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ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIM ÕES. 

ERUAL PE CHAMAMENTQ P(IBI ICQ Nº 91 /2021 

Dispõe o presente Edital de O,amamento Público Emergendal 
n° 001/2021, sobre a contratação temporária de profiSSionais 
especialistas em saúde (Médico, Enfermeiro, Flsloterapeuta, 
Técnico de Enfermagem e Agente de Vlgllancla Sanitária), para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de 
Simões, Estado do Piaui durante a situação de emergência 
causada pela pandemia do novo COronavírus, nos termos e 
condições que se seguem: 

O PTefeito Municipal de Simões - PJ, no uso de suas atribuições legais, e considerando: 
l. A declaração, pela Organizaçlio Mundial de Saúde, em 11 de março de 2020, de situação de 
pandemia relacionada à Infecção pelo novo coronavirus (COVID-19); 
2. O Decreto n° 18.884 de 16 de março de 2020 do Governo do Estado do Piauí - PJ, que dispõe 
sobre as medidas de emergência de saúde pública e suas alterações, tendo em vista a classificação da 
SituaçOO mundial do novo coronavírus como pandemia; 
3. Portaria n.• 2.907 de 18 de Novembro de 2020, que reconhece a situação de emergencia em 
tOdo o Estado do Piauí, para fins de prevenção e de enf rentamento à epidemia causada pelo COVID-19 
(novo COronavírus); 
4. A necessidade de reforçar as equipes multiprofissionais na atuação frente ã pandemia do novo 
coronavfrus, para os serviços de saúde do Município de Simões -PI; 
5. A Nota Técnica no 02/2020, de 23 de abril de 2020, que orienta aos j urisdicionados do TCE· PI 
acerca dos procedimentos de contratação temporária de pessoal para enfrentamento da emergência 
de saúde pública dem Importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19) e suspensão de 
aplicação de provas; 
6. O disposto no art. 37, IX, da constituição Federal. 
7. A autorização da Lei Municipal n° S22/2012 de 26 de Março de 2012, quetrata da Contratações 
Temporá11as: 

RESOLVE: 

Tomar público aos interessados a abertura do processo de chamamento público para 
contratação temporária de profissionais da saúde de nível médio e superior, visando ao atendimento à 
necessidade delnteresse público da Secretaria Munlcipal de saúde, observados os termos da legislação 
vigente e das demais disposições legais aplicáveis, por se tratar de assistência a situações de 
caram!dade públfca e a eme~nclas em saúde pl.Jblica, a apresentarem suas propostas nos termos 
constantes do Edital 

1 . DISPOSIÇÕES PREUMINARES 
1.1. O Processo de classificação dos profissionais será realiuido com base na experiência 
profissional e títulos na área, segundo os critérios de pontuação e desempate estabelecidos nos Itens 
3, 4 e s. classificação dos profissionais será realizado com 
1.2. A contratação dos classificados observará as diretrizes e normas deste Edital, Inclusive quanto à 
compatibilidade entre as atividades exercidas e a área de conhecimento peculiar ao Processo Seletlvo. 
1.3. A contratação dos profissionais terá prazo de validade de até 06 (seis) meses, a contar da 
homologação cio resultado. 
1.4. A contrataç30 se dará Po< melo de assinatura de contrato de trabalho por tempo determinado, 
aplicando-se, no que couber, as normas do Estatuto do Servidor Público Municipal, firmado mediante t 
Instrumento de contrato, sujeito também às regras da legislação emergenclal decorrente da pandemia 
do coronavírus. 
1.5. AD candidato conSiderado Pessoa com Oef"ldêncla (PCD) é assegurado o direito de participação, 
per'e os Gorgos cujos otrlbu~.,- :,ejem compotíviei:, com o :,uo defrdi!rtdo, ~ndo· lh-es ~_,. S% 

do total das vagas por cargo, em conformidade com o disposto no art. 37, inciso VJU, da Constitução 
Federal. 
1.6. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas para Pessoas com Deficiência 
(PCDs), estas serão preenchidas pelos demais candidatos d<isslficados nas vagas de conmrrêncla 
ampla, observando- se a ordem de dassificação final. 
1. 7. Os candidatos que serão contratados estarão subordinados ao regime de direito administrativo. 
1.8. Este Edital contém as cláusulas e condições que regem o presente processo seletivo, e o 
candidato, ao se inscrever, declara aceitaç.'.!o de todas as normas e condições previstas no mesmo. 
1.9. O presente edital estará dislX)nível no endereço eletrônico www axmoceica com,br, no Diário 
Oficial dos Munld pios e nos meios de comunicação edivulgação da Prefeitura Municipal e Secretariai 
Municipal de Saóde de Simões, sendo de Inteira responsabilidade do candidato sua obtenção, devendo 
observaras requisitos e prazos previstos. 
l.10 . o quantitativo de vagas, a carga hOrária semanal, a remuneração, a formação exigida e a 
unidade de lotação constam do quadro 1 abaixo. 

Q uadro 1 - DlscriminarL. elas vaaas Praflulanals Plantonistas 
VAGAS* VENCI MENTO 

CARGO/ PLANTÃO(R$) REQUISITOS / 
ESPECIAU ESCOL.ARlDADE 

DADE AMPLA 12 huras 24 horas 
JORNADA CONCORRÊN PC 

DE CIA D 
TRABALHO 

Diploma devidamente 
registrado, de Curso 5upertor 

700,00 l.400,00 em Medidna, fornecido p(N' 

Médico 04 01 nstttuic;aode Ensino 
S.,perio<, reconhecido 

(Plantonista) 00 revalidado pelo MEC, e 
Regisbo no Conselho 
comoetente. 
Diploma devfdamente 
registrado, de Curso Superior 

EnfB"melro 04 350,00 700,00 em Enferma9em, fornecido 
(Plantonista) por lnstltui,;ão de Ensino 

SuJ)B"iOf, ~ ou 
- evalldadopelo MEC, e 

Reolst10 no 
CDnselho CDITW"\Ptente. 
Diploma devidamente 
registrado, de curso superior 

Fisioterapeuta 200,00 400,00 em Asloterapia, íomecl:lo 
(Plantonista) 02 - por lnstttu!Ç.'lo de Ensino 

S..perfor, reoonhecido 
00 revalidado pelo MEC, e 
Registro no Conselho 
oomoetente. 

Técnico de Curso Técnico em 
enfennagem 07 01 175,00 350,00 fnfermagem com registro no 
(Plantonista\ COREII. 

Q uadro 1.1 - Dlscrlmlnacão das vaaas - Demais Profissionais da saúde 
VAGAS* VENCIMENTO 

CARGO/ AMPLA (R$) REQUISITOS / 
ESPECIAUDAD CONCORRÊNCI PCD MENSAL ESCOLARIDAD 
EJORNADADE A E 

TRABALHO 
Agente de 
Vigilância 04 - 1.100,00 Ensino Médio 
Sanitária Comoleto 

1.11 o Processo de chamamento público ser~ realizado pela empresa A. v da s . Moreira e 
será acompanhado por uma Comissão Organizadora, nomeada através da Portaria n. • 203/2021. A 
Comissão Organizadora é responsável pelo acompanhamento de elaboração das normas e exea.i<;í!o do 
processo, como disponibilização dos instrumentos necessários para inscrição, avalia,;lio curricular, 
recebimento dos recursos, elaboraçl!o e dlvu lgaçl!o dos resultados, além de todos os comunicados que 
se fizerem necessários. 
1.12 Visando a preservar, sob retudo, a Isonomia na seleção dos candidatos, aplicam-se 
aos membros da citada Comissão como motivos de suspeição e de impedimento a existência 
de cônjuge, companheiro ou pa rente em linha reta, colateral ou por afin idade, a té o terceiro 
grau. 

2. INSCRIÇÕES 
2.1 A inscrição deve ser feita via email, através do endereço eletrônico seletivo@aymorejra.com 
somente no período e horário compreendido entm as 8h do dla 03 BF 18h dg dla oz ele 
Maio d@ 2021, 
2.2 . o candidato deverá encaminar a documentação exigida digitalizada em formato PDF 
para o email acima mencionado, somente nos dias e horários estabelecidos no Item 2.1. 
2.2.1 Com a formalização da inscrição, o candidato declara que atende a todos os requisitos para 
partidpaçl!o no processo chamamento público. 
2.3. Constltuem requisitos para a participação no presente Processo de chamamento Emergendal 
Simplificado: 
a) Ser brasllelro(a) nato(a) ou naturalizado(a) e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar 

amparado(a) pelo estatuto de Igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do 
gozo dos direitos polí~cos, na forma da legislaçl!o federal vigente; 

b) Estar devidamente registrado e em dia Junto ao respectivo Conselho Profissional específico, para o 
cargo que assim o exigir; 

c) Não estar prestando o Serviço Militar obrigatório no período da mntratação e estar em situação 
regular com as obrigações militares, se do sexo masculino; 

d) Não possuir vínculo funcional Incompatível com o cargo a ser ocupado, ressalvada, em qualquer 
caso, a compatlbllldade de horários; 

e) Estar em sótuação regular perante a Justiça Eleitoral; e 
f) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data de contratação; 
2.4 Para realizar a Inscrição os candldato(a)s deverão encaminhar para o email 
seJetJyo@aymorejra.com ' os documentos DOCUM!NTOS DIGITAUZADOS EM FORMATO 
PDF, conforme segue 

a) Ficha de inscrição (anexo IV), 
b) Auto declaração (anexo I) e a cópia da documentação comprobatória RG, CPF, Titulo 

de Eleltor, Certificado ele Reservista (se do sexo masculino), 
c) Formulário de A.ferição de Títulos (Anexo III) e documentos ele formação e 

experiência profissional. 
2.5 A lnscrlçl!o do candidato implica o conhecimento e a tácita aceltaç:!o de todas as condições do 
Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes, bem 
mmo em eventuais aditamentos e instruções específica para a realização do certame, acerca das quais 
não poderáalegar desconhedmento. C"7 
2.6 Não será cobrada taxa de inscrição para a participação neste Processo de Seletivo Emergenclal. 
2 . 7 As Informações prestadas na Ficha de Insa1c;ão são de inteira responsabilidade do candidato, 
dispando a o ,vanlzadora do poder de excluir do Processo Seletivo aquele que apresentar o 
requerimento e o curr-ículo com dados incorretos e/ou incompletos, bem como se constatada, 
posteriormente, a não veracidadedas Informações prestadas. 
2 .8 O currículo, elemento indispensável para a avaliação do candida to, deverá conter, 
conforme o cargo pleiteado, as seguintes Informações mínima.: 

a) Identificação; 
b) Formação acadêmica/titulação, incluindo a que constitui requisito básico para ocargo pleiteado. 
c) Forrnaçl!o complementar (cursos e/ou formação relacionada ao cargo); 
d) Atuação profissional (vínculos Institucionais ou profiSSionais específicos da área do cargo 
pleiteado). 

2.9 As Pessoas com Deficiência (PCDs), além de observar todas as exigências para Inscrição, 
deverão declarar essa condição no requerimento de inscrição, devendo apresentar, no ato da Inscrição, 
conforme a legislação vigente, laudo médico (original ou fotocópia autenticada), expedido no prazo, 
máximo de 1 (um) ano antes do término das lnsalções, atestando a especificidade, o grau ou nível da 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente à Classificação Internacional de Doenças 
(CIO), bem como a provável causa da deficiência, devendo o laudo conter o nome e o número de 
identidade (RG) e CPF do candidato, bem como a assinatura, carimbo e CRM do profissional. 
3 . CRITt.RIOS AVALIATIVOS 
3.1. Os critérios avallativos levam em conta formação e experiência prof"JSSional do proponente. 
3.2. Não será atribuída J)Ontuac;ão ao título que for pré-requisito para Inscrição e exercício do cargo. 
3.3. A avaliac;ão e a seleção, para aprovação no presente Processo, serão feitas conforme as tabelas 
de pontuação de títulos e experiência profissional, constante do Quadro 2. 
3.4. A Organizadora procederá a aferição dos títu los utilizando formulário próprio (Anexo lll) . 
3. 5. A classificação final dos cargos de nível médio será o somatório dos pontos de formação em 
aperfeiçoamento com os da experiência profissional, na escala de O (zero)a 10 (dez) pontos. 
3.6. Para efeito de cômputo de pontuaçao relativa ao tempo de experiência, não será considerada 
mais de urna pontuaçl!o concomitante no mesmo período. 
3.6.1 A comprovação deverá ser feita por meio de declaraçl!o acompanhada do respectivo mntrato de 
trabalhO ou portaria de nomeaçl!o em caso de serviço público. 
3.7. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a avaliação com 
clareza. 
3.8. As certtdões de conclusão de curso deverão especificar claramente a data de conclusão do curso. 
3.9. Não será aceito qualquer tipo de estágio curricular, bolsa de estudo (auxílio por atividade 
desempenhada), prestação de serviços como voluntário, monitoria ou participação em comissões, 
comitês e conselhos sem remuneraç.ão para pontuação como experiência profissional. 
3 .10. Os pontos que excederem os limites estipulados nas tabelas de pontuac;ão serão 
desconsiderados. 
3 ,11. Quando o nome do(a) proponente(a) for diferente do constante cios documentos apresentados, 
deverá ser ane><ado comprovante de alteração do nome. 
3.12 . Comprovada, em qualquer tempo, Irregularidade ou Ilegalidade na obtenção dos títulos e 
experiência profissional apresentados, a respectiva pontuaç:!o do(a) candídato(a) será anulada, sem 
prejuízo das medidas legais cabíveis. 

Quadro 2 - TABELAS DE PONTUAÇÃO DE TÍTULOS 

N ELM DIO 

FORMA O E EXPERI NC!A PROFISSIONAL 
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Curso de formaçlio ou certificado relacionado a área de atuaçlio com carga 1,0 
horária mlnlma de 40h 

Experiência proflsslonal no serviço público ( comprovada em tempo Igual o, 
superior a 1 ano)• 1,0 

Experiência proflSSional em enijdade privada (comprovada em tempe igua 1,0 
ou superior a 1 ano)' 

TOTAL DE PONTOS 

NlVEL SUPE.RlOR 

2,0 

4,0 

4,0 

10,0 

FORMAÇAO E EXPERIENCIA PROFISSIONAL PONTUAÇÃO 

MINIMA MAXIMA 

ertmcado de concfuslio de curso de pós graduaçlio em nível dE l 
especialização lato sensu, com carga horária mínima de 360h/a na área d, 
atuação, ou residência excetuado o certificado a ser apresentado para ftn, 
1e comnrovacão do reau1s1to oara contratarJ!o. 
urso de formação ou certificado rel!lcionado a área de atuaçlio 1,0 
om carga horária mínima de 60h 

µperiência profissiOnal no serviço público (comprovada em tempo igual o, 
~uperior a 1 ano)* 1,0 

µperlência proflsslonal em entidade privada (comprovada em tempo lgua 1,0 
pu superior a 1 ano)* 

!TOTAL DE PONTOS 

4. CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO FINAL 
4 .1 . A dassificação dos proponentes será feita em ordem decrescente de médias finais. 

2,0 

2,0 

3,0 

3,0 

10,0 

4.2. A média final é a resultante da soma dos pontos obtidos pelo proponente, apurada confonme o 
item 3 e Anexo Ili. 
4.3 . . Somente será considerado apto a contrataçllo o candidato dassificado dentro do limite de 
vagas estabelecidas por este Edital, considerando o cargo para o qual concorreu. 
4.4. O candidato dassificado fora do limite de vagas estabelecidas por este Edital, por sua vez, 
somente será contratado no caso de vacância, por desistência de candida o apto ou por criac;!io de 
vaga durante o prazo de validade deste Processo de chamamento. 
4.5. serão considerados ellmlnados deste Processo, para todos os efeitos, os candidatos que n:!o 
atenderem às exigências deste Edital ou que não se apresentarem para comprovação documentai, no 
prazo estabeleddo em edital de convocação. 
4.6. O candidato considerado PCO concorre em Igualdade de condições com os demais prop0nentes, 
para contratação aos cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que é portador, 
na forma da legislação apllcâvel. 
4. 7. Na falta de candidatos classificaods para as vagas reservadas a PCOs, estas serlíc> 
preenchidas pelos demais candidatos nas vagas de concorrência ampla, observando-se a ordem de 
ciassiflca<;ão final. 
4 .8 . O resultado final será dlvulgcdo no site da empresa AV Moreira, no site da Prefeib.Jra Municipal 
e no di$rio of"rciei-1 dos Munidpios e list&ré, primel,.omente, 0;5 proponent'eó5 septos e, no .seqvênciet, os 
proponentes aptos em número não superior a 2 (duas) vezes o número de vagas, quais poderão ser 
convocados caso não preencha as vagas com os aptos. 

5 . CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
5, 1, Havendo empate na dasslficayio finar, o desempate será decldrdo de acordo com a segufnte-
ordem de precedência: 
5.1.1 Para os cargos de nível médio e superior: 

1. maior número de pontos em cursos de formaçlo ou relacionados a área; 
2 . maior número de pontos de experiência profissional no serviço público; 
3. maior número de pantos de experiência profiss;onal entidade privada; 
4. maior idade, desde que tenha menos de 60 anos. por encontrar-se em grupo de risco. 

5.2 Persistindo o empate entre os candidatos. depois de aplicados todos os critérios acima 
aplicação do cr itério do Item S.1 . 1, o desempate dar-se-á através de sorteio, em caráter 
definitivo; 
6 . RECURSOS 
6.1. O candidato poderá interpor recurso contra contra Indeferimento das Inscrições, resultado de 
análise de curriculo até as 1Bh nas datas e hOrários esabelecidas no CronogrtJma de Atividades (Anexo, 
I), confonme Formulário de Recurso (Anexo V). 
6.2. O recurso, devidamente fundamentado, deverá ser dirigido à coordenação da empresa 
organizadora do Processo de chamamento públlco somente através do e-malTI 
seletlvom>av,morelra.çom 
6.3 . Os recurSOS serão examinados pele Coordenação dai empresa, organlz.ador?I, Que constitui a 
última instância recursai, sendo sui:tS decisões .soberanas, rc,zão pela qual não caberão recursos 
adicionais. 
6.4. Os resultados dos recursos serão divulgados no endereço eletrônico 
www,avmocelra com,br no Olárlo Oficial dos Munlcípros e nos meros de comunicação e dlvulgaç.3io 
da Prefeitura Municipal e Secretaria Mun!clpal de Saúde. 
7. CONVOCAÇAO E CONTRATAÇAO 
7.1. A convocação dos classificados dar-se--á coníonne as necessidades e possibilidades da 
Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do Coronavirus e da COVID---19,. 
seguindo rigorosamente a ordem de classificação final para cada cargo, devendo ocorrer 
exclusivamente no Diário Ofldal do Munidplo (DOM) e no srí'e institucional. 
7.2 . Publicada a convocação no site da Prefelwra Munldpal, o candidato terá o prazo de 
24 (vinte e quatro) horas para apresentar-se na sede ela Prefeitura Municipal à Rua lol!o Raimundo de 
Oliveira, 5/Nº, Bairro Centro, no horário de 8 às 13h, sendo considerado desistente aquele que não 
comparecer na forma ora estabelecida. 
7 .3. A contratação terá duração de até 06 (seis) meses, a contar da homoJogação do resultado. 
7.4, O contratado p0r meio do presente Processo de chamamenlD público nao pertencerá ao 
Quadro Permanente cla Prefeitura Municipal de Simões •PI. 
7.5. O contrato poderá ser rescindido, sem direito a lndenlzações1 em caso de hlpótesede ocorrênclai 
de algum dos casos previstos na leglSlação vigente. 
7.6 . O contratado sujeitar-se-á às normas gerais aplicáveis aos servidores do Município de 
Simões - PI, no que tange aos deveres e obrigações do cargo. 
7. 7. O candidato classificado neste Processo deverá atender, cumulativamente, para contratação, na 
data da assinatura do contrato, os seguintes requisitos ; 

1. Ter sido considerado apto ou classificado no Processo de chamamento público, na forma, 
estabelecida neste Edital; 
2. Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar 
amparado pelo estatuto de Igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo 
dos direitos p0lítlcos, nos termos da leglSlaçllo aplicável; 
3. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos; 
4 . Possuir o documento comprobatório da escolaridade mínima exigida; 
s. Aoresentar 2 (duas) fotografias 3x4, recentes; 

6 . Apresentar originas, para conferência, e cópias dos seguintes documentos: 
7. Certidão de Nascimento ou Casamento, quando for o caso; 
8 . Título Eleitoral, com certid~o de quitaçao eleitoral; 
9 . Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporaçilo, se do sexo masculino; 
1 O, Cédula de Identidade (RG); 
11. CPF; 
12. Comprovante da escolarldade exigida conforme Edital; 
13. Comprovante de endereço atualizado; 
14. Comprovante de Inscrição do PIS/PASEP/NIT, podendo ser apresentada a CTPS; 
15. Dados de conta em instituição bancária. 

7.8. A falta de comprovaçilo de qualquer um dos requisitos especificados no subitem acima 
acarretará o cancelamento da inscrição do proponente, sua eliminação do Processo e anulação de 
todos os atos com respeito a ele praticados, ainda que já tenha sido publ icado o Edital de 
homologação do Resultado Final, sem prejuízo das sanções legais cabíveis. 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 
8.1. Os atos relativos ao presente Processo Emergenclal, a exemplo de convocações, avisos e 
resultados, serão publicados no DOM e no site da Prefeitura Municipal. 
8 .2. O acompanhamento das publicações de editais, avisos e comunicados relacionados a este 
Processo de Olamada Pública Emergencial é de responsabilidade exclusiva do candidato. 
8.3. O Município de Slmões - PI reserva-se ao direito de proceder às contratações, em número que, 
atenda ao interesse e à necessidade do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e o 
número de vagas existentes, estabelecidas neste Edital. 
8.4. Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, probabilístico, estatístico, visual, 
grafológico ou por Investigação policial, ter o candidato utilizado de processo ilícito para obter 
aprovação própria ou de terceiros, será tornada nula a sua participação no Processo Seletivo, sem 
prejuízo de sua responsabllldade civil e criminal. 
8.5 . As despesas relativas à participaçilo do candidato no Processo Emergenclal e a apresentação 
para assinatura do contrato e exercício correrão às expensas do próprio candidato. 
8.6. O Município de Simões - PI não se responsabiliza por prejuízos de qualquer ordem, causados ao 
candidato, decorrentes de: 
8.6.1 Fornecimento de inform!IÇÕeS errôneas ou desatualizadas; ou 
8.6.2 Inobservância de prazos ou não acompanhamento, no site institucional, das publicaç~ de 

editais e comunicados relacionados ao Processo Seletivo. 
8 . 7 . Este Edital poderá sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstânCiaque será mencionada em 
edital ou aviso a ser publicado ofiCialmente, preservando-se, sempre que possível, o cronograma 
constante do Anexo VI. 
8.8 . Os casos omissos e situações não previstas neste Edital serão resolvidos pela empresa e 
Comissao Organizadora, no que couber. 

Simões - PI, 30 de Abril de 2021. 

ANEXOI 

CRONOGRAMA OE ATIVIDADES 

ATIVIDADES PERIODO 
Divulgação 29.04.2021 

Período de Inscrições Das B:hOOmin do dia 
03.05.2021 às lBh00min do dia 

07.05.2021 
Deferimento das inscnrlloc 11.05.2021 
Recursos contra lndefer1menlD de 12.os.2021 no horário das 
lnsericão 08h00min às 18h00min 
Resultado de recursos de 13.05.2021 
lndeferimenlD de in<endlo 
Resultado Parcial da Análise de 14.05.2021 
Currículos 
Interposição de Recursos 17.05.2021 no horário das 

08h00mln às 18h00min 
Resultado dos recursos e resultado 19.05.2021 
Final 
Convocação e Contratação Imediata para os selecionados 

LOCAL 
www .avmorelra.com 

Preíeitura Mundpal de Simões 
- Piauí 

seletivo@avmoreira.com 

www.avmoreira.com 
seletivo@avmorelra.com 

www.avmorelra.com 

www.avmorelra.com 

seletivo@avmorelra.com 

www.avmoreira.com 

Prefeitura Munclpal de Simões 
- Piauí 

Todas as decisões e demais atos serão publicados no endereço eletrônico www.avmorejra.com e na Prefeitura 
Municipal de Simões, Estado do Piauí. 
É responsabilidade do candidato o acompanhamento de todas as etapas do processo de Chamada Pública 
Emergencial. 

ANEXO li 
AUTODECLARAÇÃO 

DEOARO, para fins de contratação pelo Munldpio de Simões - PI, para atuar nas unidades 
de saúde envolvidas no enfrentamento à pandemia decorrente do novo roronavírus, que atendo 
às condições do Edital nº 01/2021 que não possuo nenhum impedimento legal para o exercício 
dessa atividade. 

Simões, ___ de _ _____ de 2021. 

Candidato(a) 
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ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES. 

ANEXO Ili 
FORMULÁRIOS DE AFERIÇÃO DE TÍTULOS 

tanc!idato(a): nscrição n•. 

NtvEL MEDIO 

FORMAÇAO E EXPERIENCIA PROFISSIONAL 

MINIMA 

pirso de fonnacão ou certificado retaclOnado a área de atuação com caro, 
~rária mlnlma de '40h 

Experiência profissional no serviço público (comprovada em tempo igual 01. 
iluperior a 1 ano)• 

Experiência profissional em entidade privada (comprovada em tempo lgua 
pu supelior a 1 ano)* 

!TOTAL DE PONTOS 

NIVEL SUPERIOR 

FORMAÇAO E EXPERIENCIA PROFISSIONAL 

MINlMA 

~rtificado de conclusão de curso de pós graduação em nível d< 
"5pedalização lato sensu, com carga horária mínima de 360h/a na área d, 
~tuaçl!o, ou resJdêncla excetuado o certificado a ser apresentado para fin: 
:le comorovacão do reauisito oara contrata'""· 
curso de formação ou certificado relacionado a área de atuação 
P,m carga horária mínima de 60h 

~ periência profisslOnal no serviço público (comprovada em tempo Igual o, 
~uperlor a 1 ano)* 

Experiência profissional em entidade privada (comprovada em tempo lgua 
pu supelior a 1 ano)• 

!TOTAL DE PONTOS 

Simões, ___ de _______ de 2021. 

Nome Completo 

Data Nascimento 

Identidade no 

lltulo e.le.ltoral no 

certtflcado Registro Militar no 1 

Endereço 

Telefone 

Inscrição ao cargo 1 
DECLARE QUE; 

) Não possuo deficiência 

candidato( a) 

ANEXO IV 
FiotA DE NSCRIÇÃO 

l cPFn°I 

1 e-maJI 1 

) Possuo deficiência Esoecificar 

Escolartdade/Fonmação: 

Instituição /Ano de Conclusão: 

Currículo /Tftulos 

C8ndldato(a) 

PONT\JAÇAO 

MAXIMA OBTIDA 

PONT\JAÇAO 

MAXIMA 

ANEXO V 
REQUERIMENTO DE RECURSOS 

Nome Completo 

Nº de Inscrição 

Telefone 1 e-mail 1 

Inscrição ao Cargo 1 

ETAPA 

( ) inscrição ( ) Resultado Parcial 

( ) Outras 

Fundamentação do Recurso 

Candidato(a) 

ld:13BSIIIIBF6FE44DA2 

-ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES 

Ref. Tomada de Preço, n. 001-2021 
Vlstos, etc. 

OECSÃO OE CIASSIFlCAÇÃO 

( ) Resultado Final 

O MUNldPIO DIE SIMÕES-PI, atraW:s da CPL, comunlCil aJ empresas participantes do procedimento llcltatórk, Tomada de 
Preços n• 001/2021 o result:illdo da ilmillse das propostas de: preços, 5endo que a empreSil RF ENGENHARIA E 
CONSTllUÇÕES - CNPJ: 35.362.818/0001·39 restou devld•mente clusffic:ada, enquanto a firma CONSTRUTORA RARIBE -
CNPJ: 27.380.162/0001-59, mesmo aprl!sentando pr0po1tll coplad.a e colada do projeto, preseNando at~ a logornarca da 
Prefeit\.lra, a Comissão Permaraente de UcltaçJo cla.sslflcou a proposta da empresa por entender que a mesmo dlantc da: 
observaçft.e.s técnlca.s apontadas, as lnformaçtse:1 contldu corresponde ao objeto da contrat.1ç.Jo. De acordo com u 
Informações subsidiada, no Parecer Ttcnlco da la do En1. Civil CHAR ES DA SILVA DOURADO, CREA n. 191002101-6. A 
Comlllão abre o prata para recurso conforme~ be ce a le1l!ila 

Simões (PI), 29 de ab~I de 2021. 


