2 de setembro de 2020

Diário Oficial Eletrônico n. 10.267

Página 60

curso.
9.8 O DETRAN-MS não se responsabiliza pela inscrição via internet não recebida por motivos de ordem técnica
dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, ou por outros fatores
de ordem técnica que venham a impossibilitar o candidato de efetuar sua inscrição.
9.9 Os casos omissos serão decididos pela Diretoria de Educação de Trânsito /Setor de Cursos.
Campo Grande-MS, 31 de agosto de 2020.
Rudel Espíndola Trindade Júnior
Diretor-Presidente

Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul
EDITAL N. 03/2020 - ESCOLAGOV/SAD
XV PRÊMIO SUL-MATO-GROSSENSE DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA
O GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, por intermédio da SECRETARIA DE
ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO e da FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO
DO SUL, torna público, para conhecimento dos interessados, que o prazo para o encerramento das inscrições para
o XV Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública, publicado em 21 de julho 2020, fica prorrogado
até as 23h59min (horário de Mato Grosso do Sul) do dia 17 de setembro de 2020.
CAMPO GRANDE-MS, 31 DE AGOSTO 2020.
ANA CAROLINA ARAÚJO NARDES
Secretária de Estado de Administração e Desburocratização
WILTON PAULINO JUNIOR
Diretor-Presidente da Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul

Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul
EDITAL Nº 02/2020
CHAMAMENTO PÚBLICO
A FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL, por sua Comissão de Seleção, nomeada pela
Portaria “P” FUNDTUR nº 010 de 10 de março de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado, n° 10.112, de 12 de
março de 2020 e em conformidade com a Lei 13.019/2014 de 31 de julho de 2014, regulamentada pelo Decreto
Estadual 14.494, de 02 de junho de 2016 e Portaria Normativa 005/2016, de 22 de junho de 2016, publicada
no Diário de 24 de Junho de 2016, e demais legislações aplicáveis, nos termos do processo 71/920.040/2020
torna público às Organizações da Sociedade Civil (OSC) interessadas que por este, realiza o Chamamento Público, objetivando a seleção de entidade sem fins lucrativos para firmar parceria por meio do TERMO
DE COLABORAÇÃO, para execução de levantamentos estatísticos e produção de relatórios para elaboração de
Matriz de Insumo-Produto do Turismo de Mato Grosso do Sul, nos termos e condições estabelecidas neste Edital.
1– OBJETO
1.1 Este Edital de Chamamento Público objetiva a democratização do acesso aos recursos disponíveis para a
Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul e apoia o projeto para a realização de pesquisas, execução de levantamentos estatísticos e a produção de relatórios sobre a Matriz de Insumo-Produto do Turismo de Mato Grosso do
Sul. Dentre os procedimentos necessários estão a quantificação das relações insumo-produto; a mensuração do
PIB turístico; a construção da MIP; a estimativa de efeitos; desenvolvimento de simulações de impacto e sistematização dos principais resultados, visando fortalecer as análises sobre como o setor se relaciona com os demais
setores da economia estadual, nacional e internacional.
1.2 Formalização de Parceria, por Termo de Colaboração, com Organização da Sociedade Civil (OSC) sem fins
lucrativos, para a construção da Matriz Insumo-Produto do Turismo de Mato Grosso do Sul, visando avaliar as
interdependências entre os setores produtivos, possibilitando identificar seus efeitos multiplicadores sobre a produção, emprego e renda. De modo que a produção de informações possa subsidiar o planejamento dos órgãos
oficiais de turismo, municipal e estadual, bem como subsidiar com dados o empresariado local/regional na tomada de decisões, em regime de mútua colaboração com a administração pública, para execução no período de
novembro de 2020 a outubro de 2021, que mais pontuar nos critérios de seleção de projeto.
2-NATUREZA DO APOIO FINANCEIRO
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