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Ministério Publico 
do Estado do Piauí m p p 1 $ PROMOTORIADEJUSTIÇADE 

INHUMA-PI ~ ;,, 
Praça Joio So•sa Ial, S4S, Centro N 

Cep: 6'53.S-000- Inl111naJPI :li ------------'------------------- ~ 
PROCEDIMENTO PREPA RATÓRIO nº 000141-230/2018 (SIMP) 

PORTARIA DE CONVERSÃO DE PP EM IÇ: 1, (2019 
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O flNlSTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUi, através de i ... 
seu representante na Promotoria de Just.iça de lnhuma/PI, no uso de suas atribuições le,gais, 0 

previstas n05 artigos 127. caput. e 129. inciso 111, da Constituição Federal; art. 26, inciso l, ~ .,, 
da Lei nº 8.625/93; an. 37. inciso 1. da Lei Comple.mentar Esladual n• 12/93; an. 8°, §1°, da o 
Lei nº 7.347/1985; ~ 

CO SIDERANDO o anigo 2•, § 4° da Resolução n• 023/2007, do g; 
CNMP, que regulamenta a instaurai;ão e tramitação do Procedimento Preparatório; i 

e, 
CONSIDERANDO a instauraçio do Procedimento Preparatório nº ~ 

14I-230/2018, destinado a apurar supo!U!S irregularidades sobre a falta de agua no bairro :g'. 

Santa Catarina. m1111icípio de Ipirllllga-PI. ~ 
CONSIDERANDO a necessidade de melhor analisamios E 

juridicamente a questão e colhermos ourras provas necessárias à possível expedição de d 
Recomendação, firmamento de ajusl11men10 de conduta, ingressar com demanda jodicial, ou ~ 
realizar o arquivamento dos auLOS: ~ • CONSIDERANDO que já se expirou o prazo de conclusão dcslC: ê 

• Procedi menlo Prcparalório; '; 
e 

CONSIDERANDO o teor do art. 4º. da Resolução 023/2.007, do : 
CNMP, que regulamenta a instauração e tramitaçlo do Inquérito Civil; i 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa da J 
ordem jurídica e 05 direitos assegurados na Constituição Federa 1, devendo promover as ~ 
medidas necessárias à sua garan1ia: i 

RESOLVE. com fulcro l'IO art. 2°. 11, dantes referido .. CONVERTER ~ 
o presenie Proocdimenrn Prepara[ório em INOUÉRI(l'O CML no intuito de promover as .,: 
diligéneias necessárias para possível expedição de Rc-0omcndaçio, confecção de Tenno de 
Compromisso e Ajustamento de Conduta, 011 promoção de Ação Civil Pública, ou 
arquivamento das peças de i nformaçiio, n05 lermos da lei, dc,tcml i nando as seguintes 
providencias: 

a) Au1uaçi!o e rcgislro do presente expediente administrativo cm livro 
próprio e no SIMP: 
b} Remew-se cópia da presente portaria ao Diário dos Munidpios e afixe 

no átrio do Fórum. para publicidade do ato; 
e) Remeta-se cópia para o CAO respectivo e para o Conselho Superior 
do MPPI, para conhecimento; 
d) Nomeio TAIRES OLIVEIRA BORGES como Secretária do presente: 
procedimento mediante termo de compromisso. 
e) Obedeça-se, para a conclusão deste Inquérito Civil, o prazo de O 1 
(um) ano, consoante estabelecido no art. 9° da Resolução CNMP nº 23/2007. 
fazendicrse concluso antes de seu advento. 

Cumpra-se. 
Inhurna-PJ, 15 de fovereiro de 2019. 

DANILO CARLOS RAMOS HENRIQUES 
Promotor de Justiça 

ESTADO DOPIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS 

GABlNl!TE DO PREFEITO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2019 

y 
Barras --

EDITAL CONCURSO PÚBLICO 0112018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS • PI 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRAS, ESTADO DO PIAUI, Dr. 
CARLOS ALBERTO LAGES MONTE, no uso de suas atribulç6es legata e prerTogal:illaa que 
lhes .ao oomerida$ por Lei, e oonsideral'IClo o resultado final de ConC1.1rvo F'(lbllco 
homologado illravéa de Edital NI'. 01/2016 publicado no Oiàrio Oficial das Município•, 
ré$olve CONVOCAR, na condição, sub Judloe, arrie aos termos do Decreto Munieipal n• 
,()44/2014, Processo Judicial n• 0000686-93.2010.8.18.,0039 e 0800043-76.201 8.S.18.0039-
Ação Civil Pública em tramite na Comarca de Barras, Eetado do Piauí e em 1ràmlte no 
Tribunal de Contas de Estado de Piaul, os c:andida1os abaixo relacionados, para. NO 
PRAZO DE 30(trinta)DIAS, comados da publlcaçAo do presente edllal no Olalrio Oficial dos 
Munic:lpiOG, a comparecerem à sede da Secrelar1a Municipal da AdmínlatraçAo de ea...-- -
PI • 0el)llr1amento de Recun10. Hum,mos, Localuda na Rua Goneral Taumaturgo de 
Azevedo, n• 49 1, Cenlro, Barras • PI, no honlirio das 08:00h às 1 S:OOh, munidos de cópias 
dos seguintes documento&: 

1 • Carteira de Identidade • RG (ortg, n.111 e cópia); 
2 - Cadastro de Pessoa Flsic:a • CPF (original e r::ópia); 
3 - Título de EJeltor e o Comprovante de votaç;lo da (ildma eleição • (ortglna:I e cópia); 
4 - Certificado de Alistamento Militar - R8S81Viata (sexo ;masculino) - (original e oópl,;,); 
5 • Certldlo de Casamento, se for o r::aso • (original e cópia); 
e • Certidão de Nallclmento dos filh08 menores de 14 anos e cartão de vadna se a cne,nç,;, 
esti\ler ai'- 06 (seis) anos de Idade e acima dos 06 (sei&) anoa d&r::laração da escola; 
7 - 1 foto 3 X 4 ; 
8- Apresentar a comprovação d011 requls~os necesd:r1os prelllatos no Quadro de 
d isponi bllldade de vagas constantes no Ana)(o I do Edijal do Concurvo Póblico; 
g • Cartao do PIS ou PASEP, caso seja cadastrado (origlnal e c6pla); 
1 O - Co1r1pro11an1e de Resid,!,ncia Atualizado {orignal e oópia); 
11- Atestado de Saüde Or::upaclonal • ASO • Exame de unidade física e mental • original, 
expedido per proflulonal da àrea m6dk:a; 
12- DeclaraÇilo de que não ocupa oLilto cargo em outre osfera e sobre recebimento de 
provento deoorrente de ,;,peaentadcria e pensão, exceto para cs casos de cargos 
acumulawels previstos na Constitulçtlc Federal, lncltr::ando, se for o caso. dados do cargo de 
exerce com o vlnr::ulo Jurtdlco, carga horária, eaca1a de plantões e unideode administrativa 
que exerce a função; 
13 - Certidão de Antecedentes Cr1mlnals (dom cillo nos Qhimos 5 anos) - origin111; 
14-DeclaraçAo de bens e vatonos que oonalituam seu palrimõnlo e, se casado, a do cõnjuge 
(declaraçlo de impoll1o de renda 1ubslilui); 
1()- Deçlaraçac;, do, que n&Q 6 $ócio go,rente/ adminietnldcr de empresas., que mantflm 
vínC1.1lo com u admlnistf'8çtlo pública munlclpal • 
16- Dedaraçllo de não ter sido demhldo. nos últimos 5 (cinco) anos do seNiç,:, público por 
Intermédio de Processo Admlni!ltratiVo Disciplinar com u nola •a bem do serviço plblico"; 
17-.J',presenlar outros documentes que se fir.erem ne<:ess~r1os, por ocas[ão da posse., 
conforme Edllal n" 01/2018: 
18-Ser oonslderado apto no exame aêmisai0fl$1 exi,édido per médico de trabalho a cargo do 
candidato. ---rk-

ANEXOI 
CANDIDATOS CONVOCADOS: 

• Profeuore• de llngua portuguesa ( 6" ao 9" ■no) 
01 . Antonio Eudes Martins da Mata 
02. Andnissa lngrid da Silva Ramoa de Sousa 

• Professore• de geografia ( 6° ao 9" ano) 
01 . .Joaquim Marquea de OJive ra Nelo 
02. Marcflio Carvalho Anlglo 

• Professorws de lnglh ( 6° ao 9" ano) 
01 . Gedeon Roque de Sousa 
02. Amanda KaroUne Balista Lages 
03. Wasteriza Mayara :Ferreira Cavalcanle 
04. Maria Mõnica Martins de Medelros 

• Proteesorea de hlatól'la ( 8" ao 9" ano) 
01. Gllkelly Francisca da Cc;,sta 

• Professor.a de Eclucaçjio lnf■ ndl e de 1° ao 15'" ano 
01 . Maria LucUene de Souza C3oes 
02. Keyclany Ka~cla da Oliveira Silva 
03. WAnia N úbia Carvalho Ollvelra 
04. Anlonic;, Francisco Sousa Paiva 
05. Pauto Afonso Dias Costa 
06. Slmor1& Sousa Lopes 
07. Raimundo Nonato Rego Uclndo 
08. Thaís Batista Rabelo 
09. Tatiana de Sousa Ramos Carvalhc;, 
10. lranlkla Sousa Ramos Carvalho 
11 . Francisca das Chagas Gomes da SIiva 

O não çompa:rectmen.l'O no prazo legal tmplicar.i na deslstl!nda do candidato convocado. 

REGISTRE-SE. PUBLIQU~SB E CUMPRA-SE. 

Barras • PI, 20 d.e fevereiro de 2019. 

Cat1 ~. Albe Lages Monte 
~~~ctpal 


