
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, 
ARQUITETURA E A AGRONOMIA 

DO MATO GROSSO DO SUL 
EDITAL Nº 2, DE 5 DE OUTUBRO DE 2007 

CONCURSO PÚBLICO 
 
A Comissão Especial de Concurso Público do Conselho Regional 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Mato Grosso do 
Sul - CREA-MS TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados 
as alterações procedidas no Edital n. 001/2007, passando a 
vigorar com a seguinte redação: 
Alterar: 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
O Concurso Público destina-se ao provimento das vagas 
existentes no quadro de empregados do CREA-MS e quadro de reserva, 
de acordo com a Tabela do subitem 1.4., e ainda das que 
surgirem no decorrer do prazo de validade do Concurso Público, que 
é de 02 (dois) anos, prorrogável por igual período, a contar da data de 
homologação do certame. 
1.4. 

 
 
2. DAS INSCRIÇÕES 
2.2. As inscrições serão realizadas pessoalmente ou por procurador 
legalmente habilitado por procuração pública ou particular, 
elaborada especificamente para esse fim, nos dias úteis, no período 8 
a 26 de outubro de 2007, no horário das 8h00 às 11h00 e das 13h00 
às 16h30min, nos seguintes endereços: 



 
2.13. Entende-se por Grupo Engenharia, conforme Resolução 
473/02 que institui Tabela de Títulos Profissionais do Sistema CONFEA/ 
CREA e posteriores alterações: Civil, Eletricista, Mecânica e 
Metalúrgica, Química, Geologia e Minas e Agrimensura. 
3- DAS INSCRIÇÕES PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
3.4. Os candidatos portadores de deficiência deverão especificar, 
na ficha de inscrição, o tipo de deficiência de que são portadores. 
Deverão, ainda, encaminhar, pessoalmente ou via sedex, a 
ELEN Auditoria e Consultoria Ltda., localizada na Rua Jornalista 
Belizário Lima, n. 253, Sala 23, Edifício Mirella, centro, na cidade de 
Campo Grande/MS - CEP: 79.004-270, até o dia 26 de outubro de 
2007, requerimento, acompanhado de laudo médico que ateste a espécie 
e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao 
código correspondente da Classificação Internacional de Doença - 
CID, bem como a provável causa da deficiência. 
3.8. Os candidatos que necessitarem de prova especial (braile 
ou ampliada), deverá requerê-la durante o período de inscrição, pessoalmente 
ou via SEDEX, ao ELEN Auditoria e Consultoria Ltda., 
localizada na Rua Jornalista Belizário Lima, n. 253, Sala 23, Edifício 
Mirella, centro, na cidade de Campo Grande/MS - CEP: 79.004- 
270. 
4. PROVAS ESCRITAS 
4.2. A prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório, 
será realizada na cidade de Campo Grande - Estado de Mato Grosso 
do Sul, no dia 02 de Dezembro de 2007, com duração máxima de 4 
(quatro) horas. 
4.1.1. para os cargos de Engenheiro, Engenheiro Agrônomo, 
Arquiteto, Tecnólogo, Advogado, Administrador, Jornalista, Contador 
e Relações Públicas: 
Língua Portuguesa: 10 questões com 04 alternativas; 
Informática: 10 questões com 04 alternativas; 
Conhecimentos Específicos: 30 questões com 04 alternativas. 
4.1.3. para os cargos de Agente de Fiscalização, Auxiliar 
Administrativo e Office-Boy: 
Língua Portuguesa: 10 questões com 04 alternativas; 
Matemática: 10 questões com 04 alternativas; 
Informática: 10 questões com 04 alternativas; 
Conhecimentos Específicos: 20 questões com 04 alternativas. 
Prova Prática 
5. PROVAS PRÁTICA 
5.5. A prova prática será realizada no dia 16 de dezembro de 
2007, para os cargos de Auxiliar Administrativo, Agente de Fiscalização, 



Motorista e Oficce Boy, sendo que o local e horário serão 
pré-estabelecidos no ato da convocação e amplamente divulgados 
através de Edital nos sites do CREA-MS e da empresa Ellen Auditoria. 
5.4.4. Não será permitida a realização da prova prática ao 
candidato que não estiver portando CNH compatível com o requisito 
mínimo exigido no item 1.4, deste Edital. 
8 - DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 
8.1. Na hipótese de igualdade na classificação definitiva, terá 
preferência, sucessivamente, o candidato que: 
11. DA ADMISSÃO 
11.1.1. Caso o candidato não aceite a vaga oferecida, o 
mesmo deverá comunicar ao CREA-MS por escrito da desistência 
tornado sem efeito à convocação. 
12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
12.6. O prazo de validade do Concurso será de 02 (dois) 
anos, podendo ser prorrogável por igual período. 
INCLUIR: 
1.4.1. Os cargos de Reserva para Engenheiro, Engenheiro 
Agrônomo, Arquiteto e Tecnólogo estão dispostos em consonância 
com o Plano de Cargos e Salários do CREA-MS. 
5 - DAS PROVAS PRÁTICAS 
5.8. A prova para o cargo de Auxiliar Administrativo, consistirá 
na digitação de texto com observância principalmente da agilidade 
e visão geral de formatação, sendo utilizados microcomputadores 
com Sistema Operacional Windows 98, 2.000, XP ou superior 
e editor de textos Microsoft Word 97, 2000 ou superior. 
5.8.1. O candidato deverá estar apto a digitar e utilizar qualquer 
tipo de teclado e mouse. 
5.8. 2. O candidato será responsável por qualquer falha decorrente 
de tecla acionada indevidamente, a qual venha a prejudicá-lo 
durante a realização da prova prática, devendo o candidato ter conhecimento 
básico de informática que lhe permita solucionar o problema, 
caso isto ocorra. 
5.8.3. A prova prática constará de digitação e formatação, 
incluindo tabelas, de um texto a partir de um modelo impresso, 
constando de aproximadamente 1500 (um mil e quinhentos) caracteres, 
tendo a duração de 10 (dez) minutos e escala de pontuação de 
0 (zero) a 100 (cem), admitindo-se notas inteiras ou com variações de 
0,5 (zero vírgula cinco) pontos, sendo considerados, para sua correção, 
os seguintes parâmetros e critérios, utilizados no intuito de 
averiguar a fidelidade do texto digitado em relação ao modelo entregue: 

 
5.8.4. Será considerado erro para efeito de desconto: erro na 
ortografia (omissão, excesso e/ou troca de letras, sinais e acentos); falta 
ou excesso de espaços entre palavras ou letras; e falta ou uso indevido de 
maiúsculas/minúsculas e cada discordância relativa ao texto original. 
5.8.5. Os erros serão computados por caractere, sendo considerado 
um (01) erro para cada ocorrência citada no item 5.8.4. 
5.8.6. Serão considerados toques brutos todos os caracteres 



digitados pelo candidato, no tempo estipulado, tais como: letras, letras 
acentuadas e símbolos. 
5.8.7. Serão considerados toques líquidos, os toques brutos 
menos três vezes o total de erros cometidos, segundo a fórmula. 
NTL = NTB - (3 x ERROS) 
NTL = Toques Líquidos 
NTB = Toques Brutos 
ERROS = Descontos por erros cometidos 
 
5.8.8. Serão atribuídos 50 (cinqüenta) pontos ao texto formatado, 
em que o candidato tenha produzido, no mínimo, 1000 (um 
mil) toques líquidos em 10 (dez) minutos. Para o cálculo da nota 
correspondente ao número de toques líquidos do candidato, será aplicada 
a regra de três simples, conforme exemplo na tabela abaixo: 

 
5.8.9. O texto digitado pelo candidato será impresso pela 
Coordenação do Concurso e o candidato deverá assiná-lo imediatamente, 
rubricando as demais folhas, caso haja. 
5.8.10. Antes do início da prova serão concedidos 5 (cinco) 
minutos para que o candidato possa conferir e se familiarizar com o 
equipamento colocado à sua disposição. 
EXCLUIR: 
2. DAS INSCRIÇÕES 
Itens: 2.13.1,2.13.2,2.13.3,2.14,2.14.1,2.15,2.15.1 do Edital 
7 - DA CLASSIFICAÇÃO 
Item: 7.4 do Edital. 
Permanecem inalterados os demais itens do Edital 
001/2007. 
 

JULIO DA CAS NETTO 
Presidente da Comissão 


