo analisados os requisitos:  

• ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO: Capacidade para organizar e executar suas atividades 

seguindo normas e procedimentos estabelecidos. (4 pontos) 

• COOPERAÇÃO Capacidade de agir de forma cooperativa, trocando conhecimentos e 

realizando atividades compartilhadas, tendo em mente que, para atingir os objetivos da 

instituição, o trabalho cooperativo multiplica resultados. (4 pontos) 

• FLEXIBILIDADE - Capacidade de aceitar e adaptar-se com rapidez a novas situações, 

encarando as mudanças sem atitudes pré-concebidas e rígidas, contribuindo como agente de 

mudança; (6 pontos) 

• SOLUÇÃO DE PROBLEMAS: Capacidade para identificar e agir proativamente sobre 

problemas, de forma ágil e focada na solução, (6 pontos) 

  

1.7 O candidato deverá obter pontuação mínima de 10 pontos na entrevista para prosseguir à lista de 

classificados.  

Bandeirantes – MS, 11 de março de 2019. 

 
 
 
 
 

Álvaro Nackle Urt 
Prefeito Municipal 


