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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE 

Secretaria Municipal de Gabinete 

PORTARIA Nº 157/2022 

O PREFEITO MUNICIPAL DE AMARANTE-PI, DIEGO LAMARTINE 

SOARES TEIXEIRA, no uso de suas atribuições legais que lbe confere a Lei Orgânica do 

Município, b em como a Lei Municipal 1086/2021. 

RESOLVE: 

Art. 1 ° - NOMEAR, MARCELO AZEVEDO DE SOUSA, brasileiro, casado, 

portador do RG nº 2886041 SSP-P1, inscrito no CPF sob nº 028.464.083-27, para exercer o 

cargo comissionado de ASSESSOR ESPECIAL II, do quadro comissionado de pessoal da 

Prefeitura Municipal de Amarante - PI, com efeitos a partir de 03 de Janeiro de 2022. 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

PUBLIQUE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE 

Gabinete do Prefeito Municipal de Amarante, Estado do Piauí, 14 de Janeiro de 2022. 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE 

Secretaria Municipal de Gabinete 

PORTARIA Nº 158/2022 

/\MARM'T&-1'1 

O PREFEITO MUNICIPAL DE AMARANTE-PI, DIEGO LAMARTINE 

SOARES TEIXEIRA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do 

Município, bem como a Lei Municipal 1086/2021 . 

RESOLVE: 

Art. 1º - NOMEAR, MARGARETH DE SOUSA PIMENTEL LOPES, brasileira, 

casada, portadora do RG nº 550709 SSP-PI, inscrita no CPF sob nº 241.201.703-49, para 

exercer o cargo comissionado de ASSESSORA TÉCNICA ESPECIAL, do quadro 

comissionado de pessoal da Prefeitura Municipal de Amarante - PI, com efeitos a partir de 

03 de Janeiro de 2022. 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

PUBLIQUE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE 

Gabinete do Prefeito Municipal de Amarante, Estado do Piauí, 14 de Janeiro de 2022. 
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UTADO DO PIA.ui 
PREFEITVRA MUNICIPAL DE 

SÃO riux DO PIAui 
!l'&IJ'iTANt\ MUNICIPAL DMJNJSTRACÃO 

CNP.J--54--/-:<-41> 
UMA ADNUITRA O P.AllA TODAS 

PROCESSO SELETIVO S IMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO, POR TEMPO 

DETERMINADO, DE PROFESSORES, ACOMPANHANTES PEDAGÓGICOS, PSICÓLOGO, 

ASSISTENTE SOCIAL. 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2022 

A Prefeitura do Municipio de São F~lix do Piauí , pessoa juridica de direito público, inscrito 

no CNPJ sob nº 06554.968/0001-46 es tabelecido com sua ~e administrativa, a Praça Imaculada 

Conceição, 544 - centro. considerando a necessidade huidillvcl de excepcional interesse público de 

contratação de professores. acompanhante Pedagógico. Psicó logo e Assistente Social com úraduaçlo 

Superior. resolve eslltbelecer e divulpr KS nonmu;: para a rcalizaçilo de Processo Seleti..-o Simplificado, 

para atender no âmbito da Secretaria Municipal de Educaçdo. às Escolas- localizadas na Área Urbana e 

Rural, ba.-.e.ado no.., termo.e; da Lei Municipal nº 472 de 21 de março de 2014 na qual dispõe sobre a 

contrataçilo de pessoa l por tempo determinado, para atender excepcional interesse público nos órgãos da 

Administraçâo Direta e lndiTCta do Poder Excc:utivo Munic:ipal. em confonnidade c:om os tennos do inc:iso 

IX do artigo 37 da Constituição Federal de 1988. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O Teste Seletivo será. regido por este Edital, seus Anex.os e eventuais aditamentos, .os.sim c:omo pelas 

instruções, comunicações e convocações deles decotTCntes, obedecidas as legislações pertinentes e suo 

cxe<:uçio, realizar•se•á sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Eduçaçao e Cultura - Scmcc 

fttnlV~ dll Comissão Orgn.nizadora Municipal. responsável pela organização e realiz:açio do Processo 

Seletivo, objeto deste Edital. incluindo: recebimento e validação das inscrições.. geração do banco de dados 

dos candidatos. analise curricular. recebimento. julgamento de recursos e emissão de listas com resultado 

final dos candidatos para cada cargo. 

1,2. O presente Edital e seus anexos estão disponíveis no Diário Oficial dos Munic:ípios, no mural da sede 

da Secretaria Municipal de Educação e Prefeitura Munícipal de Educação, cabendo ao candida(o observar 

rigorosamente o Edital, seus anexos e todos os comunicados a serem informados sobre o referido proc:csso 

Seletivo. 

1.3: o ·prescntc Edital é complementado pelos anexos discriminados a seguir: 

• Anexo·I - Quadro de Necessidade por Municipio: 
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- Anexo Ili - Cronograma Previsto. 

- Anexo IV - Fichas de Inscrição e Análise de Currículo 

1.4. Todas as etapas do Teste Seletivo serio acompanhadas pe1a Comissão Organizadora municipal. 

nomeada pela Prefeitura Municipal através da Portaria nº 84/2022 de 25/011'2022. 

1.5. Aplicam-se aos membros da citada Comissão Organizadora os seguintes motivos de suspeição e de 

impedimento: 

1.5.1 Visando a preservar. sobretudo, a isonomia na seleção dos candidatos. aplicam-se aos membros da 

citada Comissão como motivos de suspeição e de impedimento a existência de 1,;ônjuge, companheiro ou 

parente em linha ret.01 colateral ou por afinidade, at~ o terceiro grau. 

1.5.2 Na hipótese de suspeição ou impedimento de membro tirular da Comissão Organi7..adora do processo 

Seletivo, ou da impossibilidade de sua atuação por questt>es de saúde ou foro íntimo, promover-se-á a sua 

substituição por membro suplente. 

2. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA DO CARGO 

2.1. O Teste Seletivo se destina ao provimento de 16 vagas temponíria imediata para o cargo de nível 

Superior e classificação de até 2(duas) vezes o número de vagas otCrtadas para formação de Cadastro de 

Reserva. 

2.2. Os cargos objeto do Teste Seletivo, os requisitos m ínimo.s/escol.orid.ode, número de vagas imediatos, 

jornada de trabalho e o vencimento base são estabelecidos conforme tabela abaixo QUADRO I deste Edital . 

QUADRO 1 (CARGOS. HABlLITAÇÃO MINIMA, DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS, CARGA 

HORÁRIA, LOTAÇÃO E VENCIMENTOS). 

SltCltrl'AIUA MUNICIPAL D11: DUCAÇÃO 

CAIIGOSNVIU..SU 

RDIUN UCOI.AJUDA 
ICRAÇÃ D11: / 1'11& 
o IISQlJISITOS 

------=:---~-~ - DH-nn ,_ l ans-1 
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06 

07 

08 

09 
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1 

li 

- 1.443,00 

e. P. M. 
Professor de Libras Padr< Jo,é 1 20 h 

de Anchieta 

20h 1.443.00 

Professor de Ensino Zono ,. 3 
Fundamental de l• ao~ ano Url,ana 

20 1.443.00 
E. P. M . 

Professor de Ensino Prffideotc ,. 2 
Fundamental de 1• ao s• ano Castelo 

B,anoo 

E. P.M. 
20h 1.443,00 

Jud. de 
Professor de Educaçlo lnf.antil Inflncia 1 

Menino 
Jesus 

Acompanhante Pedagógico 
A critério da 1 

30h 1.212,00 
Scmoc 
Zona 
Url>ena e 

Profc550r de Ar1c Rural 1 20h 1.443,00 

Acrit t-rioda 

Professor de Llngua Scmec 

Ponuguesa 1 20b 1.443.00 

E . P. M . 
Joio do 

Profcuor de Educa~ lnfan1il 
Vale 

1 20h 1.443,00 

8. P .M . 
Jo>o do 

Professor de Ensino Vale 1 20h 1.443,00 
Fundament•I de 1 • ao r ano. 

Scmcc e 
Psicók>go c,colu .. 1 30h 1.800,00 

Rede 

A 
~•-cn:;::.:.".:45-=-,;.~:':~-7 ~/-<? ,,, 
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Municipal 
de Ensino 
Scmcc e cm 
todas 
c,oolu .. 
Rede 
Municipal 
de Ensino 

JOh 1.800,00 

Gn,duaçlo em 
Licenciatura 
Pleno cm 
qualqucrãrca da 
cducaçlo. e 
cu,w,do 
cspeciallUÇio 
cm Libn.s. 
A partir do 6º 
pc,-lodo 
completo de 
Pedagogia ou 
Normal 
Sunr:rinr. 
A putú do 6º 
pc,-lodc 
completo de 
Pccügogia ou 
No~I 
SUl'lef'iot. 
A partir do 6· 
pc,-lodc 
completo de 
Pedagogia ou 
Normal 
Suoerior. 
Cunando 
PcdallOt:t:ia 
A par1ir do 6º 
pc,-lodo 
completo em 
Licenciatura cm 
Arte 
A partir do •• 
pc,lodo 
completo em 
Lic:enci.atura em 
Letras Ponu1n1as 
A partir do 6· 
pc,-lodo 
completo de 
Pedagogia ou 
Nonnal 
Su......-in.r. 
A partir do .. 
pc,lodc 
completo de 
Pedagogia ou 
Normal 
Su~r. 
Bacba~lado cm 
Psicok>gia + 

~noCRP 

Graduaçlo cm 
Serviço Social + 
Rcgislro 
CRESS 

(•) Vagu desunadti aos candidatos com deficiência. 00111cnno1 dos dsspos i1ivo1 lcgats mcncl0oado1 no Item 2. 10 deste Edital. 

2.3. Os cargos ofertados neste Edital estão distribuídos por entidades que compõem Secretaria Municipal 

de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de São FéHx do Piauí. Estado do Piaui e silo aquelas 

constantes no QUADRO 1 deste Edital. 

2.4. A habilitação e a escolaridade m ínima exigida, como também, as demais exigências para o provimento 

do cargo. deverão ser comprovadas quando da nomeação do candidato aprovado. e. a nio apresentação de 

qua lquer dos documentos que comprovem as condições exigidas, implicará na exclusão do candidato, de 

forma irTCCorrivel . 

2.S. O regime de trabalho é o seletista ou contratual. 

2.6. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos 

cargos, respeitada a dumção máxima do trabalho semanal de 30 (trinta) horas e observados os lim ites 

mínimo e mãximo de 04 (seis) horas e 06 (oito) horas diárias. respectivamente. 

2.7. Serão classificados neste Seletivo até o limite máximo de 02(duas) vezes o número de vagas ofertadas 

pant cada cargo. 

2.8 . O candidato aprovado no processo Seletivo de que trata e ste Edital será inve~tülo no Cargo se atender 

às segu intes exigências: 

a) Ser brasileiro nato ou naturalizado ou português em condição de igualdade de direitos com os 

brasileiros de d ireitos e obrigações civis e gozo dos direitos políticos (Decreto nº 70.436. de 18/04/1972, 

Constituição Federal •§ 1° do art. 12 de 0S/10/ 1988 e Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/1998 - art. 

3º). 

b ) 

e) 

d) 

e) 

TeT idade mínima de 18 (dezoi to) anos na data de nomeação; 

Estar em dia com as obrigações eleitorais; 

Estor cm dio com os deveres do Serviço Mi litar. para os candidatos do sexo masculino; 

Encontmr--se no pleno gozo dos direitos civis e J)Qlíticos; 

~· 
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f) Possuir os documentos comprobatórios da escolaridade e pré•requisitos constantes do Capítulo II 

Quadro 1. e os documentos constantes do Capitulo XIII deste Edital. à época da nomeação; 

g) Ter aptidão fisica e mental pam o exercido das atribuições do Cargo e não ser portador de 

deficiência incompativel com o exercicio das funções atinentes ao cargo, atestado por meio da pericia 

médica oficial; 

b) Nlo ser aposentado por invalidez e nem estar com idade de aposentadoria compulsória. 

i) Idoneidade moral; comprovada mediante Alestado de Bons Antecedentes; 

j) Habilitação legal para. o c:xc:rcício de: profisslo regulamentada, quando houver exigência legal; 

k) Não receber proventos, oriundos de cargo. aposentadoria, emprego ou função, exercidos no âmbito 

da União. do Território, dos Estados, do Distri to Federal, dos Municípios e suas Autarquias, Empresas ou 

Fundações. conforme preceitua o artigo 37. § 10 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 20, de IS/ 12/98, ressalvadas as acumulações permitidas pelo inciso XVI do citado 

dispositivo constitucional. 

1) Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste Edital. 

2.9 O candidato que, na data da posse, não reunir os requisitos enumerados no item 1 alíneas (a, b, c, d , e. 

t~ g, h. i. j k. e 1) deste Capítulo perderá o direito à investidura no Cargo para o qual fo i nomeado. 

2.10 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 pra7,.0 

máximo de 1 (um) ano antes do término das inscrições, atestando a especificidade, o grau ou nível da 

deficiência, com expressa referência ao código correspondente à Classificação Internacional de 

Doenças (CID). bem como a provável causa da deficiência, devendo o laudo conter o nome c o número 

de identidade (RG) e CPF do candidato, bem como a assinatura, carimbo e CRM do profissional. 

3. DAS INSC RIÇÕES 

3. 1. Per iOOo: de 0 1 a OS de fevereiro de 2022, conforme consta no Anes:o U I 

3 .2. Local das lnscriç6H: Secretaria Municipal de Educação e Cultum. localizado Rua José Campeio 

Sobrinho. nº 220, Baino Santo Antônio - São Félix do Piauí - CEP - 64.37S-000. 

3 .3. Horirios: Das 08:00 ãs 12:00hs e 13 :00hs às 17:00hs. 

3.4 . Nlo .será cobrad 
PIIAÇA 
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3.5. Será aceito apenas uma inscrição de cada candidato(a). 

4. DOS PROCEDIMENTO S PA RA A INSCRIÇÃO 

til 
4 . 1. O candidato deverá preencher a Ficha de Inscrição e Análise de C urrículo. fornecida gratuitamente no 

local de inscrição. podendo ser impressa e uti lizada. também, as que estão disponiveis no A nes:o IV deste 

Edital, anexando a ela as fotocópias dos documentos. (acompanhada dos documentos originais no ato da 

inscrição para conferência). abaixo relacionados, para servir de suporte na An, lise de Tftuloa:. os quais 

deverão ter corrclação com a habilitação para a Área/Componente C urricular a qual o candidato estiver 

concorrendo, 

a)Curriculo; 

b) Comprovante de Graduação Superior ou cursado do 6º periodo, com reconhecimento legal a 

declaração só tem valor de no máximo um ano. 

c) Comprovante de Curso cm Nível de Pós•Graduação/Espccializ.ação que esteja relacionado com a 

Área/Disciplina a que estiver concorrendo. com reconhecimento lepl. 

d) Comprovante de Tempo de Serviço na Área da Educação, podendo ser: C ertid l o de Tempo de 

Serviço. Reeist ro de C ontrato de T rabalho na Carteira de T ra balho e P revidência Social -

CTPS (com data de admissiJo e rescisão) e/ou declaraçlJo de tempo de serviço ou documento 

equivalente oo·.'tinadu pelo ôrgi'Jo re~pomúvel; 

e) Cédula da Identidade Civil: 

f) Cadastro de Pessoa Física - C PF. 

g) Cursos de capacitação na ãrca de atuação. 

4.2. Nio será aceita inscrição de candidatos com documentação que não atenda às alíneas ■, b, e, r, 1 do 

item 4. 1 deste Edital, ou seja, incompleta, mesmo que se comprometa a complementA-la cm data posterior. 

4.3 . Não será devolvida a docwnentaçio de candidatos não aprovados de acordo com número de vagas e 

de candida1os não aprovados no certame. 

5. DA INSCR IÇÃO POR PROCURAÇÃO 

S. l . Será admitida a inscrição J)Or terceiros mediante Procuração Simples do interessado • sendo necessário 

o rec.:onhecimemo de firma • acompanhada das fotocópias de comprovantes c documentos constantes do 

item 3. 1 deste Edital, as quais servirão de suJ)Orte para a Análise de Títulos. 

S.2. O comprovante de inscric;:ão será cntn::suc ao Procurador. depois de efetuada a inscrição. 
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S.3. O candidato inscrito por procuraçio assume total responsabilidade das informações prestadas por seu 

procurador, arcando com as consequências de eventuais erros de seu representante no preenchimento do 

formulário de inscrição e cm sua entrega. 

6. DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DE CONTRATO 

6.1. Para a assinatura de Contrato de Trabalho, no caso de classificado e convocação, o candidato terá que 

aprcsentor a relação de documentos exigidas pelo Departamento Pessoal. 

6.2. Os candidatos contratados estarão subordinados ao regime juridico de trabalho previsto no Art. 37, 

inciso IX. da Constituição Federal e Lei Municipal especifica. 

7. DO PRAZO E DO REGIME DE TRABALHO 

7. 1. Os candidatos aprovados serio admitidos cm caráter emergencial e temporário, com base na Lei nº 472 

de 21 de março de 2014, e pelo prazo de O 1 (um) ano. podendo ser prorrogado por igual período. a contar 

da data de assinatura do Contrato de Trabalho, sob o regime da Consolidaç,ao das Leis do Trabalho, com 

carga horária de 20 (vinte) horas semanais. de acordo com a inscrição pretendida. 

7 .2. Em caráter ex.cepcional, serão pennitidas a inscrição de candidatos com fonnaçio em outras 

licenciaturas na área da Educação, os quais obedecerão aos critérios de classificação por nivcis (Graduação 

de fonnaçio na área/outras Graduações) 

8. DA ANÁLISE DOS TITULOS 

8. 1. A Análise de Títulos será realizada de acordo com as condições e os critérios de avaliação 

preestabelecidos a seguir: 

8. 1. 1. Tabela de Avaliação para Os cargos constantes no QUADRO I deste Edital: 

111 uLOS ESQUEMA DE PONTIJACÃO 

REQUISITOS DOCUMENTAÇAO EXIGIDA PONTI>S PONTVACAO 

UNITÁRIOS MÁXIMA 

Díploma ou comprovante de condusAo de 
Eacolaridadc/Gra 

Gnr,d~IO <X>m Uccnciatura Pleno .. ..... 10 (de%) pontos. 10 (dez) pontos. ·- pre1cndkta. 

Dcdaniçlo c:onalando que o c:andtdalo que 1iver 

cursado a. pa.rtir do 6• Pcrlodo de Graduaçlo na itta 

Eac:olartdadc / prc1cndida. Ou cunando Pedagogia ""'" º' 05 (cinco) 

Goouaç>o acompanhantes pedagóaicos. 
OS (cinco) pontos 

pontos 

(Obsc:rvar os cargos que é pttmitido confonnc 

Quadro 1) 
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<.:ursos de ~s 

Oradusçlo/ 

Etpttlllizaç&o 

Cunodc 

F'Undamcn1aç&o 

Pedagógica 

UMA ADMISTRA O PARA TODAII 

Ccrtifieaçlo ou eomprovante de conc:ludo de 

Cuno cm Nlvcl de Pós Gradu.açlo/Espc:daliza.çlo 

e que estejam relacionados com a. Arca Educacional 

com carp horiria mlnima de J60h. (.1utcntic.ido) 

Certificado ou comprovante de panic:ipaçlo de 

curso na ilrea EducadoMI, com a1rp horiirul 

mlnima de 40h. conc:luldos nos Ultimo• 5 anos 

Cen:tdio de Tempo de Serviço, Registro de 

2 (dais) pontos. 

J (um) pontos 

para cada curso 

dc:40 horu e 

Miximodc6 

(seis) anos. 

6 (seis) pontos. 

6 (seis) pontos. 

Expcrit-ncia Cont1111to de T1111balho na Carteira de Trabalho e 1 (um) ponto 5 (c:inc:o) pontos. 

l'rofassional na l'n:videnc:ia Social - CTPS (com data de l\dmissAo para c:ada ano. 

........ de 

dõ«nc:ia 

e rescislo), Contrato de Trabalho ou equiVJi.lente Miximo de 5 

dec:lanriçlo as!i inada pekt órgio cornpetcn1e. na trea (clneo) anos. 

de atuaçlo. Datado dos Ultimo, 5 anos 

Currk■ lo Vitae I Partter da Comisslo 

Total 

8. 1 .2. No caso de comprovação de Tempo de Serviço anotado na Carteira de Trabalho e Previdência Social. 

a mesma deverá ser apresentada no ato da inscrição juntamente com sua fotocópia . 

9. DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

9. 1. Os candidatos serão c lassificados por ordem decrescente. de acordo com a somatória dos pontos obtidos 

na Análise de Títulos e critérios de desempate. 

10. DOS C RJTtRJOS D E DESEMPATE 

10.1. Ocorrendo empate na classificação dos candidatos. o desempate se dará. pela ordem. cm prol do 

candidato que tiver: 

a) Com idade igual ou superior a 60(sessenta) anos. nos tennos d. lei Federal Nº 10.741/2003; 

b) Com maior q\Jantidadc de tempo na. docência.: 

c) Com maior quantidade: de tírulo de Pós Graduação; 

d) Com maior idade; 

li. DA DIVULGAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

11.1 . O resultado. as respostas dos recursos e a homologaçilo do Processo Seletivo serão divulgados nas 

datas constantes do Anezo IH - Cronograma Previsto, publicados no Site : Site: 

p 

6i 
t(i!lll 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREJl'EITU1'A MUNICIPAL DE 

SÃO FÉLIX DO PIAuf 
fECRETANA MUNICIPAL DMINlfTMÇÃO 

CNP.J----,-1 .... 
UMA ADMISTRA O PARA TODAS 

www.saofelixdopiaui .pi.gov.br e fixado no mural da Prefeitura Municipal. da Câmara de Vereadores e da 

Secretaria de Educação e Cultura. 

t 1.2. Após a divulgação do resultado parcial. o candidato terá até 24 (vinte e quatro) horas para interpor 

recurso junto a Comissio nomeada pela Portaria nº 08412022 

11 .3. Após a análise dos possíveis recursos. a Comissão Municipal homologará o resultado final do 

Processo Seletivo, divulgando-o no Site: www.saofclixdopiaui.pi.gov.br. no Diário Oficial dos Municípios. 

no mural da Prefeitura Municipal, da Câmara de Vereadores e da S«:retaria de Educação e Cultura. 

12. DA CONVOCAÇÃO, CONTRATAÇÃO E LOTAÇÃO. 

12.1 . Os c311didatos aprovados serão convocados de acordo com o número de vagas ofertadas no presente 

Processo Seletivo, através de Edital publicado no Diário Oficial dos Munidpios, Site: 

www.saofelixdopiaui.pi.gov.br no mural da Prefeitura Municipal. da Câmara de Vereadores e da Secretaria 

de Educação e Cultura.., para assinatura de Contrato de Trabalho, devendo se apresentar no Departamento 

de Pessoal. no prazo máximo de até 03 (três) dias corridos, a contar da publicação do Edital de Convocação 

e fazer entrega dos seguintes documentos. 

a) Certidão de Nasc:imcnto; 

b) Comprovante de Residência; 

c) Atestado de Sanidade Física e Mental (assinado pelo médico do PSF - Programa Saúde da 

Familio. ou m6dico do Trobo.lho); 

d) Cartão PIS/PASEP; 

e) Se. do sexo masculino, comprovante de estar quite com as obrigações militares; 

{) Titulo Eleitoral ; 

g) Comprovante de estar quite com a Justiça Eleitoral ; 

h) Declaração de que. finnando o contra.to. não estará acumulando mais de dois cargos ou empregos 

públicos. confonne vedaçâo expressa no art. 37. XVl. da Constituição Federal. e que os dois juntos 

não excedcnlo o que está previsto cm Lei ; 

i) Uma fotografia 3x4 recente e colorida; 

j) Apresentar comprovante de Conta Coft'Cntc de Pessoa Física cm Banco Público, 

preferencialmente, ou privado; 

1) Declaração que não responde a Processo Administrativo Disciplinar, nas esferas públicas 

Municipal, Estadual e Federal (declarado pelo próprio candidato e com firma reconhecida); 

ESTADO DO PJAut 
PREFEITIJllA MUNICIPAL DE 

SÃO FÉLIX DO PIAuf 
llECIIETAIUA MUNICIPAL DMINlllTRAÇÃO 

CNP.J--M--/_1_ 
UMA ADMISTRA O PARA 'l'ODAII 

m) De<:laração de que não foi demitido a bem do serviço públko nos últimos 5 (cinco) anos. 

{declarado pelo próprio candidato e com firma reconhecida). 

12.2. O candidato convocado para assinatura de Contrato de Trabalho que não comparecer dentro do prazo 

preestabelecido no item 12.1 , será tido como desistente, podendo, a Secretaria Municipa.l de Administração 

e Finanças, convocar o próximo candidato aprovado, obedecida rigorosamente à ordem de c lassificação 

para a devida substituição e contratação. 

12.3. Se não houver classificados da área especifica., poderão ser chamados profissionais de outra área. 

seguindo a ordem ck classificação. desde que o cundidato comprove no mínimo um ano de experiência. E 

caso convocado, deverá apresentar-se para assinatura do contrato, no prazo mâximo de OS (cinco) dias 

corridos após a respecriva convocação, que se dará através de Edital publicado no Site: 

www.saofelixdopiaui.pi.gov.br, • no Dié.rio Oficial dos Municípios, no mural da Prefeitura Municipal. da 

Câmara de Vereadores e da Secretaria de Educação e Cultura. 

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1 . As despesas financeiras para a contnltação correrão por conta de dotaçilo orçamentária própria para a 

manutençlo e desenvolvimento da Educação Básica - A.JNDEB e FPM do Município. 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14. J. O presente Processo Seletivo Simplifica.do tcni validade de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por 

mais um ano. a contar d:i d:ita d:i homologação do Resultado Final publicado no Diário Oficial dos 

Municípios. 

14.2. As contratações de candidatos aprovados, só serão permitidas dentro do prazo de validade do presente 

Processo Seletivo. 

14.3. Será excluido do certame o candidato que fizer declaração falsa ou inexata ou, por sua inteira 

responsabilidade, deixar de apresentar quaisquer dos documentos, constantes dos itens 4. 1 e 12.1 deste 

Edital. exigidos para a inscriçi:o e possível contratação. 

14.4 . Em caso de desistência, óbito ou mudança de domicilio do profissional contratado e, para não haver 

prejuízo na continuidade da oferta de serviço, a administração poderá, dispensar e sub$tituir o contTata.do 

por outro que atenda aos dispositivos legais. 

14.S. Os casos omissos serão resolvidos pelo Prefeito do Município juntamente com a Comissão designada 

para elaboração do Edital. 

15. ANEXOS 
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F.STADO DO PJAui 
PREfEITlJllA MIJMICIPAL DE 

SÃO FÉLIX DO PIAuf 
IECRETAIUAMIJNICIPALDMINJSTliÇÃO 

CNPJ - 06ff4. ... /000l"46 
UIIA ADIIISTli O PAll TODAS 

-Anexo n - Descrição Sumária das Atribuições dos Cargos. 

- Anexo lII - Cronograma Previsto. 

- Anexo IV - Fichas de Inscrição e Análise de Currículo. 

São Félix do Piauí - PI, 27 de Janeiro de 2022. 

PÜ(Ã ...... c-1!11,~ 544, C...-511 Nlb: .. 1'1111 -GP - 64.S71-0N 
,_ 1161 ms-11n ,a 1161 ms-1101 

ESTADO DO PIAIJi 

PUnff™-ALDE • SÃO riux DO PIAuf 
fECllETAIIL\ MUMICIPAL DMINISTRAÇÃO 

CNP.J - 06H4-... /-I-41> 
UMA ADMJSTIIA O PARA TODAS 

ANEXO 1- QUADRO DE NECESSIDADE-QUANTITATIVOS 

QUANTIDADE FORMAÇÃO CH FUNÇÃO 

08 A pan;, do 6' periodo compkto de 20h Professor de Ensino 

Licenciatura Plena em Fundamental 

Pedagogia / Nonnal Superior 

01 Estudante de Pedagogia 30h Acompanhante Pedagógico 

A pan:ir do 6• pcriodo completo de 20b Professor de Educação 

02 Licenciatura Plena em Infantil 

Pedagogia / Normal Superior 

OI A partir do 6" pcriodo completo de 20h Professor de Português 

Licenciatura Plena cm 

Português 

OI A pan;, do 6' periodo complclo de 20h Professor de Arte 

Licenciatura Plena cm Arte 

OI Graduação em Licenciatura 20h Professor de Libras 

Plena em qualquer área da 

Educação e cursando 

Especialização em Libras. 

OI Bacharelado em Psicok>gia + Registro 30h Psicólogo 
ooCRP 

OI Graduado cm Serviço Social + 30h Assistente Social 
Rcaistro no CRESS 

PU(Aía.íieíiiíc-iite,r/'544,C... - SlaNllx•"-I -aP-M.US-tõo 
-11'1 ms-un ,_ (16) ms-11114 

ESTADO DO PIAIJi 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SÃO riux DO PIAuf 
SECllETAIIL\ fflJNICD'AL DMOOSJMÇÃO 

CNP.J - MSl4-... /-I•46 
UMA ADJIIISTllA O PAJlA TODAS 

ANEXO II - DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

Cargo: PROFESSOR DE PRÍ:-ESCOLA (PPEJ, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 1 (PEB -

1), PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA li (PEB -11), 

Área: EDUCAÇÃO 

Deauiçlo Sumária das Atribuiç6es: Silo atribuições dos professores mencionados acima: Participar da 

elaboraçilo da proposta pedagógica da escola; Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta 

pedagógica da escola; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer e implementar estratégias de 

recuperação para os alunos de menor rendimento; Ministrar os dias letivos e horas / aulas estabelecidos 

bem como cumprir as horas de trabalho pedagógico; Participar integralmente dos períodos dedicados ao 

planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; Colaborar com as atividades de articulação 

da escola com as famílias e comunidade; Incumbir-se-á das demais tarefas indispensáveis ao atendimento 

dos fins educacionais da escola e ao processo de ensino e aprendizagem. 

Cargo: Acompanhante Pedagógico, 

Área: EDUCAÇÃO 

DH<riçlo Sum.lria das AtribuiçilH: Silo atribuições do Acompanhante Pedagógico: Zelar pelas 

necessidades pessoais do aluno, com vistas a um melhor desempenho de suas tarefas escolares. cumprir o 

horário estabelecido pela direção da escola em consonância com as especificações oriundas da SEMEC 

(Em caso de falta, justificar mediante atestado, caso contrário sua falta será apresentada ao setor 

administrativo para serem tomadas as devidas providências).O Pedagógico deve ajudar o professor nas 

atividades de sala, de forma que o aluno ao qual possui 

construindo sua independência. 

Cargo: PSICÓLOGO 

Área: EDUCAÇÃO 

ESTADO DO PIA.ui 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SÃO FÉLIX DO PIAW 
fEÇRETAIUA MUNICIPALDMINISTRAÇÃO 

CNP.J-06SM-_/_I .... 
UMA ADIIISTRA O PARA TODAS 

De:acriçAo Su mAria du Atribuições: Compete ao Psicólogo, em sua área de atuação, considerar os 

contextos sociais, cscolarc~ educacionais e o Projeto Política.Pedagógico das Unidades Educacionais 

atendidas, em articulação com as áreas da Saúde, da Assistência Social, dos Direitos Humanos. da Justiça. 

dentre outros e realizar o serviço. desempenhando as seguintes atribuições: Participação na elaboração dos 

projetos pedagógicos, planos e estra~gias. a partir de conhecimentos em psicologia do desenvolvimento e 

aprendizagem, na perspectiva da promoção da aprendizagt:m de lodos ó$ alunos, corn suas características 

peculiares; Participação na elaboração de políticas públicas; Contribuição com a promoção dos processos 

de aprendizagem, buscando, juntamente com as equipes pedagógicas, garantir o direito a inclusão de todas 

as crianças e adolescentes; Orientação nos casos de dificuldades nos processos de escolarização; Realização 

de avaliação psicológica a partir das necessidades específicas identificadas no processo educativo; 

Orientação às equipes educacionais na promoção de ações que auxiliem na integração 

família/educando/escola e nas ações necessárias à superação de estigmas que comprometam o desempenho 

escolar dos educandos; Proposição e contribuição na formação continuada de professores e profissionais 

da educação. que se realiza nas atividades coletivas de cada escola. na perspectiva de constante retlex.ão 

sobre as práticas docentes; Contribuição a programas e projetos desenvolvidos na escola; Atuação nas ações 

e projetos de enfrentamento dos preconceitos e da violência na escola; Proposição de nrticuh1ç:ão 

intersetorial no território, visando à integralidade de atendimento ao munícipe, o apoio às Unidades 

Educacionais e o fortalecimento da Rede de Proteção Social; Promoção de ações voltadas para a 

escolarização do público alvo da educação especial; Proposição e participação em atividades formativas 

destinadas à comu.n.idadc escolar sobre temas relevan1es da sua área de atuação; Participação e elaboração 

de projetos de educação e orientação profissional; Promoção de ações de acessibitidadet Proposição de 

ações. juntamente com os professores. pedagogos. alunos e pais, funcionirios técnico-administrativos e 

serviços gerais, e a sociedade de forma ampla, visando melhorias nas condições de ensino, considerando a 

est:rutu.ra tisica das escolas, o desenvolvimento da prática docente, a qualidade do ensino, entre outras 

condições objetivas que permeiam o ensinar e o aprender. Parágrafo ÚnJco: O Psicólogo educacional de 

São Félíx do Piaui realizará atendimento individual com alunos e profissionais e funcionários da educação 

municipel conforme necessidade da Rede de Ensino. bem como 

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL 
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ESTADO DO PIAuf 
PREFEITURÃ MUNICIPAL DE 

SÃO FÉLIX DO PIAvf 
HCIIETAJUA MUNICJPALDMINlffRAÇÃO 

CNP.J - MSM. ... /-• -
UMA ADMlffllAéÃO PÁAÁ TODAS 

Área: EDUCAÇÃO 

Dncriçlo Sum6ri■ d H Atribultoet: São atribuições do Assistente Social nas redes de educação 

básica: Contribuição com o direito à educação. bem como o di~ito ao acesso e permanência na 

escola com a finalidade da formação dos/as estudantes para o exercício da cidadania. preparação 

para o trabalho e sua participação na sociedade: Contribuição para a garantia da qua1idadc dos 

serviços aos/às estudantes, garantindo o pleno desenvolvimento da criança e do/a adolescente. 

contribuindo assi m para sua fo rmação, como sujeitos de direitos; Atuação no processo de ingresso. 

regresso, pennam1ncia e sucei-So dos/as estudantes na escola; Contribuíção no fortalecimento da 

relação da escola com a familia e a comunidade, na perspectiva de ampliar a sua participação na 

escola; Contribu ição com o proces.,;o de inclusão e permanência dos/as a1unos/as com necessidades 

educativas especiais na perspectiva da inclusão escolar; Criação de estratégias de intervenção frente 

a impasses e difi culdades escolares que se apresentam a partir de situações de violência. uso abusivo 

de drogas, gravidez na adolescência, assim como s ituações de risco, reflexos da questão social que 

perpassam o cotidiano escolar; Atuação junto ãs famílias no eofrentamcnto das situações de ameaça. 

violação e não acesso aos direitos humanos e sociais, como a própria educação; Fortalecimento e 

articulação de parcerias com as equipes dos Conselhos Tutelares, CRAS, CREAS. unidades de 

saúde, movimentos sociais dentre outras instituições, a1Cm de espaços de controle social para 

viabilizar o atendimento e acompanhamento integral dos/as estud.:tntes; Rcalizaçlio de assessoria 

técnica junto à gestão escolar, bem como participar dos espaços coletivos de decisões. 

Piil(ii--W.c..õiiio,.-5"·--~:;•--CIP-M.S7s.iao 
- (li) ut5-u:n ,_ :1295-1204 

l!ln'ADO DO PIAuf - • PREFEITURÃ MUNICIPAL DE 

,1:1 SÃO FÉLIX DO PIAW 
SECRETARIA MUNICIPAL DMINIIITRACÃO 

CNP.J - MSM. ... /-•-
UMA ADIIISTRACÃ.O PÁAÁ TODAS 

ANEXO UI • CRONOGRAMA PREVISTO 

ATIVIDADES DATAS PREVISTAS 

PERIODO DE INSCRIÇOES IO l c 05 fevereiro de 2022 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE DE TfTULOS 08 de fevereiro 

ENTREGA DOS RECURSOS 1 O de fevereiro 

HOMOLOGAÇAO DO RESULTADO FINAL 11 de fevereiro 

CONVOCAÇAO PARA ASSINATURA DE CONTRATO 14 de feverei ro 

# 
1 

Piil(i ....W. c-;:,:;.f 544, e..---:;•-• ciP-i4.t7Mlo 
- :n,5.u:nr-111 JHs-1204 1 

ESTADO DO PIAuf 

-- PREPEITURÃ MUNICIPAL DE 

~ SÃO FÉLIX DO PIA.ui 

t . SECRETARIA MVNICIP.M, DMINIIITRACÃO 
CNP.J-MSM._/_•_ 

UMA ADMISTIIÁCÃ.O PÁAÁ TODAS 

AN'EXO IV - flCHAS DE INSCRIÇÃO E Ai""ÁLISE DE cvRR.icuLO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLJFICADQ 

FICHA DE INSCRIÇÃO E ANÁLISE DE cuRRJcuLO 

CÓDIGO( ) 

CARGO: 

NOME DO CANOIOA TO (/..eira de forma) .' 

C PF: R.G.' ÓRGÃO EXP EDIDOR: ---
DATA DE NASCIMENTO: _j __ l _. lOADE: ___ 

Ó RGÃO F.XPF.D100R : 

ENDEREÇO: (Ruo e N? CEP: 

BAIRRO, 

1 

MUNJCIPJO: 1 UF: 1 TELEFONE: E-MAJL: 

GRAU DE 1 CURSO, 

1 1 ESCOLARIDADE: 

NA 11.JRALIDADE: I UF, I NACIONALIDADE, EST AIX> CIVIL: 

~ 
1 

PIA(Al...iííilíi~544.c.íí. - --::·l'ÍNf•GP - 6U75-0N 
- n,5.u:n ,_ (li JHS-1204 

-- ESTADO DO PIAUi 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SÃO FÉLIX DO PJAuf 
SECRETARIA MUNICIPAL DMIMISTRAÇÃO 

CNP.J - 06554•-/000J:•4• 
UMA ADMISTRACÃO PARA TODAS 

TITULOS ESQ UEMA DE 

PONTUAÇÃO 

AVALIAÇAO 

(Reservado à Comiulo 

de Avaliaçlo - Nio 

Prffncber) 

REQUISITOS DOCUM ENTAÇAO 

EXIGI.DA 

Diploma ou comprovante de 

PO~OS PO~Uh(:AO TtTULOS PO:'\TOS 

UNITÁ RIOS M ÁXIMA Elli-rRECUt:S 0 8TIDOS 

Escolatidadc/Graduaç eone lusào Graduação 10 (dez) I0(dez) 

pon1os. ão 

Cursos de r õs 

Liccncia1u r,1 Plena na árc.i pontos. 

pretendida , 

O«h:m1;çi10 constando que o 

cand idttto que tiver cursado a 

p3rlir do 6" Pcriodo de 

Graduação na ârea preumdida. S(cinco) 

Ou cuNando Pedagogia 1)4"1 os pontos 

acompanha ntes pedagógicos. 

{Ol»cr,•ar os cargos que é 

pcrmilido conforme Qu11dro 1). 

Ccnificaçao ou comprovan1c de 

conclusllo ou cursando. Curso 

Nível d, 

Graduaçlo/Espccializ Grudu11ç1fo/E:5peciali7..ação e que 2 {dQit.) 

ação estejam relacionados com a área pontos 

Cu™> de 

fundamcnlaçilo 

Pedagógica 

Edue.t1eiona l, 1..-om carga horária para cada 

mínima de 360h. 

Certi ficado ou oomprovantc de 

pantcipaç#o de eurm1 na área 

Educaciúnal • ..:om carga horAria 

mínima de 40h. 

1 (um) 

pontos 

para cada 

Cert idão de Tempo de Serviço, 1 Cum) 

Rcgis1ro de Contrato de ponto para 

S(cinco) 

pon101 

6 (seis) 

pontos. 

6(sei11,) 

pontos. 

.,, 
1 

PIIA(A 1----~. _. 544, C.otro-.- ila,.n,■I • OP-64.SJS-
- (1611295-UI• •1204 

1 
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~ 
Experiência 

Profiss ional na irc:a da 

docencia (üll irnos 5 

anos) 

TOTAL 

ESTADO DO PJAIJf 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SÃO FÉLIX DO PIAW 
HCRETAIUAMUNJÇIP,t\LDMINlftllACÃO 

CNP.J -"'5Mo968/_1._ 
UMA ADIIIIISTRA"".1.0 PARA TODAS 

Tra.balbo na C&ncin de 

Trabalho e Previdtncia Social -

CTPS (com data de admisdo e 

rcscislo). Contn.to de Trabalho 

ou equivalente na 6tca de 

docência. Dcdaraçio assinada e 

carimbada pdo órgkl 

competente (rcsponsãvcl pe la 

acola que prestou KrViço) 

.,... .... S (cinco) 

MA.ximo dc ponto s. 

S (cinco) 

anos. 

DEC LARAÇÃO DO C ANDIDATO 

Declaro que estou ciente das normas do Edital nº 001/2022 e que no momento da minha insniç.lo para concorTCI' a 

uma vaga de _ ___ ______ .• com Gnduaçlo Superior. cm ..... ........ ...... .................... .. com 

opçlo de lolaçlo na ZONA URBANA O U RURAL C H : (20 horas) : (30horu) de Slo Félix do Piaui -PI apresento 

o rneu CUrrlcuio e demais documentos e11iigidos. 

Slo FiH:1: do Plaul - Pi, cm; __ 1 __ 1 __ 1 

Assinalu ra do candida10: 

Local Data 

OBSE RVAÇOES: (upoçt> reAt!.nG<Ío ar 0 110 1aç&s da Com ;$.ti1o) 

DECLARAÇÃO DO CANDIDATO 

PIÃ(AI...WÍÍ~~ 544,<-íri-Sler: ílii PINI - OP - 6U75-400 
- nt5-UHfa(16 Stt5-1204 

ESTADO DO PIAUÍ 

- PREFEITUJlA MUNICIPAL DE 
SÃO FÉLIX DO PIAUÍ 

SECRETARIA MUNICIPAL DMINISTRAÇÃO 
CNPJ - -s54.9M/0001.•4f> 

UMA ADMISTRA ÃO PARA TODAS 

Declaro que estou ciente d3s normas do Edital n" 001/2022 e que no momen10 d3 minh::i inscriçio p.:1rn concorrer 3 

uma vaga de __________ . oom GNduaçlo Superior. e1n ......................................... com 

opção de lotação na ZONA U RB ANA OU RURAL CH: (20 horas) ou (30 horas) de: $;lo Fêlix do Piau í- PI a presento 

o meu Currículo e demais documcnlos ex igidos. 

Slo FUi ,c do Piauí -Pi : cm. __ , __ , __ l Assinatura do candidato : 

Lo<ol Data 

O BSERVAÇOES: (espaço rcsen,odo os 011ou,çiks da ( ·omi.t.tào) 

p 

D ECL AR AÇ Ã O DO CANDIDATO 

Comprovante de inscrição/ via do candidato 

ld:030E6104182761E3 

TOMADA DE PREÇOS N• 010/2021 

., 
ESTADO DO PIAUI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES 

OBJETO: Prestaçlo de Servlço.s de pavlmenuçlo 

DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

Vistos etc, 

o procedimento de lltltatórlo, modalidade Tomada de Preços, n• 010/2021 de que trata este processo, 
objetivou a seleção da melhor proposta p,ra a contratação de empresa para a Prest,çlo de Serviços de pavimentação. Foi em toda 
a sua tramitação atendida a leglslaç.lo pertinente, consoante documentos anexos aos autos. 

Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito,~ o procedimento, modalidade Tomada de Preços, n• 
010/2021 e ADJUDICO, consequentemente, o objeto deste procedimento llcltató rlo a firma CARLOS ANTONIO DE SOUSA (CNPJ, 
26.731.311/0001-14) com O Valor rotai de R$ 270.697,80 (duzentos e setenta mil, seiscentos e noventa e sete, e oitenta centavos). 

SIMÕES 
,..,,_~ONrWt(Jf ---

Simões (PI), 03 de setembro de 2021. / 

•éCA.RVAIHO 
MUNIOPAL 

:9534~ 
Prefeito Municipal 

ld:0F8B023F62016962 
ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES 
CNP//MF/:06.5S3.8l3/IIOO l-37 

EXTRATO CONTRATUAL 

NÚMERO DO CONTRATO: 064/2022. 

~ 
u n ic e f @ 

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação para prestar serviço como Visitador junto a 
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania/ Programa Criança Feliz, deste município. 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SIMÕES· PI, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF de n2 

06.553.853/0001-37, com sede na Rua João Raimundo de Oliveira, S/N, Centro, Simões - PI 

CONTRATADA: JANECARUA GOMES DA SILVEIRA SOUSA, brasileira, casada, inscrita no CPF de n2 
800.756.303-20, residente e domiciliada Rua Antônio Lopes, N° 405, Centro, Sim6es - PI. 

VIGtNCIA: Prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, iniciando-se em 

04/01/2022 e se estenderá até o dia 31/12/2022. 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.350,00 {Hum Mil, Trezentos e Cinquenta Reais), por mês. 

FONTE DE RECURSO: Programa Primeira Infância do SUAS/ Criança Feliz. 

Simões - PI, 04 de janeiro de 2022. 

JOS~~RVALHO 

JOS~~~ 
PREFEITO MUNICIPAL 
CPF: 361.899.953•49 


