
11

Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

Ano XVI • Teresina (PI) - Terça-Feira, 18 de Dezembro de 2018 • Edição MMMDCCXXIV

(Continua na próxima página)

i 
PREFEITURA MUNJ.CIPAL DE ÁGUA BRANCA - PI 

EXTRA TO DE CONTRATO 

PROCEDIMENTO DE DISPENSA º 04412018. 
CONTRATANTE: MUNICÍPlO DE ÁGUA BRANCA - Pl 
CONTRATADA: .PLANACOr • PLANEJAMENTO ASSE-SSORIA D 
PROJETOSTÉCNICOSLTDA 
CNPJ: 06.164.260/0001-89 
ENDEREÇO: RUA ZEFERINO VIEIRA, 544, VERMELHA, TERESINA-PI. 
OBJETO: Prestação de serviço de elaboração de prQjeto executivo de 
pavimentação de vias públicas em paralelepípedo no município de Aguai 
Branca, relativo ao Convênio nº 879076/2018 - CODEV ASF. 
FO T DE RECURSOS: FPM/RECEIT 
PRÓPRIAS/CONVfilHO/CODEV ASF 
VALOR: R$ 29.125,69 (vin!e e nove m_íl cento e vinte e cioco .reais e sessenta e 
nove centavos) 
DATA: 17/12/2018. 
FU:NDAMENT AÇÃO LEGAL: Art. 24, I, a, da Lei nº 8.666/93 c/c art. l '\ r. 
a, do Decreto oº 9.412/18. 
ASSINATURAS: Prefeitura Municipal de Água Branca-PI e PLANACON -
PLANEJAMENTO A. SES ORIA DE PROJETO. TÉCNICOS LIDA 

ESTADO 00 PIAUÍ 
PREFEITVRA MUNIOPAI. DE ÁGUA BRANCA 
CNPJ: 06.554-.760/0001•27 
SECRETA!RIA MUNICPAL DE GABINETE 

Água Branca (PI), 17 de dezembro de 2018. 

PROCEDIMENTO DE DISPENSA ftO· 046/2018 

OBJETO: Prestação de serviços de construção de pist.a complementar 
de acesso ao terminal rodoviârio com pavimentação em paralelepipedo. 

ASSUNTO: Ratificação e celebração de contrato. 

Com fulcro nos Art. 24, l, da Lei nº 8.666/93 c/c art. 1°, I, a, do Decreto n"' 
9.412/ 18, e no Parecer da Assessoria Jurídica d.este Munícipio, Ratifico a. 
orientação técnica da Comissão Permanente de Licitações e determino a 
contratação de CONSTRUTORA EDIFICAR LTDA, CNPJ: 12.104.468/0001-
05 para a prestação dos citados serviços. O valor do contrato será de R$-
33.000,00 (trinta e três mil reais). conforme documentos que fazem parte deste 
prooes,so. 

Publique-se no prazo de 05 (cinco) dias. 

Jonas Moura de Araújo 
Prefeito Munídpal 

ESTADO DO PIAUI 
~REfEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA 
CNPJ: 06.SS4.760/0001•27 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GA81NET'E 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PI 
EXTRATO DE CONTRATO 

PROCEDIMENTO DE DISPENSA N" 045/2018. 
CONTRATANTE: MUNICÍP[O DE ÁGUA BRANCA - PI 
CONTRATADA: CONSTRUTORA EDIFICAR LTDA 
CNPJ: 12.104.468/000 1-05 
ENDEREÇO: Rua Visconde da Parnaíba, 18:SS, Bairro Ini.n.r,;a, Teresina-PI. 
OBJETO: Prest.açã.o de serviços de construção de pista complementar de 
acesso ao terminal rodoviãrio com pavimentação em paralelepípedo. 
FONTE DE RECURSOS: Tesouro Mwricipal/Receitas Ordinárias 
VALOR: RS 33.000,00 {trinta e três mil reais) 
DATA: 17/12/2018. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, I, a, da Lei nº 8.666/93 e/e art. Lº, r. 
a, do Decreto oº 9.412/18. 
ASSINATURAS: Prefeitma MWlicipal de Água Branca-PI e ffiNSTRUfORA 
EDIFICAR LIDA 

,,.~ 
"ÁGUA BRÃN_.Â --~,,..--

ESTADO 00 PWJ1 
PREFBT\IRA MUNICIPAL DE ÁGUA BRAHCA 
CNPJ; oe.-.790I0001•27 
SECRETARIA MUKICIPAL DE B>UCAÇAO 

EDITAL N", 001/2018 

EDrTAL DE SELEÇÃO PARA CADASTRO DE RESERVA DE PESSOAL PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

O MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PI (PREFEITURA MUNICIPAL) toma pliblioo aos 
interessados que estarão abertas as insaições ao prooesso de seleção simpllf1C8do para 
cadastro de reserva de auxlliar de secretaria, professor substituto da rede municipal de 
ensino nas éreas de: educaçao infantil {creche, pré I e pré li). polivalência (1° ao 5" ano). 
pera as disciplinas: Artes, Português, Matemética, Espanhol, Inglês, Hislória, Educação 
Ffsica, Ensino Religioso, Ciências e Geografia do ensino fundamental (6° ao 9" ano), 
pedagogo, digitador, monitor da informética, para o ano de 2019, regendo-se o 
mencionado processo pela.s disposiç)ões legals apllcá11els e pe!as lnstruQ15es deste Edital. 

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMI.NARES 

1, 1 O processo selelillo realizar-se-á sob a responsabHidade de uma Comlssao de 
Seleção oomposta de 05 (cinco) membros, nomeada especificamente para este fim. 
obedecida ás nom,asdeste Edital . 

1.2 os contratos celebrados em decorrência do presente processo terá a duraçao de> 
período letlvo, podendo ser prorrogado por Igual perfodo, e crttério da administração. 

1.3 A contratação dar•seaá nos termos previstos no Art. 37, Inciso IX. da Constituição 
Federal, observadas as disposições contidas na Lei Municjpal rf' 039412010. 

1.4 O processo seletivo destina•se ao cadastro de reserva dos cargos constantes deste 
Edital, obedecida à ordem dassificatória durante o prazo de validade previsto no mesmo. 

1.5 A jornada de trabalh.o para o cargo de professor substituto sera de 2.0 horas semanais, 
podendo ser ampliada para 40(quarenta) horas, de acordo com a necessidade da gestao. 
é exceção dos técnicos e monitores para os laboratórios de informétlca e auxiliares de 
secretaria, cuja jornada de trabalho seré de 40 (quarenta) horas semanais. 

1.6 O processo seletivo abrangerá os cargos de auxiliar de secretaria, professor substitulo 
da rede municipal de ensino, nas árees de: educação infantil (creche, pré I e pré li). 
polivalência (1" ao 5° ano), para as disciplinas: Português, Matemétlca, Espanhol, Inglês, 
História, Educaçao Flsica, Ensino Religioso, C-iências e Geografia do ensino fundamental 
(6" ao 9" ano), pedagogo, digitador e monitor de ,informática. 

1. 7 A seleção consta ré de duas etapas: 

1I 1 Análise da Q.lrricufum Vrta.e, 

1.7.2 Texto Dissertatlvo, 

1.8 A remuneraçllo, para a jornada da 20 horas para professores, segua da acordo com o 
Piso Salarial Nacional (Lei n• 11. 738/2008), sendo que pera as demais categorias, seguinlr 
o disposto na Lei nº 13.152/2015. 

1.9 Serão destinados 5% (cinco por cento) das 1/llgas aos portadores da deficiência. 
sendo assegurado a estes o dfreilo de participar do processo seletivo, desde que as 
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• • 
'tuABRÂNCÃ .,.....___,,. __ ESTAOOOOAAU 

PREFEITIJRA IIUNIOIPAL DE ÁIIUA BRANCA 
ONPJ: 06.566.780/0001 -27 
SECRETARIA IIUNIC1PAL DE EDUCAÇAO 

atribuições nele previstas para a docência sejam compatíveis com a deflclênola de Que é 
portadora, prevendo-se, no cew, que o candidato declare na fiche de inscrição essa 
condiçw, especificanoo a deficiência e as condições espec>ais que necessite para, 
reallzaçllo da segunda etapa, item 4.2. Caso na.o declare no ai.o da lnscrlçllo sua 
condição especial a comissao do certame nao se responsabilozará. 

2 DAS INSCRIÇÕES 

2. 1 Loca·I e perfodo 

2.1.1 As Inscrições ser9o realizadas na sede da Seoretarta Mun lclpal de Educação -
SEMEO, focallz:ado na, Rua Vicente Ferreira de Andrade - Nova Brasília/ Água Branca -
PI, no hortirlo de 08 horas ils 12 horas e de 14 horas ils 17 horas no ,perlodo de 18 
/12/2018 a 2 1/ 12/2018 (observado o horé rio oficial oo Estado do Piaul). 

2.1.2 No ato º"' in$QiÇ(IO o CAnoiôato deverll entregar o Curriculum Vilae devidamente, 
ocmprovaoo e assinedo conforme anex.o 1, apresen tar o Forrnulérlo de Inscrição 
preenchido e ass nado por ele próprio ou procurador devidamente documentado: 
Fotocópia da Carteira de Identidade. do CPF e do Tltulo de Eleitor com oomprovantes d 
votação ou juslifil;:e tiva na (Jl time eleição; Fotooópia do oomprovente do Serviço Militer 
(somente P{lra br3sileir,;,,, n3tos ou neturali23dos do ,;exo m!'lsc1,1lino). 

2.1.4 O candidato deverá slar cient de que na data de contratação devera atender 
todas as e-xigências d ispostas no Item 08. 

2.1.5 A inscriçao do cand idato implicará o conhecim nto e a aceitação das normas e 
condlçoes estabelecidas neste Ed'ltal, em relaçllo às quais nao poderá em h ipótese 
atguma alegar desconhecimento. 

2.1.6 Não hawrâ oobrança de taxa de rnscrição para o teste seletivo . 

3. IDO PROCESSO DE SIEI..EÇÃO 

3. 1 O processo de seleção será coordenado pela Comissão Técnica de Seleção nomeada 
pelo Prefeito Municipal por melo de portaria. 

3.2 A Comissão Técn ica de Seleçao poderá designar bancas examinadoras tan tas. 
quantas forem necessárias para a e fetivação oo processo, consUtu fdas cada uma por 03-
(três) professores do quadro de pessoal efetivo do mun,lclplo, de reoonheclda experiência 
nas áreas de ooncorréncla do processo seletivo e que 9o~em de rePOJtação prof"iss.lonal 
ilibada ,e para correção do lexlo d issertativo devem ser 9raduados em Letras Po'1ugués . 

3 ,3 , A. análise do Curricu lum V itae corresponderá li 40% da penlu!'lçêo mé,<ima a ,i.er 
atribuída, o Texto Dissertativo corresponderá a 60% . 

4.0 DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

4.1 Primeira Et11p11 - Anélise de CUrriculum V itae 

• Esta ew,pa consistiré na !'lnálise do CUrricul1,1m Vil!'le dos candidatos e li pontuaç-ão seré 

conforme Anexo li. 

• A falta de algum documento comprobatório exigido para a comprovação do Curriculum 
Vitae é de inteira responsabilidade do candidato . por1anto, nao serão aceito s recursos 
nesse sentido, nem complementação de documentos. 

• A Nota da anause de Curriculum Vitae teré pontuação de zero a dez e teré peso quatro. 

• Caso o candidato a.presente declaraç!lo o u certidão, nestas devera oonstar data 
atualizada do ano em vigor. com o dellldo registro da Instituição que a expedir. com 
valida.de de 03 (três) meses da data de sua expedição . 

• Para fins de comprovação de 80<periênoia profissional devertio ser enviadas as. 
declarações ORIGINAIS, ou cópias autenticadas em Cartório. 
• Em hip6tese al9uma será devolvida a documenwçao de candidalo . 

4.2 Segunda Etapa - Produção de Texto Oisseruitivo 

A Segunda Etapa consistirá na produção do Texto Dlssertativo com o m ínimo de um 
lauda de caráter elim inatório. com exigência d,e nota mínima 07 (sele) numa escal.a de. 
zero a dez e teré peso seis. 

O candidato d isporé de 2 (duas) horas para a pcoduçlio do texto compreendido das 14 às: 
16 horas cio dia 06/01/2019, na Esoola Municipal Maria do Carmo Ennes FonseciJ, Escola 
Municipal Anatá1ia Carneiro e Escol" Municipal Mllria de Soosa, Escol" Mun ioipal 
Adelalde Rosa, localizada na Av. José Miguel, SJN, Centro; Rua João Inácio Monteiro. 
Bairro Bulungão: Rua Bom Jesus, Bairro Compasa, Avenida Getúlio Vargas, Bairro 
Poeirllo. respeclt amente /Água Branca, - P I, sendo que d ia 03/01/201 9 estara d isponlvel 
a divulgação do local de prova por área de coneotrêncla. 

4 ~3 O candidato :sara eliminado caso: 

• Durante a produção do Texto for surpreendido com qualque< tipo de oomuni<:t>çao; 
efetu!'lr Q;ualquer espécie de oonsulta; flz.er uso de livros, códl90s, man1,1als, Impressos, 
anotações, telefone celular, aparelhos eletrônicos ou quaisquer aparelhos de, 
telecomunicações; 

• Perturbar, de qualquer modo. a ordem dos trabalhos: 

• Utilizar--s.e de expediente íl lOil(l : 

• Ausenl!'lr-se da sala destinada, a sua produção textu31 sem auloriZ!'lção dos fiscais; 

• Nllo compareça à Produção de Texto sendo considerado desistente o que Implicará a 
sua eliminaçao . 

4.4 cr,itérios de Avaliação desta etapa: 

O Texto Di,;serta(ivo sera aV!'ll iado obedecenoo aos seguintes critérios ; 

• Capacidade de anal isar e sintetizar ideias; 

• Coesí!o e ooerência textual; 

• Correção de hinguagem (morfossintaxe, paragrafação, pontuação , ortografia e 
acentuação); 

• Deverá ser desenvolvido em no mlnimo 20 l'inhas e no máximo 30 l inhas; 

Será atribu/da nota zero ao Texto Dissertaüvo que incorrer em qualquer um dos critérios 
de desclassificação a seguir: 

• Não desenvolver o tema proposto (fuga ao tema); 

• Escrever de forma ilegivel ou em letra de forma; 

• Escrever oom lápis grafite ou com tinla que não seja azul ou preta : 

• Exceder o l im ite de linhas oonlidas na fo lha de texto definitivo e/ou escrever no verso da 
referida fo lha: 

• Fazer ma rcações que possam identificar o candidato em local não apropriado; 

5 DOS RESULTADOS DO PROCESSO SELETIVO 

5.1 O 1'8Sultado final do processo seletivo será d lvu gado, pela Secretaria Municipal de 
Educaçao até o d ia 28/de Janeiro de 2019. 

6 DA CLASSIFICAÇÃO 

6.1 A nota fina l será a soma do resultado da análf-.;e do Curriculum Vitae e do Texto 
Dissertativo que será dada pela fómiu la N:F= (NAC x 4) + (NTD x 6), onde NF é a 1101ai 
final e NAC é a nota da anélise de CurTiculum, NTD é a nota do Texto Oissertativo. 

6.2 o can,c:Jielélto sera clasSif icado pof ordem decresooote dos pontos obtidos em lista de 
Olassifloaçao geral de a.oordo oom a área especifica de concorrência. 

6.3 Ocorrendo empate na classif,caçêo dos candidatos, o desempate se d ará, pela ordem, 
em prol do candidato que: 

a) Obter maior pootuaçao no componente experiência protissiOnal na dooência para o 
cargo de professor, ou apresentar maior pontuação no oomponente experiência 
profissional para os demais cargos, conforme tabela d.e pontuação . 

b) obtiver ma lor nota no Texto Dissertativo; 

e) for mais idoso. 

6.4 As vagas n!i.o preenchidas por pessoas portad.oras de deficiência serao destinadas ao 
preenchimento pelos crltérlos da classiflcação geral. 

7 DOS R,ECURSOS - 1"e 2" ETAPAS 
7 .1 Será permitido recurso contra o resultado da análise de curTículo e da produção do texto 
d issertativo de acordo oom o pertodo de interposlçllo previsto no cronograma (anexo Ili). 
apôs a publicaçêo do resultado pan::ial, através do s· e da prefeitura mun·cipal de Agua 
Branca- PI. 

7.1 O resultado dos recu=s S(lrá d ivulgado no endereço eletróni<» 
,.,.__aguabranca,oi.goy br observando o cronograma de execução (Anexo Ili). 

72 O resultaclo fina l do processo seletivo será d iw lgado, confo1me o cronograma , sita 
da prefeitura municipal de Água Branca www.aguabNlnCA.pi.gov br e na sede da 
Secrelaria M1,1nicipal de Educação - SEMED. 

8 DA CONTRATAÇÃO 

8.1 A oontrataçao der-se-á após manifestação da SEMED, justificando a necessidade. 
por ordem decrescente de classlficaçao, atendendo a necessidade da, demanda dos 
pR>fissionais, incluindo as escolas da zona rural e urbana. 
8 .2 A Secretaria de Administração preencherá os quadro de pessoal q1,1andó hOuve< 
vacância dentro do período de vigência do teste seletivo . oonronme solicitaçào feita pela 
SEMED. 

8 .3 No ato da oontrataÇãO deverão ser oomprovados os seguintes requisitos: 

a) Ser bras,le ro (a) nato (a) na turalizado(a); 

b) Estar quile com as obrigações eleitorais; 

e) Estar quite com as obrigações m,lltares, se do sexo masculino; 

d) Ter aptidao física e mental para o exercício das funções do cargo: 

e) Estar cursando a partir do quinto pertodo do curso superior para a área especifica ou 
pôs-graduação na érea, quando for o caso; 

1) Possuir qualHlcaçl!o mlnlma na área especifica ; 

g) Ser maior de 18 anos: 

n) ~ nao l\ou~r e1essificae1os da área es:POOíllc-a, podemo ser criamedOs profissiOnais de 
o -.itra área, seguindo a ordem de ctassiflcaçao, desde que o candidato oomprove no 
mínimo um ano de experiência. 

i) O oontratedo deverá assinar um termo de d isponib1Iidade para o iurno eo qual for 
lotado. 

Parágra!O únioo; o contrato podera ser resOindi(lo , deSde que no período de 03 (ll'és) 
meses o oonh'8tado nao apresente Clesempenno na 1unçao para a Qual fo i designado, 
cabendo a secretaria de educação. apresentar relatório que oomprove. 

9 DO LOCAL OE EX.ERCICIO 
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ESTAOOOOAAU ,,.._ 
"ÃGUA BRÂNCÃ 

PREFEITIJFI.' IIUNIOIPAL DE ÁIIUA BRANCA 
ONPJ: 06.566.780/0001-27 
SECRETARIA IIUNIC1PAL DE EDUCAÇAO .,.....___,,. __ 

Os candidatos convocados em decorrência deste teste sel'etivo simplificado deverao, 
após regulamente conlratados. se apresentarem na SEMED, para serem designados aos 
respectivos locais de trabalho. 

9 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1 A falsidade de afinnação e/ou documentos, a inda que verificada posteriormente à 
realizàção do processo seletivo, implicara eliminaçoo sumaria do candida to, sendo 
declarados nulos de pleno direilO à inscrição de todos os atos decorren tes. sem 
prejuízos e eventuais sanç,õos de caráter judicial; 

10.2 A aprovação nas etapas de currículo reg1,1lamenlado por este Edita l não obriga a 
conltatação do candidato. sendo es1a de critéliô da Adminisltação, consoante a 
necessidade do seiviço público. 

10.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Comiss:llo nO!lleada para a realização do 
processo seletivo. 

Água Branca - PI , 14 de dezembro de 2018. 

ANEXO 1 • ESTRUTURA DO CURRICULUM VITAE 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA CADASTRO OE RESERVA DE SERVIDORES DA 
EDUCAÇÃO 

o CURRICU UM VI A oe.ve. s R APR s NTAOO s GUINDO os CRIT6 RIOS: 

1 • IDENTIFICAÇÃO 

Nome compl'eto 
CPF eRG 
E-mail - Oelv lar 
E.ndereço completo 

2 - FORMAÇÃO ACAD~MICA (na área de concorrlmcla) 

3 - EXPIERltilNCIA PROFISSIONAL ( po.-ano) 

4 • ATUALIZAÇÃO PROFISSIONA'L (cursos de n o mínimo 40 horas) 

a) Na (lrea de insc,-iç&:,- 02 (dois) certificados. 

b) Em outre .-;rea - 01 (um) oorlificado 

5 • PROD'UÇÃ.O CIENTIFICA (livros técnicos, artigos publicados em revista 
especializada, relatório de pesqu isa condulda) 

e) Individual 

6- DATADO E ASSINADO NA IJLTIMA PAGINA. 

ANEXO li 

Pontuação do Curriculum Vitae 

1. FORMAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO 

NA ÁREA 

PROFISSIONAL CURSANDO A PARTIIR COMPLETO 
DO~PERIODO 

Cvrso de graduação 
devídamente reconhecido. 

2,0 1,0 

2. PÔS-GRADUAÇÃO 
(!ESPECIALIZAÇÃO} 2,0 

3. EXPERllãNCIA ATÉ 2 ANOS NA ÁREA DE 2 A 5 ANOS NA 
ÁREA 

PROFISSIONAL 

1,0 2,0 

4. ATUALIZAÇÃO 
PROFISSIONAl.(Mínimo 

NIAÁREA OUTRAÁREA 

40h) 
(participação em cursos de 1,0 0,5 
extensão, seminários , 
sim"""'ios. fóruns\ 

5. PRODUÇÃO INDIVIDUAL 
CIENTIFICA 

(livros técnicos, artigos 
publicados em revista 0,5 
especializada, relatório de 
oesaulsa concluída\ 

TOTAL 10,0 

ANEXO Ili 

Período Etapa Local 

17' de de2:embro de Lançamento do Edital Olé.rio Qftcia.1 e Sile da prefeitura 
Água 2018 municipal de Branca: 

i... .......... _an.uabranca.nil.nov.br 

De 8 horas às 12 
horas e de 14 às 17 Inscrições e enlrega da 
horas no período de documenlaÇào Secret!>ri!> Municipal de Edu~o-
18a 21 dlàl SEMD 
de:zembro de 2018 

03 de janeiro de 2019, Oivul!JaçllD dos locais d, Sita da prefeitura municipal da 
laplicaç~o da Prova Di!>Sertativa. Agua Branca: 

www .. aguabranc:a.eLgov.br e 
Secretaria Munldpal d.o Educação 
- SEMEO. 

Escola Municipal Maria do Carmo 
En11es Fonseca, Esoola Municipal 

Da,i 14 às 16 horas do Reallz.ação do Texto Maria de Sou..a, Escda Municipal 
~ia 06/01/2019 OlssertaU\/0 Anatália Cãrnetro e Escola 

Mun ic:ipa1 Adelaide Rosa 

16/0t/2019 
Resultado Pa,cial da :Pro11a 
Olssertatlva e Méllse dos Sito da profo'ltura munlclpal ao 
Currlctilos. Agua Branca,: 

rats!IMHUHlli!CID'6 Rl SI~ lac o 
secretaria Municipal da 
EdUcacilo - SEMEO 

17 e1 S/01I2019 Recursos contra o Resu llado Secretaria Muniicipal de 

Parnial da :Prova Disserta.tiva e Educaçào - S5MEO 
Anàllso dos Currículos. 

23/011'2019 Resultado dos recursos contra Slta da prefeitura municipal da 
o Resultado Palci;,I da Prov.i Agua Branca,: 
DissertaUva e Anális dos ~ ~aguil!t!t!!!S:!,Rl 1go·~,br o 
Ournculoo. Sécretaria Municipal da 

Educa,,110 - SEMEO 

28/0112019 Resultado Final do Processo Secretaria Munlclpal de Educação 
Seletivo 

ANEXO IV - Ficha de Inscrição 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA CPJDASTR.O DE RESERVA DE SERVIDORES DA 
EIDUCAÇÃO 

FICHA DE INSCRIÇÃO Nº ______ _ 

NOME:<--------------------------

AREA DE CONCORRÊNCIA: __________________ _ 

DADOS PESSOAIS: 

RG. _______ óRGÃO EXPE0I0OR: ____ CPF: ______ _ 

ENDEREÇO(Rua,nº,ba irro): ____________________ _ 

CEP: _______ -___ CI0ADE:. _______ ESTA0O: __ _ 

TELEFONE Fl1XO: ( )c.._ ________ CELULAR: ( ) _______ _ 

E-MA.IL:~--------------------------

POSSUI DEFIClt CIA INCOMPATIVEL COM A FUNÇÃO DOCENTE? 

SIM () NÃO () 

Agua Branca (P l), __ /_/2018 

Assinatura do candidato 

Assinatura do responsável pela inscriçao 

--------··-·--····-·--·····-· ,----··-···-···--·-···-·---·· 
EDITAL 1DE SELEÇÃO PARA CADASTRO OE RESERVA OE SERVIDORES DA 
EDUCAÇÃO 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO N' ______ _ 
NOME:, _________________________ _ 

ÁREA DE CONCORR~NCIA: __________________ _ 

Água Branca (PIJ, __ / __ /2018 

Assinatura do responsável pela inscrição 
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• • 
'tuABRÂNCÃ 

ESTAOOOOAAU 
PREFEITIJRA IIUNIOIPAL DE ÁIIUA BRANCA 
ONPJ: 06.566.780/0001-27 
SECRETARIA IIUNIC1PAL DE EDUCAÇAO .,.....___,,. __ 

ANEXO V 

ÁREA DE CONCORRi;_NCIA E DOS REQUISITOS 

AREA OE CONCORRENCIA REQUISITOS 

Educação Infantil (creche, pré I e pré li) 
ucenciatur& em Pedagogia 01,1 Norma·I 

Superior 

Ped.agogo Licenciatura em Pedagogia 

Polivalência (1• aos• ano) 
Ucencia t1,1ra em Pedagogia ou Nor:mal 

Superior 

Ensino Fundamental (6° ao 9° ano) 

Matemática 
Licencialura em Matemética 

Ensino Fundamen tal (6° ao 9° ano) 
Licenciatura em Geografia 

Geo91'8fia 

Ensino Fundamental (6" ao 9° ano) Artes 
ucenciatur& em Educaçao Attislica ou 

Artes 

Ensino F1,1ndamenlal (6° ao 9° ano) 
Licenciatura em LetraSJPortuguês 

Português 

Ensino Fundamental (6° ao 9° ano) 

História 
Licenciatura em História 

Ensino Fundamen tal (6º ao 9º ano) Licenciatura em Clênclas/Blo!Ogla /Física e 

Ciências Química 

Ensino Fundamental (6" ao 9º ano) 
Licenciatura em letras/lngl ês 

Inglês 

ensino F1,1ndamen1aI (6º ao 9º ano) 
Licencia tura em letras/Espanhol 

Espanhol 

Ensino Fundamental (6° ao 9° ano) 
Licancialuta em Educação Flsica 

Educação Flsica 

Ensino Fundamen tal (6º ao 9° ano) Licenciatura em Teologia/Ciências da 

Ensino Religioso Religião 

Auxiliar da Secretaria Ensino Médio 

Dlg,ltador Curso em lnfom,ática 

Monitor de Informática Curso Técnloo em lnfom,átlca 

• ESTADO DO PIAUi 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES 

GABINETE DO PREFEITO 

DIIClll!:'l'O JI . º ,t0/2018 DE 17 DE DEZZMBRO DB 2018. 

"Aprova o &:!tudo da Parceria POblico
Privada da Iluminaçao POblica que con:it:a. 
da ResoluçAo nº 02 elaborado p lo Comit 
Gestor de Parcerias PO.blico-Privadas 
CGP/Higuel JUves" 

0 PUll'&r'l.'O MUNJ:CX:PAL DE NJ:GU'.EL ALVES, 
E,;tado do Piaui, no u:io legal de sueos atribUiÇÕêS ê com 
f u ndamento no art. 88, da Lei Orgllnic,a do Mun1cipio; 

DECRETA 

Art. 1• Fica aprovado, nos termos da Resolução n.º 02, anexa 
e:Jte Decreto, o ESTUDO 0A PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA DA ILUMINAÇAO 
POB.LICA, em conformidade com o Chamamento PMI 002/2018 de 21 da 
m.eio de 2018. 

Art.2º Este decreto entra em vigor na d.11ta. de sua publ:i.caç4o. 

Art. 3" - Publique-se, registrê-se e cumpre-se; 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em 

Miguel Alves/PX, 17 de de%emb,:-o de 2019, 

V/~' PREFEIT .. URAMUNICIPAL_ DE M'AR_. COLÃNDIA 0/,~ Av.~-S/ltce,,.,, / ,• * 41~tl001-U E- illlts 
;/-~.,. - ........ 

DECRETO N" 9, DE 01 OE SETEMBRO DE 2018-LEI N.292 

Abre no~ ~aid/J;;J.wfk.ionalsuplementM edlou/11sprwltJffldàs 

O IAI PR.!FEI'rO(A) MllNICIPA~ DE MAitCOJ,,Ã..~0V,, no uso de ou.ao &tr i bu l çces l•go i 5. 

l)~A, 
.J.rligo l o .- i ca ~be?to no orçamento viçent ó:, um cúd1to ~oicioMl ~upl cment~r n.a 
i~ort.lincl.11 d.é R$489. 000, 00 d!atri buidoo ao o.cg~intcs ~tpçlles: 

SU~(+) 

IX2 M 110 -~<!o~•-
CM.t22.1300~ llanuldO~doi.OUGnn 
3.3.(IQAUl OOTROSAIJXUOS FIIWICSI\OS A PESSOAS f'iSICÀS 
001 Reanoo-. 

DO 000 Gtnl 

Q&.1~1.0000 ....... on;'odoEQ<..,_ •R~~boo( 
3. !!i0.10.00 OUTRAS aesFO.IS VAAIA\/85 • PESSOAL CIV,l 
ll01 -....Clfttll.lrbo 
100 000 Go<OI 

17A'2.30S7~ ._nu,enç1,:><11~-
3.3,!J0.311.00 OUTROS SEIIVIÇQS OE lERCilROS-l'ESSOAAIIOOICA 

oo, -~ 
100 DOO Ginl 

o:! 08 00 -~----
221 18.Sé4-=a.oooo M ~• Umpmd$8- Açudolo -roo 

U00.31.00 M>.T.RW. llE CO"5UM.O 

001 -O!d-1011 000 0.,-

O. Q6 CIO Soo!elo<io~doE<I~ 

2.38 12.3!11.MI0.203l5.0000 ~ ... -u.,iolpol.~ 
3.1.90.1&.IXI QIJTAAS OCSPESASVAAII.VEIS-PESSOA!. CIIIL 

001 --1000Cll Gonil 

DECRETO Nº 9 , DE 01 DE SETEMBRO OE .2018 - LE:I N.292 

U 123. UQ:12DJJ .CJIXl(I 

3.UO.lUO 
001 

00 000 

~do-lllOJ!W 
OUTROS SéiMÇOS DE TEf!C9!0S • PESSOA ÁSICA 

-°"~"" Gal 

02 1~ 00 

336 12.361.51 0.1(16,1,o:IOO ~•~ P""'E&açlo Bklcl 
«.90.S2.00 EQU1-ENTOS E M>.- l'ERI.WfülTE 
110 T-dof\Hlell •~~ 
Zol() 000 FUN:>E8 • 0Aroo 

,in 1e 00 Ftndo~do EdUOIIÇlo 

410 IU61.51i1O20e0..ll000 Ma~doArldoMü~deedo.açlo- FME 
3,1,,0,1,-0Q OBRIGAÇÕES PAlRONAIS 
0111 -~ 20I 001 RfcutSQ:ESPEC~do 1•;:,onori:,> 

775 12,361,Sll10J060.0000 ~do-~do Ed,,..çlo , fME 
3.1.80,11.00 veNCIWelfOS:EVANTAG91S FIMS - FeSSOAI.CMl 
001 -...,.o,,r,...,. 
2tlO 000 ~ 

TIS 12.3!11.51it0.2DIIIUDIO ~ ,!fõAmolllllnldl>lldeE~-Ft.l~ 
3.I.IIO.D4..0II cetn'RATAÇÃO POA TISMPO OEtfR :NIOO 
oo, RM!no&~ 
200 000 ~ 

7M 12.361./lSto~ ~ cio F\:rido Munidpol do EdJcai;lo• fr.E 
3.3,1111.Jl&.OO 0/JTROS SEJMÇOS DE TEROORGS • PESSOA JUAfDICA 
001 Real-~ 
200 000 iduc:oçlo 

489.000,,00 

2.JI00,00 
F.R.: O 001 00 

3.0IIOJ)I) 
F,R., O 001 00 

\0.000,00 
F.R.: O 001 00 

,5.000.011 
F.R.: O 001 011 

3.000.00 
f .: O 001 00, 

J.000.00 
F.R.: O 001 OOI 

92.CIXI/IO 
FR.: O 110 llO 

2.000.00 
F.R.: o 001 00 

30.000.00 
FR., O 001 00 

20.000.00 
F.R.: O 001 00 

5o.o00,00 
F.R.: o 001 oc 


