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1 1 ESTADO DO PIAUI 
•~ PREFEITURA MUNIC,IPAL DE BOM JESUS 

Praça Mal'CDII AJ-, 41 , centro, 

RESOt.VE : 

CEP:64. 900-000, Bom Jasua - PI, :Fonelfax: (89} 3582-1470 

CNP J ; 06.-!!M..3S6/0001-53 

Portíorl• nt 07/2018 

A S.~ClUTÃRIA MUNICIPAL DE 
E.DUCAÇÃO, do m1.1nlc:Jplo de Bom 
Jesus • P1 no wo de a.s 1trlbuiç6a 
institui • mona, de comissãa 

uaml""dora do prooeuo -
simplificado do Edi'lal 03/2018 para 
professores. 

Art.: 1• - Nomftr membros ,para composlçlo OI llln.ca oamlnadora do processo seletlYo 
.itnpllflcadio, Edital 03/2011 .. 

Titular: Adelme S.n- de Nm.

CPF, <1§1.al)L2l.J-a53 

TltUlar: Junllde s.n.. da Sllwl 

CPF; P&OQ.,n.oo 

Tltular: ICleldMln Ura• 511va 

CPF; OOl.510.953-30 

Art. 21 E'lltlll PQrtarla entrar4 em vil« na data da - publlocas:lo, 

REGISl'IIE•E, PUBUQUE,SE E CUMPR4--Sf.. 

G•b- de S.C~o de~. 19 de Julho de 2018. 

ESTADO DO 1'1Au1 
PREJIEfflJRA MUNJCIPAL DE BOM n.sus 

Secretaria Ma• icipal de Educaçh 

.Bom 1-..PI. 19 de JULHO~ 2611. 

EDlrAL PROC.ESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 03/2018 DE 19 DE JULHO DE 
2018. 

CQMINQ ORGANIZADORA: 

BRUNO LIMA E SILVA SANTOS 

Pfli$ide:nte da Comisslo Organíudora 

(!fa.:'r\DA. k... 3.0-.,... y.;_\v..-Q., ~ 
ANrillLA IANE SILVA SALES 

Membro da Comissão Organimdora 

~.//i-~i'--
DÁRIO MOURA DE SOUSA 

Membro da Comisslo Organizadora 

l'n~Lt _.:: _ 
MARIASIDiNEi~~S ARAÚJO 

ESTADO DO PIAUl 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 

Secretaria Mw,icipal de E.d~ 

EDITAL PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2018 
DE 19 D E.JULHO DE 2018. 

Abre insc:riç,ões e füca normas ._o Processo 
Seletivo Simplificado para conlrataçlo cm cari.1<:r 
1cmpo.rário de 4nlbito do. Secretario de Edueoçlo. 

O MUNJCtPIO DB BOM JESUS. l!stado do Piaul. pessoa jurídica de direito públloo 
mtemo, com sede admi.ni.s4rativa oa PlllÇa Mafl;os Aurélio, n .º 41 , centro, neste ato 
.-eprc:sentado por seu Prefeito, s,. MARCOS ANTÔNIO PARENTE ELVAS 00 LHO, no 
·uso de suas atribuiç,ôes e com fundamento no an. 37, inc. IX da Constituição Federal e na Lei 
Municip61 n" 48812009. f\í% sa.beT que se encontram abertas as in.$eriçOes para o procc"°' 
seletivo si.mplHi .~ para co• tnfM4o tc-moocArlf e (orP!:fSl9 de Yd1HC9 d:ci RICCY4 de 
Profeuo·r:es- n11 dtnn11 '"'' de con'bcçh11nto vare •tudimuto d.ai essm:idfdn 
tsl!DOdrãv de sxseDdo•al lnteretK e6blico em canlter •lo Ncm1nentc cm C1d9 de: 
lhicPSM, f6dM, lksau antants. 1ttes1meato desoc·repte de eafermidade nc, durante <> 
C>lcrelcio de 2018. ou pelo periodo de 12 m=. que se rcsert pelas nonn"'!I fixawu neste 
Edilal e disposi~• da lcgislaç:Ao vjgcme. 

1 - DAS DI$P0$1ÇôES PRELIMINARES 
1.1 • A contrataçlo cm cari.te;r temponlri.o é autorizada pela Lei Mwtici pal n ,• 4$/1, ~ 24 de 
11go,.to de 2009, com ~rnento no art. 37, inc. IX da Constituição Fcdcnl.l. 
1.2 - Comprcendé-$e como proe<:sso seletivo: a in!<:riçlo, a ela»ffl,:açlo e a chamada para o 
exerci.cio du atribuiç&,, do cargo, 
J . 3 - O Processo Sei.c rivo originado por este Edital será reaUudo sob a responsabilidade da. 
~rc:taria Municipal de Educaçft.o, altavéo de duas Comissões Espeeials do Prou$$0 Seletivo, 
wnà Comissàó ~zadora e ouu.. Cornisslo fuami.nadora,, que serão nomeadas por 
Ponaria. 
1 .4 • A ~ le,çllo destina-se a contralBÇllo de Prufessorcs. em cari.ter lempor$rio para o ano de 
2018, podendo ser prorrogado por ma.is 12 (doze) meses. confonne va.p,s previ- no, 
ANEXO l . deste Edital. corú'onne a necessidade o convGniencia da Administraylló PúbliCà: 
Municipal 
J .!I - A remune:r:açllo será de acordo com "cargi, horária. da seguinlc funna: 
I.S . I - RS 1.149,S3 (míl cento e q'LIIITenta e nQVC e cinqllcnta e tres centavos) pua CM'8I" 
hontria de 20 (vinte) hón,:, .emúnWs. 
t.S.2 - RS 2.299,07 (dois mil duzentos e noventa e nove reiu:s e, sete centavos) para carp 
bonria de 40 (quarenta) h,;,n,,. ,;.emanais" 

11 - DAS INSCRJÇôES 
2 .1. As jnsçriç,()es Krllo realizada, nos d iu 23 de j ulho de 2 0 18 a 27 de-julho de 2018, no 
horário das 9h às 1. 2h e das 14h às 17h, Junto à Secretaria Munkipàl de Educ:~ ~ cidade 
de Bom Jc:sw, - PI. 
2 .2 • A il1$Criç.lo neste Prooc:sso Seletivo i:rnpUC&li., desde logo, no conhecimento e DII 

o.ceitú,940, pelo candidato, das con.dições estabelecidas neste edital. 
2 .3 • A inscrição som.ente 5Cl1Í cfcluada pelo próprio eandidato ou por procurador devidamente 
b3bilitado com padetts cspeclficos para repn,scntá•lo, mcdia.ntc preenehi...,.,,.to da Ficha de: 

ln,scriçlo (Anexo VJ). 
2.4 - Cada candidato, oo ato da insoriçllo, indicar&. quando for o caso. se concorrerá na 
qualidade de pessoa porta.dom de necessidades es,peciais, ou Ampla Conconfncia. 
2 .!I - São requíslcos poro o. inscriçllo: 

elas: 

a. ter a qual ificaçào exigida p,U'à. o MtgO, conforme Anexo J; 
b. tet, na data da inscriÇAO, a idade mJnina de 18 (dewito) O.nQ$; 

e. éSUlr c:m dia com as obriBAÇões cleilon.is e milita.res; 
d . ser brasi leiro nato ou naturali.zad.o ; 
e. ter oonhedmcnto das cxig!ncias estabelecidas neste Edital e est&r de acordo com 

f ter conbocimento das atribuiç.ôes estabelecidas na descrii;lo do cargo c ter 
disponibilidade de horári.os pua o exerclcio do cargo nas localidades constantes no ANEXO 1. 

g. nilo exercc;r outro cargo ou funçllo remunerada nas admi.nistrações mWlicipal, 
cstadual 011 federal. 
2 .6 - A in.scriçllo ser4 efetl.l8da mediante o preenchimento de rcquerimenlO padronizado 
fornecido pela Seuetaria, na ocasião em que o Cllldidato apresentanl fotoo6pia dos sc::guin1cs 
documentos juntamente com seus documentos originais: 

a. Currfculo profissional comprovado, com cópia da documentaçlo que com.prove a 
titulaç:lo e a c,cpcriencia mencionada.; 

e. Potocópia do Titulo de E leitor e comprov..n.te de votaçAO da última eleiçlo.; 
d . fotocópia da quitaçlo do serviço mlliw, pata candidatos do sexo masculino; 
e. f'otooóp io da Cam:ira de Identid:a& C ivil e CPF; 
f. O 1 (uma) fotografia 3 x 4 reoente; 
g. declaração de que possui disponibilidade para o exerclci o do cargo na Cartl.B

Honlria estabelecida neste edital e dc:mofs leis oplic6veis. 
2. 7 - O candidato que prestar decl.araçlo falsa, inexata ou qu,, não pnx:nchcr a todu as 
condições estabelecidas neste Ed.i\111, terá sua íosacriçlo çancc:lada a qualquer tempo, e, cm 
oonsegu!noia, serio an.ul.ados todos os atos decouent~. ltle$ffl0 que o candidato tenha si.d<> 
aprovado e que o fato seja constatado posteriormente. 
2 .8 • A inseriçlo nao poderá ser fc'ita pelo correio, c,m.ail ou fac•slmil.e, e, nlo será aceiu. 
inscri.ção condicional ou foni d,;, prazo c:,itabc!Céido. 
2.9 . ma v,n efetuada a inscrição, não serão aceims pedidos de, aJ1,gr•çlo da idc:ntifi~o de> 
candidato inwrito. 
2 . 10 - Verifican~.se mais de uma inscriç&o de um me.sm.o candidato, sera oonsidcnula apenas 
a in,criçlo mais reoenlé. 
2 .11 - A adul1eraç.ã.o de qualquer elemen10 constante da Cédula de Idenlidode ou • nlo 
veracidade de qualquer declaração ou documento apresentado verillcada a qualquer teu>po. 
eli rninar6 o candidato do Processo Se.letivo. 
2 . 12 - A fidedignidade das in~ conôdas na F icha de Inscrição, 11 qual estará 
disponivel no local da.s inscrições,. é de tntcira TC5ponsabilidade do candidato ou de ,scu 
represen.tan1e lepL 

llJ. DAS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICWCIA 
3. 1 E m atendimento aos arts. 37. VIII, e S4. XIII, da Co~ruiçllo FederaUl988; e ao an 2S 
do Decreto Estadual n• IS.259/2013, serio r'é:$en'ádo$ tOo/. (dez por cento) da.s vagas 
oferecidas neste Concur.so Público o Pessoas com Oeficianc a - PCD, de acordo oom ~ 
concei.tos estabelecidos pela medicina especializada, aplicondo-sc, no que 0011.ber, os critérios 
definidos no an. 4° do Decreto Federal 11.• 3 ,298/1999 e SíJas alterações. 
3 .2 O candidato porta.dor de deficianci&, cm rUllo da n,eçess,ária igual.da.de de co~. 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 

Secretaria Municipal de f.dw:açào 

conconcrá a todas as vagas, ~.spcitados o peroc:ntual pn,visto no item 3.1. 
3.3 Na inexisl!ocia de c:anclidalos babililados para todas as Vl\ps destinadas a Pe,wa,s com 
Dcficitncia - PCD, ,.. rnmancsccntcs scrllo ocupadas pelo• demais candidlítos habili1&dõs com 
estrita obscrvilncin da ordem cla.ssificatórin. 
3.4 Para concorrer às vagas destinadas às PC$soas com Dcficifnc.ia, o candidato devcní 
dcchuv,se eom deficiencia no ato da inscrição, jwnamentc oom o doeulllentaçaio • q11<: ,e 
refen, o s11bitcm 2 .6 cópia !lUtenticada de laud<;, módico alcstando a espécie e o grau ou nivel 
da defkiênci&, com expressa refe~a ao e6dlso con-espondcnte da Cl.,.,,ificaçlo 
Internacional de Doença - CID, bem como a prová""I causa da dcfü:iêm:,ia, na forma do art. 
2 7, 11, do Decreto Estadual n• 15.2S9/2013. 
J . .S Quando CORV<>Qados, os candidatos co11oom:n1cs u vagas rese:rvadas para Pe"°" com 
Detieiência . PCO deverllo.., submeter à pericia médica ~iz.ada J>Of" junla médica ofí.cial do 
mwlic.lplo. que lenl de<:is.llo terminativa sobre a sua qualificaçllo como Pessoa com 
Dcficiencia e sobre a compatibilidade da deficiência com as etribuiç<}es do cargo. 
3 .6 Em ai..nçllo ao art. 26 do Decreto Estadual n" 15.259nôl3. ~ efetto de deflniçllo de, 
defíciênci•, incapacidade ou das ca.tegorias de dcficie.x:ia serio coru,idemdos os conceitos, 
estabelecidos pela méclicínlí especia.lmido. aplicando-se no que couber o disposto no• arts, 3~ 
e 4° do Decreto federal n" 3 .298, de 2.0 de dczc:mbro dé 1999. 

IV - DA HOMOLOGAÇÃO DAS lNSCRTÇô 
4 . 1 - As inscrições que pn,,mcht':rem todas M condl~ des.te Edital serto homolopdas e 
dooferidas pe.la aulOridadc competente no pa,z.o p,cvi.sto no cronograma coll$lllnte no ANEXO 
11 d~e Edital, e cstarllo di"ponlvcis no Mwnl da Municipúlidádé. 
4 ,2. Som.cn1c s,,râ divuls-,la a relação dM iru,criçõcs que forem dcfcriéa.s. 

VI - DO REGlME EMPREGAIÍCIO E 00 REGIME PREVIDENCIÁRIO 
6 .1 - Os candidatos habi.litados e classifiç;,dos neste Processo Seletivo, scrllo regido:,, pelo 
Regime Celeti,-ta e serio filiad<;>$ ao Regi.me Geral de Prevl~neia Soeial - ROPS, como 
eootnb,.,imes obrigatórios do lnstiruto Nacional do Seguro ~Ili - INSS. 

VII - DOS CRITÉRJOS DE SELEÇÃO, DESEMPATE E Cl..ASSIFICAÇÃO 
7.1 - O Prooesso Seletivo SimpHficado, objeto deste Edilol, coostan\ de p,ovas de tltulos. 
sendo csla realizada pela antli$C e avaliaçJo de tituloo, com bai;C no cumcu}o profissional 
apresentado pelo candidato. 
7.2. - Na elassificaçilo final entre candidatos com (guru nú.mero de pontos, scrt:o fatores dé: 
pn:ferêm:w º" see.,.aintes: 
a) tiver idade iguaj ou superior o 60 anos, ató o último dia de iru,çri9'-o ne,ne pt'Q01'$$0 
seletivo, confonnc art. 2.7, parágrafo único, da Lei n• 10,74 ll2(l03 (Estatuto do Idoso); 
li) mmOé tempo de se,viço p6blico municipal na área; 
e) maior tempo de serviço público em outras Admini.s1nlçl!c::s Pti.blicas; 
d) tiver maior idade; 
e) tiver eo<ereido a funçft,) &jurado (conlonnc art. 440 do Códiso de Processo Penal). 

VIlI - DAPR:OVA D6 TÍTULOS 
8. 1 • A prová de tllUlos é de car,1.ter classi_ficatório para o cargo de Professor, observando-5c o 
seguín.te: 
8. 1. 1. Para o cugp de Profcs.so,:: . 

a) Ermno Superior Completo em Pedagogja ou Bfologia, ou Licenei.•lura Plena cm 
Normal .Superior~ ' 

b) E,c,pcriencia Prof',ssional 
e) Atueliaçlo Profíuio.nal 

8.2 - As compcovaç,Oes CONiste,:n em .,.,._-- °" docwnc:ntos que a-.n es infonnaçlles 
descrita,, no cuniculo (di~om.,. de gmduaçllo. espe,cial:izaç~ .• cenl.flcedos de e- na án:a. 
experiência proflssi.onal comprovlda e demais comprovantes de sua fmmaçlo e a illuaüzaçl'o 
profissional). 
8.3. As comprovaç,Oes deverlo ser opr-esentadu: orilli,na.i, e fotocópia ou chpíes a .. leúticedas. 
AJJ fotocópias fi_,., IUH:XBdas junto ao cwrlculo que fi~ com a Comisslo d.e Selc:çllo do 
Processo Sel.etivo. A apresentaçto dos !lnllos é de inic iativa do candidalo e setlo coo.siderados 
apcna,;1 aquela -~ na data di&p0nibllb:ad:a no cronograma. 
8.4 • A valonçlo da aDll.lisc de c.umculo serà raolizada COOiOIUlle os mimos ~- "" 
ANEXOOI. 
8 .5 • O candidato que nlo eprcsentar a:m,provação dos titulas recebem nota zero e ~ 
diminado do Procc5so Seletivo. 
8.6 - A experiêneia profi.ssümaJ será apreciada pelo u,mpo de serviço de atividade do 
candidato ne Átta ~peclfiea do ea,ao a c:oncorrer, dc. acordo com os critérios de va.loraÇlo 
de9cril05 no ANEXO Ili. 
8. 7 - A nota da Prova de Titulas """' o somat6rio das comprov~ dos tftulos, nos u:m>os 
do Anll:><0 ll1.. deste Sd.ital. 

IX - DA CLASSlFICAÇÃO FINAL 
9. 1 - A noa. final do candidato qm dispm, a Klcção de 'Professor se" o ,omatório dos ponto• 
dos Tltulm •p,:aem:ados, oon,ideran<lo-so aprovado• aqueles que etinaitem L1- IIUÚOJ'C!I DOb1S 
dentro do número de waes dlspon,biliz&das, l'C$pcitado o empate na 0ldm.a c,olocação. 
9.2. A no1B fim! do candidato seria nota final da Prova de Titul05. 
9 .3. Sertl,;, considerado,, •provados aqueles que oblive,an as maion:s noca dleú-tro du .,_ 
ofefteidu - Edilal, n:,pci.tado os cmpetcs ne 111.tiroa -içlk>, nos 1':nn05 do AnCó<o 1. 
9.~. Sedo considerados ',pena.$ ct.Mificados, pü3ivel:l de t\JnJnls convocaç,lk::o. 05 que 
obtiverem .,, maiores ,_ para, o cedastto de Rl$Crva até o limite estabelecido no Anc:x:o 1. 
9.S - A data da divulgação da clusificaçao füliill 6 & eoostantc no cronos,ama previsto no 
ANEXO D dleslo Edital e sen divulgada primeiraméme no mural público e;. poslerionnente, 
110$ meios oficiais de pul,licoçao a critério da Adminimaç-.; Púb ca MIIOl'Qipal. 
9.6 • A LisQ18Cm a que se n:ferc o item ~ima coolel1i ,omcmc os cendidlltos aprovados e os 
classificados, ,_ termos dos i1- anteriores, em ordem de cl.asàfieação. 

X - DOS RECURSOS 
10.1 - Sedo admlttdos recursos eu,. face do Edital, da oao bomolopçllo da msc:riçlo. em flleea 
dos l'eSul~ prclimi.nalCS da prova de ú1Ulos, que podedo oer i:iúetpo,t.os, p,,lo candidato Oua 
i-- procurador comtitutdo, _.,cialmcnle na Secrei.ria ~unfoipal de Edue&çlo. a tcmJo 
no:s termos do ANEXO V. perante o me,.mo ~. desde que ckmdamcnlé fundllmentedo e, 
a_ptesenta.do """' prazos m'-ximos es'lipul&dos no cronograma -te do Anexo II dcacc 
Edi.tal. . 
J0.2. O n,cun;o deverá obedecer aos SCJP.IÍ1IIC, n,quisitoa: 
a) ser datllograt'ado ou digitado cm dua5 vias. usinado pe.lo caudidl!U> ou seu procurador e 
protocolado. 
b) ,er f\;andimx:n1ado. com ergumenleçlo lógica e eoodstenle, 
c) conter l'IOIDO do candidato,. C PF, ""'li() pua o qual se inscff:veu e níunero de imc:rição; 
10 .J - Os ,..,.,_ e os pedidos de impugnaçllo e ~ de nota ~ _. eirtteaues e 
protocolados pc:ssoalmemc pelo candjdato ou por """" procured.or, na $ecletaria Municipal de 

Educação de Bom Jesus, cabendo à Comissão E!xamina.doni recebei' e julgar. 
10.4 - Os recursos que nllo ~verem de acordo com o disposto nos ,-ubitens acima serilo 
limínarmerue índeféridos. 
10.~ • Serão aceitos recur.sos interpostos pl'C3Cl1Cialmenle, sendo que os intempestivos serio 
desconsiderados e indeferidos. 
10.6 -A$ decisões dos recu:rsos scrlo d.a.das a éónhecer com ampla puhlicidadi:,. 
1 O. 7 • Não serlo admitidos pedid0$ de revi5illo de nota de prova de outros candidatos, ou seja, 
o candidato poderá n::quem- revisão apenas da sua nota. 
10.8 - A Comissão Bxaminadom do Processo Seletivo constitui-se cm úl tima íns.tincia para 
rccU1'80 ou revisilo, "sendo $0herana em suas decisões, nlo cabendo recursos ou revisões 
adicionais na esfera administraliva. 
10.9 . Eventuais impedimentos de ordem 16cn.i.ca ou problemas na internet que não sejam de 
n:,,pon,abilidade do Municlpio nlo serio considerado.s para o rceebimenlo de recursos fora do 
prazo. 

XI - DA HOMOLOGAÇÃO 
11 . 1 O resultado fuml do Processo Seletivo objeto de$te Edital scni homologado pela 
autoridade oompctcote e (Xlblicado no Mural Publico da Prefeitlllll Municipal de Bom J~us. 
no site oficial do municipio e no órglo de publicação oficial do Municlpio. 

XII - DA CONTRATAÇÃO 
12. 1 - Previamente à conlratwão,. mc:diantc convocação. $Crio c,c:i.gidos dos candid:ato,r 
cl.assificad0$. os $C8Wntcs dl)Cumentos : 
a) Comprovante de reguluidade com as <>Migações mili!Jlte8 (em. caso de candidato do seico 

maseulin.o); 
b) Comprovanu: de regu!Aridàdc com as oõrigaç&s eleitorais; 
e) Certifü:ado ou diploma de conCilU$llo do ino M6dio 011 Superior de acoroo com o cargo 
11 ooncone:r e outros documentos oomp~tórios da habilitação minima eicigidà pu-a o cargo 
do ANEXO J deste Edilal. 
d) Declaração de nlo ter sofrido, no exercício de funçlo póbllca.. as penalidades previslas na 
Lei Municipal n.• 481/2009 e na lc,gíslação eorrespondente dos estados e da Unilo; 
e) Declaração de bens.; 
f) Dcclaraçlo ôc não acumu!açlo de cargo públioo ou ôc condições de acwnu!ação àmpll'Oda 
pe:lo Constituiçlo; 
g) Documento compr-obatório de rc$idêncía na c idàde onde se.rã lobldo. 
12.2 - Os doeumc,ntos COlllproblltórios de atendimento aos n:quisitos acima serlo ex:igidos 
11pena, dos candidatO!I c l.a_..,,i ficado, e convocados para a conttataÇAO. 
12.3 • O não-cwnimmen:to dos requisitos necemri.os impede a contrat&ÇIO do candidato. 
12.4 . O eandidato convoeM!o qu.e olo se apre5Cnw rio dia e homrios determinados perdcnlo 
seu direíto de prefer!ncía. sobre os demeis candidems, sem prejulzo de sua classiJieaçlo para 
novas eventuais con vocações. 
12.S - É vedada II eon.m.taçlo de servidor lotado no município de Bom Jcsus/Pl ou de 
qualquer ouua esfera da administtaçào públiet. municipal, estadual ou f«lcral . 

XIII - DA COMISSÕES ESPECIAIS DO PROCESSO S8L JVO 
13. l - Compete à ComíssAo Organiudora do P,(ICC$$J() Seletivo: 
a) receber as inscriçl!es e docwnentos dos candidatos, expedir e divulgar os resu.ltados da 
prova co:rn a li..~t~(!ém do:; candi~O$ c111$$ificado,.; 
b) prestar infonnaQÕCS sobre o Processo Seletivo. 

e) docidir sobre os casos omissos. 
13.2 - Compete à Comi.ssão Examinadora; 
a) realizar as provas com a anàlise e atribuição de pontos aos cumculos aprc$Cffla00$ pelos 
Càndidat0$; 
b) aprec-iar todos os teeW'SOS administrativos ~stos ne,;.te Edital; 
c) emitir relatórios de classí.ficoçilo dos candidatos. 
13.3 - Não pedem participar da Banca E,camínadom. de concurso os servidores que: a) tiverem 
oõajugc, companheiro ou parente eonS1111guíneo ou afim cm linha telà ou coletet'al, ató- o 
terceiro grau, ill.Sérito no prooe:sw seletivo para a áfea da banca que iri oompor, b) forem 
sócios ou mantiverem qualquer cspé,cic de ,dação cm atividade profissional com candidatos 
ln$Critos pare a área da. banca que i:n!. compor; e) tiverem sido orientadores a.eadamicos Cffl 

e-urso de pó$-gtaduaçlo., n0$ últimos 0:S (cinco) e:nos, de candidatos ins.cril0$. para a área da. 
benca. que ini compor; d) forem coautorcs de pubtícâÇio com algum dos candidatos irt$Critos 
pata II âtea d.a banca que i:n!. compor, nos úllimos OS (cinco) anos; e) apresentarem conflito de 
intere$$C com algum éllndi.dato inseri.to na área da ban..ca que in!. compor. 
13.4 - A banca c::xaminadom poderá ser impu_gnada, cm caso de suspeição, &t6 o pipa final 
das inscriçõ<:$ na mesma forma. adota.da pam a interposição de recurso. e. em caso de 
impedimento, a qualquer momento da reaHzaçAo do prousso seletivo. 

XJV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
14.1 • As cláusules d.este:: Edil.ai poderio somr ,:,vcntuai$ llltet'&Çbes. atua_li~ ou 
acrésc-i.mos enquanto nlo consumada .a providência 011 evento que lhés disser respeito. 
14.2 - O presente Processo Seletivo e respeetivo rc,.u lm.do terlo validade pan,. o cxerclcío de 
2018 podendo ser pronogado por mais 12 meses. 
14.3 - Os camlidalOS aprovados e classificados nostc ce,:i,une &erlo contralados pela ordem de 
classificação, respe:ilado o número de vagas, a conveniencia e oportunidade e o luni1c 
prudencial e tota.1 de gastos com pessoal, ditados pela Lei Complementar federal riº 101. de 04 
de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), 
14.4 - A.5 vagas constantes no Anexo I serilo preenchldas conforme a necessidade da. 
AdminislraÇlo Municipal; havendo neçcssidàdé, poderio sc::r abenas novas vqas, 
aproveitando-se 0$ candídalos aprovados que comporão reserva técnica para essa finalidade; 
14.:S - A clusificaçlo no Procc~$() Seletivo nlo assegura ao candidato o d.i.reito á <:0ntrata.Çilo-
automática. · 
14.6 - O candidato classificado quando for oonvocado pua assumir a vaga. se, por motivo dc
focça maior, optar pela desistencia <lesta, deverá 0Min&r termo de dcsist!ncia, conf<m.:nc 
modelo previsto no ANEXO IV e nlo rara rnai$ parte da lista de chusificados do refendo 
processo seletivo; 
14.? - A inscriçlo do candidalo implican!. o eonhecimento e a 1'cilà eoeitação das condiçõc::s 
estabelecidas Reste Edilal . 
14.8 . O,; C11$0S náo previstos nes1e Edital s,:riD resolvidos, conjuntamente, pelas Comi~s 
Especillis do Proccsw Seletivo do Municlpio de Bom Jesus. 
14.9. Slo partes integrantes deste Edital os seguintes a.nexos: 
a) ANEXO 1- Do Cargo, Áreas, GniduaçAo. Atribuições e Vagas; 
b) ANEXO 11 - Do Cronograma Previ.sto; _ _ 
e) ANEXO UI - Dos Critérios de AVllliaçAo eAtn"buiçllo de Pontos na Avaliação Curricular. 
e) ANEXO N - Tei:mo de Dc$istblcia. 
f) A.NEXO V - Modelo de Reeurso 
g) ANEXO Vl - Ficha de Inscrição 
l 4 .1 O - Será publicado nm C>dl'&lo do presente Edital pata fins de publicidade, sendo que esle 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 

Secretaria Municipal de f.dw:açào 

Edital compleio estara disponlvel na sede da Prefeitura Municipal de Bom Jesus e na 
Secre,taria MWlicipel de Educação a partir do dia 23/07/2018. 
14.11 - Este Edital entra em vigor na data d.e sua ptablicação. 

XV - DO FORO JUDICIAL 
15. 1 • O foro pera dirimir qualquer questão relacionada ao Processo Seletivo de que trata csu: 
Edilal é o da Comarca de Bom Jesu,;. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em 19 de Julho de 2018. 

Registre-se e Publique-se 

I 

AN!XOl 

ÇÕFS, ÁRtA.S, GRADUAÇÃO, ATRIBUIÇÕF.S E VAGAS 

JIIJNÇAQ A1lJBOIÇOl!S ~ VlpiAll!fâ Clllilíliíí:at1 vi.- ·;- JCICII 
ÃIIEA.o PqiJIÍ · ~ ·pa PCP-

Wl'AÇÃO (APlOVADO c.i..ao ~ e.. 
" S) --- dt 

;;,,,_ 
. Allfla --- .1 t 1 ':.-éY 

., •:~ OaaonhM 

Plaocjar a lllhidad.c de l00ído Cuno 
com - objCICi,•llS e5J)CCÍOOJS • Magí.imo cm 

Pmfes.w com M dlmri:ims de IIÇio; ..aliar r,etMildio 7 7 1 15 

Poli.-atcme os rewlrados alcançaoos oom as (Cl!Bo 

prálicas ~ --
fflOdero Pedagógico~ 

Zo1la alll!IO segundo o !ell plaoo OII 

Uttana t11idlvidllal e de aconlo com 0 Uccncinn 
~to eia, llil'idade, bem Plaiacm 

40 bocas como iatq;rarsuasllividades com Normal 
outras áreas; pnmdenciar as Supc:rior, ou 
OOlldiçõc:s n~ de Liccucitrura. 
materiais e eqlliptma110S PIR 1 l'laiaan 
realizaçio dos procoss0$ oolrunis; Prmgogja,oo 
moailO!IJ o ~o dos CWso Superior 
al11110s cm &,,quá,cia, ev&IIG e emBwlogia. 
iaadimfllencla; ler eapacidade 
1111'1 minillra mias e de!envolva-
-1dlclM de cmiao iJJcmne, • 
diocioliaa miaiitlada. 

PIIDcj• 1 &Ú\idadc de acmdo Cwso 
com "1JS objotn,os t:speclficos e Magjslaiocm 
com as dimri~ de açtG: avali• NIYC!Mêd:io 
os mullldos ai~ oom ... (Cllno 
príliças pocbaósi~ tlffld<!r o Pedagógjco), 
.i~no qwido o - plano ou 
individual e de lM:OCdiO com o Uccacialura 

Ptofcssor plmcj llDl!lllo da llividado, bem Plenatm 3 3 o 6 

Polivtl- oomo in1egnr aw áividade$ oom Nonnal 
oolnls ilas; J)IO'lidatci• 9$ Superior, oa i 

Zouallural tofidjç&s D~ll5 de Liumcialuia 
malcriai, e ~ pn a Ple111em 

40 horas n:almçlo dos ptllCC550S aillullls; P~ou 
monitocaJ o dcsanpa,lio dos e.urso Superior 
alunos em ~ia, c;va:ião e emBiolop. 
inadimpl!t11':ÍII; tet ClfACidsde 
Jlllll 111111Hlnr 1111las e des.envolm 
COll!eódos de mino metCldé$ • 
dixinlina mini,n,la. 

Profcsoo< Planej• • llivíàde ~ fl00ldo l.icalciann 
dcHilleleia oom •• ot!jed- -.pedllcoo • ~an 

oom u dlrelriza de açt:o; arvali• .._ 
Zona ao rwullàlos ._.. eaom u 
u.- ~ ~,as; - o 

11.aDo IJepMO o - plmo 
40 bonJ iaclmdual e de ocordo com o 

plllltj- ... lllivid•de, bem ' 
<AXIIOiMgr• -lllividadCICIIIIII 

- ....... pa,l'ida,ci• .. 
cot>di91!a - do 
m.amiai• e~ .,_. • 
toai~ diCll pn1CC11<11 <111ainit; 
IIIOIÚliola'odeóempoabodos 
IINIIOlcm~.-• 
inodimpl.eo.oia; 11:r .... d.se 
para mia:iJtnlr auluodCllcllr .. 'OlvCI' 
CQlllciido< clio CIIIÍIJo ~ • la;...,.,_,. -

P?oi.or ' l'lmcjlr " ll!vidldo de l0Clfdo 

do Hillloo& com - objedvot o,pecijkm e 
""""&I dimr\zle do oçlc>.; aaliar 

Zona os ~~cem • 
l,lrbana pcib<u ~ ..-la o 

.alllDO quedo O ... piamo 
2111'olu i:Dclmdllll o die IOOl'do C111111 o 

JJlmi!iomm_lO da lliv,dlde. bem 
como imgnl' 1ua.cividlidal;com 

40 ...... 

- .eu; ptO\lideDdlr a c:,omdic;õm ,.__,. de 
...-bit e eqaipameatOS i-a • 
raliza,;lodm po.-~ 
moClÍIO<S o__.., dot 
.iw.,...,,lleqlolo,,i•.cv-• 
. . . -·__._._._ 

---·-""eoateOdoJ de ODliDo ÍlefflilCt 1 
diKiplm&miniílrada. 

~- • -- do acordo ' com mia o1Jjcti.V01 ..,.,.uiooo e 
com u dinlrua de •çJo; avalia: 1 

°' -,]bidoo •1_.,i.,. com a, 

~ pedl86gic•s; Bllllds o 
lhmo IJepnclo o - pl
iDdividual o de """""' - o 
plancjammw • lllivid•de, bom 
como;~~ atividad. càm 

- l,eas; P"O'-ic,-i• • 
~ ........... de 
lllllffllil O eqaj,,._IOI i-"' A 
re.aliuçio dot ptOCCIIIOI wltunit; 
mOGilor• o dcacmpeaho dos 

..._ .... ~-· 
~11; n,r o•pa:idado 
pn miaitmr oulu e dcoan"'1vcr 

CCll>lfllldol de - - • ..,.,....Lilla-

Pl•atj• • • livid•dc de ooardo 
--~apooi&ot• 
00(11 • dinmzm do • ,;lo; •nlia-
01 ,-Jadot •l,:,mp•doo 00111 •t 

prilioa~ca;aeoclero 
IIIIDO oegw,do O - plao 
mdividu•l e do acordo oom o 
p~odooiDvidadc,bon'I 
0DIDO illllgtar"""' mvidadct com 
- ilreM; p!O'Ídalci• -
Ollll<liçl\c5 •-ililli do 

m.rilis•~-· 
r-•liz•çlo doo pl<JOC:liOl ailluml: 
molldorm o <laoc•ni-bo doo 
alllllOI em hquli,cia. ,.,..., • 

1 i::..i.;...ie,,ci.- m- -....:dado 

Lôococi•lln 
l'ímllcm 
C"o!ncm 
Ffsic:ac 
llio~ 

li~ 
Pl-eni 
lld.-;ló 

Fl1ia 

l o 3 

1 

o 
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•O-

Bamdo 
c.in-tinb 

o 

20-

para mJai- aal:.u • deoen.QJ..
Clffltcúdos de cmioo incrcmcs • 
(litciJ:tlillJ. mini$b'ldo. 

Plllll<j• • atividade de aoordio 
com __, ol>jtcl>OS o,pcd.6- $ 

oom u ~ do oçlo; o,·D1j1< 
.,. .....i...do, .. _...., com as 

~~-·''"'"""º ahmo ,cgimdo ,o ..,. pl'""' 
mdl-odo"""""'oomo 

plancj11ma11bl) da lib."iclãdc,. 'l>ffll 
oomo :lm.--$UI.$ fl.bvi~('.(m'I 
O(I~ ~ prQ'l.idtmdar u 
~ .- do 
1»81 "liil O equipllllCCHOS: ptn. a 
....i~ das__.,, cu.lruni&; 
monitora L) •~.o das 
alUOOI CID fi'cqll!ncll, i:vaJlo CI 

,.,ó(li;mpllada: <et c:apo,oidadc 
:para, miaiM.nlT wlu ,c,-~ ... 'Ol"'CII' 
oo.otdldos do eDÃ.Do ~(i:1- i, 

dlscl• Una mialmada. 

Plancj• • •li•- do -""' 
eam """ objetivos ..,,..u; .... • 
"'"" •- di,mizm de oç5c>: ovall• ·•-oi~-~ podlgógi- .. - o 
oluno _,,.tt> O "'1 pllDO 
indi\'idu&I e de< ai;ordo ç,gm o 
pt~-0 d> àividadc, ban 
oomo ÍIJll!pllT,uJQ.;vidadct 00it'l 

oimu ÍfCU; pcoridal.ci• • 
<>Olldiçõ,:i -~ dc 
malfflaiJ ci equipamcnios para a 
n:olizaçto doo""'°""°' cu.ln.rais; 

"'"""°""' o ~ do> al.unot mi (Rqu&ei-. ~ado e 
iMdim__.....,..__ •m .----i dade ---.. ~ ....... -cio-- • dlodpliü -..ia. 

Plmol• • -- ... -"""' - ol,jc,d- -111- •· 
c:om • d:iRitriza de aç:1o-i .... m."' .-.l....,. olCMÇOdc< oom as 
~l>'Odlll6ili--• 
alomo-""o""'plmo 
lac!Mdoal o do - com o 
~ ...... Jllvldo,k -
é.tNJlã nmt,ãr mn dVÍdiidm cem 
outra ,úaq;. ~- -

~ - do 
-- • oqui-"" - • rmlinçlo.to.-...inni.: ....,.._o__.. .. "" 
alomoo "" 1noq-.a. ...- o 
~1.lind&; ... capaddade - min-- •-voh• ~ de cuiDo incrata • 

1 A'-'-'i-minilinda. 

Pro- PI~• • otividldc de •ooldo 
de Cillo<:iao l>OID _,, olJ;di""" apoc:i.llOOII O 

cam III ditetri:lal dr, &ÇA>; anilar 
Bm• do .. .-- .. -..,....,,.,. 
~ palúcas podosóglou; - o 

o -~o-pl-
iDdivi.du;al e dc IIOlllllo oom o 

20holu ~roclollli.wllde,bc:al 
-~-Jllvldodm«m 
o•bu GOi; pn,vi<io,,ci,lr -
-diçOet .......... do 

--· • oqai.,.._io, poro • Nllllm;"'.to..,._1ou1bmli1; .-r.rw o -..,...i,o do, 

......... -~ ... -· '-''--Wnc:1-' ... ·-~·~-

Ll«n<latuta 
Pl-oro 

Lcuu 
Ponugola 

Llccn<iamn, 
Plmã.an -

~ -Cl6oci .. 
Fi$iéao;c 

Biol6ci<u 

- 1 

() 

o 

2 o 

2 o 

3 

Bartado 
Cormrtinb 

o 

20 b,oo,u 

Próícuor 
Polivalmlo 

na -de 
E,!IICa;'i> 

CM! Jo, . ...,., 
Nlilhos 
(l:JA) 

20hcns -
Ccumrc 

dosM~ 

l'roÍftiiOI 
de 

po,qi,e,, 
~ 

iodalidád.o 
de 
~ 

dcJ<Mmc 
Adol1t,s 

(EIA) 

20"""'5 -
Com:ntc 

d.ooMablos 

~ 
doCiêocw ,.. 
Modalidàde 

de 
Echiooçf,o 

do.lovonsc 
Adollo• 
(E.IA) 

20hon,i-
Conento 

clo<MIIÕCI 

- m.ioisttm • Ilia! • -.vo1...,, 
comc(ldos de co,ioo ill~ruc1 • 
dlioí:plma l'nmillnda. 

Planejar • lliri(lod,e dc ~ 
coa, tõtS oi1jctivo1 o,pedBCOI e , 
<:Om IIS diloúil!>OI de lçt,); _,W_, 
Oi tet;ultados -1~1 oom M 
pdticu ~m; llCllde< o 
allll>O ooguru!o o ..., pl1no 

' incliYidual e do -,relo "°"" o 
plmc;jammto da alividodo, bem 
como illt<gnlrsuawviudcs com 
outra ireu· J:fO'ildcnci• u 
-diçõos 0........-W do 
mstcrilli1 e cqlllpanc111o11 pan • 

ralizaçlodo, -· ~ monitora o di:oc:mpcul,o dos 
alonos an m,qol!noia, cvaslo o 
iaadimpl&,oia: ter c:apacidodc 
pera m!nismr "1llu e dtlmvolvcr 
000UIÍld01 do tmiDo ina'Cll:tca 1 

dllll:f'l>lina mim meda. 

Pl-j • • IIJividad< de IDmllo 
com seus ol>p- <$p0Cllloo1 o 
cam as~ de 1Ç10-; N l • 
os """'llld.-.s .. ~ c,c,,o .. 
priliCII ~- Olmlkr O 
aluno ~ o ""' pl1110 
individual e da acordo com o 
pl-jllll.CIIIO da alividaclc. baa 
..:>l'IIO inl<&t• - olividadcs com 
outm iteu; ~• as 
<ODdi~ oeccuári•s de 
llllll<ri,,i1 O """i-- P3f'I a 
l?'aliuçlio dos pmcc,SOI Clllblnli,, 
UDt;- o ~pecho doo 
~t11'1i)1; tllTI ftttcp,&cia,, ~Mão e 

-lt:tt•;.. '"' ---

po,:a miDistter ... 1 .. o -.vo1.., 
CO!Meúdos do OOilÍ1liO ÍIIOffi!lel 1 
cliKiJ,1ma l'nmiiltid&. 

Plamojm • nvidá de -"""' ..... oojcci""s ......-fi- • 
oom as diR:cri= do &ylo; &nlior 
OI "'511lladoo ai_...., com as 
iriti<•s podoel>glcu; &ttlldu o 
IIIWIO ó<lJWtilo o - plllõO 
iadividu.al • de -"' _, o 
pllllCj......,IO • advldóde, 1)m, 
c:on,o iiltOf,tl<NU advid.,,wOD111 - "'ai: p,,,..;,j.on,cior .. 
condiçb,$ nttt$$Írias de 
m cn•, o cquíp,,r-os pn a 
realiza,,lo dos proomo; o:uloools; 
mocimm o ~ dos 
.aw.o..cm mqumcia. - • 
mamrnpl.à!cia; ter çapacidado 
para miru!Kfm'" Blllas. e dC!ICllrolva 
o:iatclldos de casino increntes 1 
d($c,Jolll!Amini.urada. 

~j• • atiYidado de, ooonlo ' 
<()ollS,U,ol,jrriVOl~C 

OOlll IS ~""" do aç61); a•.tiar 
os - ludos alcançadas com •, 
pttâoa l)Od.og6slcat: IIOM<r o 

"'""° sepa,do o .... plon.o 
iodividiul • do IOOl'do com o 
plllltjllllODto da llividadc, bem 
como 1._, s,w mividadcs oom - irtas; proYido=iar .. 
ooocli\'Õ<IO • ....w;., do 
m11criais e atuip,mllmlos para • 
raliza,lo dOi ~ tulM&is; 
morutorm o dcscmpmho dos 
al\dlos cm fi<qtlenc:i.a, cva,Jo • 
~nltncia: tC' --.,.;dàde 

Cino 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 

Secretaria Municipal de f.dw:açào 

para m.in~ auLas • do,,:n,ol,-cr 
cogjeúdo, do c:osioo inerC111<s • 
ditçiplru minillrada. 

,.~., • lli'Yiilw de ~ 
oom &CUS objecívos espec!llços e 
(OOI. IS dil'ea'ÍU$ do 11>\'fo; a--1.tll' 
05 res.,ltado$ 3!Ç1111~ oi:,m .. 

prilicu~ca,,;-.doro 
aluoo scsa,ndo o iell plll>o 
illdi,idual e do ooo<do oom o 
p]ODOj:1111<1110 da lllhi~ be,J, 
como ~!IU85 m-. tom 

Oll1J35 -; providcuci• a 
caodlções ~as do 
mllfflÚS O "'!"Ípamtlllqs 1111111 l 
matizaçlo dM processos ailNl'lis; 
montlOl'tf o clcs,mpcnho dos 
olWK>I om litqu&ieii, C"Milo e 
inadimplência; ... eepacidado 
par:. mlmiw'ar a,,Las • cltimY<ll•cr 
co,,tewio, de cmÍIIO ia-• • 
. • liDA ~ 

ANEXOIJ 

CRO OGRAMA PREVISTO 

23/CTl/2G1S a 
INCRIÇÕES DO SELETIVO 

27/07/2011 

o 

23/0, /2018 • RECE81MENTO DOS DOCUMENTOS NA SECREfARIA MUNICIPAL C>E 
Z,/07/2018 EDUCACÃO 

30/07 /20111 • ANÁUSI: DOS TfTuLOS E C>OCUMENTOS 
n/07/2018 

01/oe/2018 RESULTADO PARCIAL 

112./fJe/2018 e RECURSOli 
03ln1thOU 

01!,/oe/201ll ANÁLISE DE RECURSOS, OU RESUI.TAOO FINAL 
NA FALTA DE IIECURSOS 

07/oa/lOU RESULTADO FINAL APÓS ANAl.lse 04' 
RECURSOS, SE HOWER 

ANEXO Ili 

CRfftRIOS DE AVALIAÇÃO E ATRIB IÇÃO DE PO TOS NA AVALIAÇÃO 
CUR.RJCULAR 

ll'DI .... 
1. 

'O.roo do LiU<lclatu"' ""'"' n• '"'• ~poéiftca """' 
-1 qUill est, conc:orrando, dewtdil rnt11te retlrtrAdo 
polo 6'1.io c-Wtlá ou Cl.no Superior 
Completo, doido q,.. .. .,.,,panhldo do Cortlfado 

1.l obtido éll'I, P"'lllffll dé For,I\IÇlo ~IÓI~ OOM 

habll~<> na diKípilM a que 11"' '"""""'"'nd" 
(A,t. 63, inc:I><> 11, do l.ol nl. 9394/191516. llo>olu;io 
CHf _., 02/1997}. 

l---'1--------------1-''"''onto. 
Cl.no de ScJporior na j,u ospocllicl pan, 1 '111•1 

u est, concorrendo, devld1rnente ,eaf1tndo pelo 
óta5ooompolál'lle. 

= 

1 

1 

1 

40 

t 

l.l 
Titulo de Doutor em ,rea relaolonada i 

OI 211 
EdUCll?(I ou f ''" de fomliÇio. C4pla llltmllalh do 

~ "" amdlo. 

Tltulo ele Mestre •m ,rea relacioruda à Educação 
tsta dtntro do pmo de 

2.2 QI 1110, dl!Vldiment• 01 IS 
0111 ;lni1 de f011111,ie. 211 

r,alstr1dc pel,o lwpo 
<0111pdeinle. 

2.3 
Tltulo ele úpecàtim em .Irei rllileiollldi i 

Ql 10 
fduaçio ou li iru dl Fomll;io•. 

- OI 1. ~ IWÃIIW DAEDUCA(AO aAslO. 

Experlénclil Profüslonal •m Dcdncll 1111 

,reas da fduç~ 
Z-leem,npdoplll~ 
~ C.rltln dt 
Tralldlo (pqlrm ax:n 1 
ldenllllClçlo e o replTO do 
oontnlD de trabaho), oom 
lnldot1ffinlnO. 

•Att05airsos. 
c.rtifudlO de Ourso do 
~mtrno na . arta 
ro!odon>ll1 oo - ' os 
ploltl!ldo com carp ll<riria 
mínima dt .ah omitido por 
lnlli'llliçlo reoonhecicl1 poje, 
MEC. 

ANEXO IV 

TERMO DE DESISTÍNCIA 
(CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA) 

1 

Dt0l • 12 __ ,,... 
DtlhN 
--11 

l'(llltos 

Do:150116 

--ia 
~ 

40h-2 

Al:é60h-4 

At/J 180h-8 

,t.tt ZtlOh-10 

10 

100 

portador (a) do R.G. ri<> 
CPF rf _ _______ residente à Rua: 

liº ---> 
bairro. ________ _, na cidade de _ _______ __, Estado 
______ . Declara pera os devidos fins, que aprovado no PROCESSO 
SEIETIVO SIMPLIFTCADO N" 003!2018, sob classificação nº _ do Edital n• 003/2018. 
vem manifesw de lim e espontlnea vontade a desist!ncia de 8$SU111i-lo, miw.:iando 11 

qualquer direito inerente ao proccs.,o seletivo acima especüicado. 

Bom Jesus, (Pl). _ _ de ____ de __ 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 

Secretaria Municipal de f.dw:açào 

ANEXOV 

MOOEID DE RECURSO 

NOMEDOCANDIIWO UtSCiRIÇAO 

RINOMUiN10S DO RE(UR50 

ANEXOVI 

FICHA DE INSCRIÇÃO N.0 ___ _ 

À COM[SSÃO ESPECIAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLlFICADO 

{Nome). ________________________ __, 

lllluralidade_· _______ ~ (profisslo,._ _________ ~ 

RG. _________ CPF ______ _, teldone _____ _, 

codlercçoeldr6ni00(c-mail) _______________ _ 

Rcsidcmc na _____________ n.<t__, bairro _____ ~ 

Cidade de venho através desta ficha de inscriçlo, 

aprcscDW"111e para o Processo Seletivo Símplificado, para C011COT.m ao cargo de 

da Sccn:taria Municipal de Educação. Munícipío de Bom Jesus - PL conforme Edital n. 0 

OOS/2018.Apcscnto. cm anexo, a docummtaçloexigida - ltem 2.S e Anexo III do Edital. 

PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL: LJ SIM. LJ NÃO. 

Bom Jesus-PI, __ de. ____ de 2018, 

Assinatura, do Caruiidato ou procw:ador 

BITAL PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO~ 005/2018 DJ. 19 DE RILHO DE 

2018. 

FICHA DE INSCRIÇÃO N.° ____ _ 

ComJWOVIIIIC de imcriçlo do candidato 
Nome: _________________________ _ 

Cargo: ______ _ 

PORTADOR DE NEC&SSIDADRESPECIAL: LJ SIM. L_) NÃO. 

AsslAaitura do Responsável da SME: _ _______ _ 

ESrADO DO PIAUI 
PREFEITURA Mlfl\1CJPAL OE BOM JES 

ScurMI• Murúdpal do lnfnalnllur• • Sunmmlo 
~ 1-Aurtho, 41, Céntro, 

CEP: 64,900-000, Bom Jo.us- PI, Fone/fa>t: (89) 3S62-1470 
CNPJ: 06,554.JS6'0001•5l 

EXTRA TO DE TERMO .:\DITIVO 

fNSTRUMENTO: $~TIMO Tem.to ADITíVO AO CONTRA TO N" 00312016/TP. 

ow·ttt0: Adí1m1eo,o de valor 111,1 Cc,ntta to ()0311()16, vioculad,,, a,o l'roc«timcoto Lldtat6no o' ()0312()16, ua. 
modalidade Tomda de Pr~o. cdebrado cm 06 de mal.o de 2016, ai.trc as panes eiwia.s ab&ixo, aeresoentando
se •o va o, do oon1ra10 wpracitado a i~eia de RS 96298,19 (noventa e seis mil, durentos e noventa e oilo 
rtah e dtunove Cfflla,·os), equi•alaiix:s a l!pro<imadamcntc &,7S'11, (oito vi!'ill.b settnrs t cia.ro por Cffllo) do 
valor iniçialm,;nu; 0001ra1a,;lo, pe.ss~ • pfCVe.lçoc;,r çomo novo valQr contratual a im()Qrlê.ncfa de RS-
1.196.809,61 (um mílhio ér:nto • il<'J,'rota e, seis mil oitoi,;nlos e º°''" ttais • St3smb • um t,tnta\·os),. 
podcodo ser prormgado co11formc iDtcrcssc das p,,,tcs, DOS termos do 1111, 57, 11, da Lei 11• .666.193. 

CONTR..\TA:-.'TE: M ;,iJCÍJ'JO DE BOM JESUS, ESTADO 00 PIAui, J>C$S011 de dbl:[to pôblioo iotcmo, 
in$orill) 11(1 CNPJ a• 06-554.3.5&0001 -~3, com sede no Praça M01W$ Aurélio, 41 . CCILtn), 13.)m 1~ -PI, C P o• 
64,900.000, ~e iro ropr=mNO pela Sca<:wí~ Mllllicipal de h1Jt11CSlnilllnl e S~IICmlCctlo. 

CONTRATADA: OTL OBRAS TÊCNICAS LTDA, mscma no CNl'J n• OO.S45.35.WOOl-66, cst&bclecicla na. 
Rlla Có:rn:go da Pralà, o• 170, Rcc:ifu.PE. 

Data da am.aatu1'11: 08 dedezeml,w ele 2017. 

Si1,aatário1; J(lào Pinheiro cto, pelo CO:-.'TRA TA:-.'TE e HamiLtoll José f ranoeiSlOO, pela CO:-.TRA T ADA. 

1 
PREFEITURA MUNJC[P AL DE AMARANTE-PI 

l' Ta:m:, Aditivo. INEXIOWDIDADB n. 006/2018. Ca,malo do PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Dl3 REALIZAÇÃO D!! 
SHOW NA SRMANA CULTURAL. O:,tr1roan!« O Mimicffio ele Amaranlc. CON"JRATADO: WA?l'DSOM 
ffi:l..~A.'ffll DO lll!GO MI Ml-llllAl.11.Z tMl'llUJ>IMJ'...l'!'(OS & llRVlÇOS. OOJ n' 27J3U3~1 -l8-
0BJB10: DimÍllllÍçlo do valar elo ooonm arigin&l pn R$ 190.000,00(ccnto o 110vcma mil mil lffll), Recunoa: 
QrçalDói!lO genl. F11ndimeoiaçio Lts-1: an. 6S it,i:iso I letn!. "b" da Lei 8~3. DATA DA ASSINA nJRA: l 6J0'7/2018. 

Ammnlo(Pl), l6ili,jull,o de1.018, 

ESTADO DO PIAlJI 
PREFEITURA MUNICIPIAL DE ALTOS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

EXTRA TO DE ADlTlVO CONTRATUAL 

ESPÉCIE: Primeiro termo aditivo ao contrato n. 01.0607/2017, firmado entre o 
Município de Altos - PI e a empresa RL EMPREEl\1DIMENTOS lMOBil.,IÁRIOS 
LIDA (CNPJ n 15. 183.027/0001-34). FUNDAMENTO: art. 65. da Lei 8.666/1993. 
OBJETO: Prorrogação do prazo contratual por mais 12 (dott) m.eses, a contar da data 
de assinatura deste termo . Data de Assinatura: 28 de junho de 2018. 

EXTRA TO DE ADITIVO CONTRATUAL 

ESPÉCIE: Primeiro termo aditivo ao contrato n. 02.0607/2017, firmado CJ1tre o 
Mnnicípío de AJtos - PI e a empresa RL EMPREENDIME TOS lMOBil.,IÁRIOS 
LTDA (C PJ n 15.183.027/0001-34), FUNDAME TO: art. 65, d.a Lei 8.666/1993. 
OBJETO: Prorrogação do prazo contratual por mais 12 (doze) meses, a contar da data 
de assinatura deste termo. Data de Assinatura: 28 de junho de 2018. 

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL 

ESPÉ,CIE: Primeiro termo aditivo ao contrato n. 03.0607/2017, firmado entre o 
Município de Altos - PI e a empres a RL EMPRE i!DIME OS IMOBTLIÁRTOS 
LIDA (CNPJ n 15.183.027/0001-34), FUNDAMENTO: art. 65, da Lei 8.666/1993. 
OBJETO: Prorrogação do prazo contratual por mais 12 (doze) meses, a contar da data 
de assinatura deste termo. Data de Assinatura: 28 de junho de 2018. 


