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ESTADO DO PIAU( 

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO/PI 
liL' •-:-.10::c:1 .1: -º Praça. Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92-Bairro Centro 

uniceH~ CNPJ n• 06.716.906/0001-93, Tel/Fax-(86) 3249-1333 

Parágrafo único - Fica dispensada a emissão da nota de empenho para a 
realização das despesas a que se refere este artigo, nos termos do §1º, do art. 
60, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964. 

Art. 6°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Sã ·guel do Tapuio-PI, 21 de junho de 2022. 

Pompilio Evar Cardoso Filho 
Prefeito Municipal 

Numerada, Registrada e Publicada na data supra. 

,, ,r t.lban,ar ae A.Nela ~ 
f . : r,,un. de Aamlníslraç3o 

e fln11nças 
CPf 050.514. 11J.2U 

ld:0FSBD4294231EB92 

EXTRATO DE CONTRATO 

PROCESSO nº 28/2022. CONTRATO nº 25/2022. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, 
inc. X e §1° da Lei nº 8.666/93. OBJETO: LOCAÇÃO DE POÇO TUBULAR, para o 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Campo Maior - PI. CONTRATANTE: Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de Campo Maior - PI. CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO 
CAMPOMAIORENSE DIS CRIADORES DE CE OVINOS (CNPJ nº 86.733.714/0001-
24). VALOR DO CONTRATO: R$ 20.604,00 (vinte mil seiscentos e quatro reais). 
VIGÊNCIA: De 21/06/2022 até 20/06/2023. SIGNATÁRIOS: Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Campo Maior - PI, representado por seu Diretor, Sr. Wellington 
Francisco Lustosa Sena e ASSOCIAÇÃO CAMPOMAIORENSE DOS CRIADORES DE 
C E OVINOS (CNPJ nº 86.733.714/0001-24). DATA DA CELEBRAÇÃO DO 
CONTRATO: 21/06/2022. 

Publique-se. 

WELLINGTON FRANCISCO LUSTOSA SENA 
Diretor do SAAE/CM-PI 

ld:01AB1D759ACDE4F7 
ESTADO DO PIAUf 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES 
CNPJ/MF/;06.SS3.8S3/0001·37 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES - PI 
A VISO DE LICITAÇÃO 

~ 
unicefO, 

O MUNICÍPIO DE SIMÕES - Pl, através do Pregoeiro, toma público, que realizará licitação, na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO n. 032/2022, do tipo MENOR PREÇO E ADJUDICAÇÃO 
POR ITEM, tendo como objeto a aquisição de material elétrico. Data e horário do recebimento das 
propostas: até às 08;00h do dia 04/07/2022. Data e horário do início da disputa: 08;30h do dia 
04/07/2022. VALOR: RS 280.749,65. RECURSO: Orçamento Geral. 
Edital:www.bbmnetlicitacoes.com.br. Informações: TEL:89-34561434, 

Simões (PI), 20 de junho de 2022. 

José Solismar Ribeiro 
Pregoeiro 

ld:0738335710FSE4FB 
ESTADO DO PIAUI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES 
CNPJ/MF/;06.553.853/0001-37 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES - PI 
A VISO DE LICITAÇÃO 

~ 
unicete 

O MUNICÍPIO DE SIMÕES - PI, através do Pregoeiro, toma público, que realizará licitação, na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO n. 033/2022, do tipo MENOR PREÇO E ADJUDICAÇÃO 
POR ITEM, tendo como objeto a aquisição de material hidráulico. Data e horário do recebimento das 
propostas: até às 08:00h do dia 05/07/2022. Data e horário do início da disputa: 08:30h do dia 
05/07/2022. VALOR: R$ 200.467,85. RECURSO: Orçamento Geral. 
Edital:www.bbmnetlicitacoes.com.br. lnfonnações: TEL:89-34561434. 

SIMÕES 
JUNrO$ CON!ffJtUINOO O NJ1/flOI 

Simões (PI), 20 de junho de 2022. 

José Solismar Rlõeiro 
Pregoeiro 

ld:0738335710FSEC01 

ESTADO DO PIAUI 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES · PI 
JVL CONCURSOS 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO N.º 00112022 

~ 
unicef@ 

O Prefeito Municipal de Simões- PI, Estado do Piauí, torna público para o conhecimento dos interessados, que se 
encontram abertas as inscrições do Processo Seletivo Público para contratação temporária de pessoal (Professores) e 
cadastro de reserva, no âmbito da Administração Pública Municipal, e no que couber a legislação pertinente, tendo 
em vista as Leis Municipais, obedecidas às disposições legais aplicáveis às espécies, o qual se regerá de acordo com as 
instruções abaixo: 

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O Processo Seletivo será regido por este Edital, seus Anexos e eventuais posteriores retificações e 
complementações, comunicados, avisos e notas oficiais no endereço eletrônico do Teste Seletivo: 
www.jvlconcursos.c.om.br, para a organização e execução do certame. Sua execução caberá à L.N.LC de Carvalho, 
CNPJ: 44. 394.877/0001-80, doravante denominada JVL Concursos, para a organização e execução do certame. Em 
todos os demais itens e subitens deste Edital o nome da instituição contratada passa a ser substituído por: 
JVLConcursos. 
1.2 A JVL Concursos esta localizada na Rua Anísio Pires, 1089, Nova Brasília, CEP: 64.004-550, Teresina- PI, telefone: 
(86)98181-1865. 
1.3 Em todos os demais itens e subitens deste Edital prestarão informações e esclarecimentos ao candidato através 
do seguinte e-mail do Teste Seletivo exclusivo para contato do candidato: seletivosimoes@gmail.com 
1.4 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, e nos demais avisos, comunicados, erratas e editais complementares que vierem a ser publicados para a 
realização deste Processo Seletivo, em relação aos quais não poderá alegar desconhecimento. 
1.5 O Teste Seletivo é para a carga horária de 20h, respeitando a lotação feita pela Secretaria Municipal de Educação, 
devendo haver comprovação da compatibilidade de horários no ato da contratação sob pena de não contratação. 
1.6 O Teste Seletivo é classificatório e composto de duas modalidades de avaliação: Prova Produção Textual / e 
Avaliação de Experiência Profissional. O envio do Tempo de Serviço que é a avaliação de Experiência Profissional deverá 
ser feita até o ultimo dia de inscrição (30 de junho de 2022), através do email seletivosimoes@gmail.com.Podendo o 
candidato fazer a confirmação do envio através do whatsaap da empresa telefone: (86)98181-1865 .. 
1.7 A prova de produção textual será aplicada na cidade de Simões- PI caso não haja locais de prova suficientes para 
aplicação, poderá ser aplicadas em cidades vizinhas. Se houver alteração na data de realização das provas, por 
eventuais restrições decorrentes da pandemia do Coronavírus (Covid-19), estabelecidas por órgãos ou departamentos 
governamentais e/ou judiciais, a JVL Concursos não se responsabilizará pelo ressarcimento de despesas dos 
candidatos. 
1.8 As medidas relativas a prevenção da disseminação da pandemia do Coronavírus (Covid-19}, serão seguidas 
conforme orientações da OMS. 

2- DOS PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO E RECOLHIMENTO DA TAXA 

2.1 A inscrição do candidato implicará no recolhimento da taxa de inscrição e na sua aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste edital, das quais não poderá alegar desconhecimento. 

2.1.1 Valor da taxa de inscrição: 80,00 ( Oitenta Reais). 
2.2 As inscrições serão efetuadas exclusivamente via internet, no período de 22 a 30 de junho de 2022. O pagamento 
deverá ser através de boleto bancário até a data de 01 de julho de 2022. 
2.3 Para efetuar a inscrição o candidato deverá acessar o endereço eletrônico: www.jvlconcursos.com.br e adotar os 
seguintes procedimentos: 
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ESTADO DO PIAUI 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES - PI 
JVL CONCURSOS 

~ 
unicef@ 

a) Fazer a leitura do Edita l, para conhecer e estar ciente das exigências e rearas nele estabelecidas; 
b) Preencher integral e corretamente a ficha de Inscrição com seus dados pessoais e fazer o pagamento através do 
boleto bancârio. 
e) Fazer o envio dos documentos referentes a Experiêncía Profissional. 
2.4 A JVL Con cursos não se responsabilizartfi por solicitações de Inscrições não recebidas, por problemas de ordem 
técnica dos computadores, falha de comunicação, congestionamento de linhas, bem como por qualquer outro
problema técnico que impossibilite a transferência de dados ou pagamento e m contas diversas. O candidato 
assumirã a responsabilidade pelos dados fornecidos no ato da inscrição sob pena da lei. 
2.5 Não é de responsabilidade da JVLConcursos dados incorretos no processo de Inscrição, sendo de inteira 
responsabilidade do candidato e do responsãvel . Não haverá a lteração do cargo de inscrição após a transferência ou 
depósito bancârlo, exceto se o candidato fizer uma nova inscrição e novo pagamento. 
Não haverá possibilidade de Inscrição para dois cargos, sendo que será considerada válida a última inscrição feita 
pelo candidato. 
2.6 A confirmação da inscrição será efetuada através da transferência ou depósito bancário na rede bancária ou 
instituição convenlada ,Impreterivelmente até a data prevista no Cronograma de Execução, Anexo I deste Edital. 
2. 7 O candidato é o único responsável por conhecer e respeitar os horários limites de cada instituição recebedora 
(com relação ao processamento do pagamento) quer seja pelo modo presencial (agências bancárias, casas lotérlcasr 
entre outros locais de recebimento), quer seja pelo modo virtua l (Internet ou caixas eletrõntcos}, de forma a earantir 
que o seu paaamento seja processado pelo sistema bancário, conforme estabelecido no Cronograma de Execução 
deste Edital, no Anexo 1. 
2.8 Em hipótese alguma., haverá homologação de inscrição cujo pagamento esteja com data posterior à da ta 
prevista no Cronograma de Execução - Anexo I deste Edital. 
2 .9 Não serão aceitas inscrições por meio diverso do previsto neste Edital, tempestivas, condlc:lonais, fora dos 
padrões. O candidato que solicitou, devidamente, sua inscrição, somente terá a mesma homologada após o 
recebimento da Instituição bancária responsável a confirmação do crédito do valor da inscrição, nos termos deste 
Edital. 
2 .10 Não serão homologadas inscrições pagas <:om cheque, agendamentos bancários e outros meios que não se 
efetivem até a data limite para o último dia de inscrição. 
2.11 Não serão homologadas Inscrições cuja taxa de inscrição foi paga com 'Valor menor do que o previsto neste 
Edital. Inscrição, cuja taxa foi paga com valor maior do que o estabelecido neste Edital será homologado, pelo 
perfazlmento do valor estabelecido. 
2.12 O candidato que efetuar o pagamento da taxa de inscrição em desacordo com qualquer das disposições 
supracitadas não terá sua inscrição homologada , 
2.13 Na data prevista no Cronograma de Execução, Anexo I deste Edital, serão divulgadas a Homologação das 
Inscrições, com a respectiva relação de candidatos . O candidato deverá consultar o Edital, bem como a relação de 
candidatos com inscrições homologadas para confirmar sua inscrição. C.:aso a inscrição não tenha sido homologada, o 
candidato poderá interpor recurso, utilizando form ulário e anexando o comprovante de pagamento, conforme 
determinado neste Edital. Se mantida a não homologação, após o julgamento do recurso, o candidato será eliminado 
do certame, não assistindo direito de realizar a{s) prova{s) . 

3- DA ISENÇÃO D E TAXA DE INSCRIÇÃO 

3 .1. Não haverá isenção total ou parcial do va lor da taxa de inscrição, EXCETO no cilSo previsto na Lei Estadual N2 
5.268 de 10/12/2002. 
3.2 Período de pedido de isenção de taxa: 22 e 23 de junho de 2022. 

• Para doadores de sangue e medula óssea: - Enviar, via Upload, os docume ntos abaixo, através do e mail : 
selet ivoslmoes@gmajl com 

-Cópia simples do comprovante de inscrição, com a opção de situação de isenção requerida; 

-Cópia Simples da Identidade; 
•Documento comprobatório~ padronizado, de sua condição de doador rea:ular de sangue, expedido por Banco de 
Sanaue público ou privado (autorizado pelo poder público) em que faz a doação, constando, pelo menos, 03 (três) 
doações, no período de 12 meses anteriores à data da publicação deste edital; 

• Para o doador d e medula óssH: documento válido comprobatório de que é doador de medula óssea datado 
de, no mfnlmo, 3 meses ante.s da data de inscrição no processo seletivo_ 

3.3 Caso o candidato nlo envie toda a documentação exigida e descrita acima, ou envie documentação Irregular ou 
incompleta, e a so llcltaçlo de isenção seja Indeferida (verificar o RMultado Final do Pedido de Isenção em data 
prevista no Cronograma - ANEXO!}, o candidato dever.i retornar a área de Inscrição no processo selet ivo, faze r o 
procedimento na Rede bane.iria, até o Ultimo dia de Inscrição para efetivar sua inscrição no certame. Somente desta1 
maneira o candidato poderiifi continuar a participar do processo seletivo. 
3 .4 Todos os documentos lisbldos nos subltens 3 .3 deste Edital devem ser d laltallzados e salvos, preferencialmente,. 
em um único arquivo, na extensão .. PDF ... O tamanho máximo da totalidade dos documentos a serem enviados 6 de 
4MB. 

3.5 A solicitação de isenção realizada e o resultado do pedido ficarão adstritos e vinculados apenas a este Edital. 
3 .6 O simples preenchimento dos dados necessários ou apresentaçlo dos comprovantes exigidos para a solicitação 
de Isenção, ou de já ter obtido o benefício em outros certames nlo 1arantem., por si sós, o deferimento da 
solicitação, o que está sujeito à análise, com base na legislação em 'Vigor, ao cumprimento dos requisitos exigidos: 
para o deferimento, podendo este valerem-se de consulta aos óra:ãos aestores aos quais o candidato declara estar 
vinculado, para verificar a veracidade das informações prestadas por ele. 
3. 7 Na data prevista no Crono,:rama de Execução, Anl!XO I deste EdJtal, serj divulgado o Resultado Preliminar das 
solicitações de Isenção do Valor de Inscrição, ao passo que o candid•to deverá consultu o respectivo edital, bem 
como a relação de candidatos deferidos para confirmar a sua situação. O candidato com a solicitação de isenção 
concedid• terá a inscrição automaticamente efetivada. O candidato que tiver sua sollcitaçlo Indeferida poderá 
interpor recurso, conforme previsto neste Edital. 
3.8 Após a divulgação do Resultado da análise dos recursos eventualmente interpostos: 
os candidatos, cujo recurso de isenção for procedente, terl o a Inscrição automaticamente efetivada; 
os candidatos, cujo recurso for improcedente, não terio o deferimento da sua solicitaçio,de forma que, para 
permanecerem participando do certame, deverão providenciar o paaamento da inscrição nos termos estipulados 
neste Edital. 
3.9 Não caberá qualquer devolução do valor paao a titulo de taxa de inscrição ao candidato que teve deferida 
solicltaçl'o de lsençlo e eventualmente também efetuou o pagamento da taxa de lnscriçlo, de forma que orienta- se 
aos Interessados que só efetuem a transferincia ou depósito de Inscrição após a divulgação do Resultado Preliminar 
das sollcitaç6es de isenção da taxa de Inscrição, caso nlo desejem interpor recurso, ou para aqueles que desejarem 
interpor recurso, somente após a divulgação do Resultado Final das solicitações de isenção _ 

4- DAS DISPOSIÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICltNCIA - PCD 

---------~------..- •------·---------~~J 
4 .1 De acordo com a Constituição Federal de 19881 art. 37, inciso VIII, as pessoas com deficiincla, a.ssim 
compreendidn aquelas que se enquadram nas cateaorlas discriminadas no Decreto Federal n11 3.298/99, art. 4R, tlm 
asseaiurado direito de inscrição neste certame, sendo-lhes reservado o percentual de 5,€. (cinco por cento) do total 
das vagas a serem ofertadas. 
4 .2 Para fins de contratação, a deficiência de quem é portador deverá, obri&atorlamente, ser compatlvel com as 
atrlbuiçêSes funcionais, comprovando por meio de atestado médico conforme modelo anexo a este edital, uma vez 
que, em hipótese alauma as atribuições serão modificadas para se adaptarem às condlç&es especiais do PCO, não 
sendo, todavia, obstáculo ao exercfcio dn atribuições a utlllzaçlo de material tecnológico ou equipamentos 
específicos de uso habitual do candidato ou a necessidade de adaptação do ambiente de trabalho. 
4.3 Nos te rmos da l@alslaçlo vlaente, dlstllrblos de acuidade visual passCvefs de correçlo slmples, do tfpo miopia, 
astigmatismo, estrabismo e cong! neres nio serio considerados como defic:ll!ncla. 

4 .4 Caso a apllcaçlo do percentual de que trata o item 4.1 resulte em número fracionado, este develi ser elevado 
para o primeiro número inteiro subsequente, observando-se, contudo, o limite máximo de vaias reservadas em lel. 
4.5 O percentual previsto, nos termos acima, será observado ao lonao da execuçlo do certame, bem como durante 
todo o período de validade deste certame, inclusive quanto às vaa,as lesais que vierem a existir. 
4 .6 A pessoa com deficiência que não declarar essa condição por ocasião da inscrição concorrerá única e 
exclusivamente à(s) vaga(s) da ampla concorrl!ncia e nlo poderá invocar esta condlçlo futuramente em seu favor. 
4 . 7 O candidato inscrito na condição de pessoa com deficiincla podeni requerer atendimento especial, conforme 
estipulado no item S deste Edltat Ressalvadas as disposições especiais contidas neste Edital, com o amparo do 
Decreto Federal nQ 9.508/18, particularmente o art. 2Q, os candidatos com deficiência participarão do certame em 
l1ualdade de condições com os demais candidatos, no que tange às provas aplicadas, ao conteúdo, à avallaçlo, aos 
critérios de aprovação, ao dia, hor,rio e local de aplicação e à nota mínima exi&ida para todos os demais candidatos. 
4.8 Consideram-se condições de Igualdade aquelas que permitam a avallaçlo do candidato com deficiência, 
respeitando-se as peculiaridades da deficiência de que possui. 
4.9 Durante o período f!dahelP.ddo no Cronograma de F.xP.r.ução, Anexo I deste Edital, especificamente, o candidato 
Interessado devenfi, ao efetuar a sua inscriçlo, selecionar a opção " PcO • Pessoa com Deficiência,. e enviar até o 
ultimo dia de inscrição para o e-mail ; seletivosimoes@gmfil,com documentação d i1it.11izada através de Upload: 
-Cópia simples do comprovante de inscrição, com a opção de situação de Deficiência requerida; 
-Laudo médico ori1inal ou cópia (modelo de atestado anexo ao edital) expedido no prazo môiximo de 6 (seis) meses 
da data do início das Inscrições, atestando a espécie e o grau de deficl~ncia, com expressa referência ao códiao 
correspondente da Classificação Estatlstlca Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, CID, bem 
como a prov.ivel causa da d eflciêncla,e; 
-Documento de Identidade; 
4. 10 Todos os documentos listados no Item 4.8 deste Edital devem ser dlaltallzados e salvos, preferencialmente, em 
um único arquivo, na extensão "PDF" . O tamanho máximo da totalidade dos documentos a serem enviados é de 
4MB. 
4.11 A soUcitaçlo de reserva de vagas para PcD realizada e o seu resultado ficarão adstritos e vinculados somente a 
este Edital. 
4.12 O resultado das solicitações de lnscriçlo como Pessoa com Deficlincla - PcD sera\ d ivulgado em caráter 
preliminar quando da homologação das inscrições. O candidato cujo pedido for indeferido poderá interpor recurso 
no período determinado por Edital. 
4.13 Cumpre salientar que, com base no Decreto Federal n2 9 .508/18, art.721 a análise realizada no momento da 
inscrição atém-se ao cumprimento dos requisitos formais previstos neste Edital, de forma que o nio cumprimento 
dos requisitos estabelecidos neste capitulo, quaisquer que sejam, implica o indeferimento da inscrição como Pessoa 
com Deflciincla - PcO, mesmo que o candidato tenha marcado tal opção no formulário de inscrição. 
4. 14 Considerando os termos do item 4.9 e seus subitens cumpre salientar que os candidatos com inscrição 
preliminarmente homoloaada como pessoa com deficlfncia não possuem direito automtltko à vaia. Para tanto, o 
candidato deverá obter parecer favorável quanto à deficiência, e, quando da contratação, comprovar que esta é 
compatível com as atribuições funcionais. 

5- DO ATENDIMENTO AOS CANDIDATOS COM NECESSIDADES ESPEOAIS PARA A PROVA 

5.1 Durante o período estabelecido no Cronograma de Execução, Anexo I deste Edital, especificamente, o candidato 
que necessitar de condições especiais para a realização da prova de produção textual além de se inscrever, deverá 
selecionar essa opçlo no formulário eletrõnlco de Inscrição, Indicando ali os recursos especiais necessários, e enviar 
por e-mall (seletivosimoes@gmail.c9m)1 a seguinte documentaçio diaitalizada: 
1- Para pessoas com deficiência - PcD ou que apresentem necessidades especiais transitórias: 
•laudo mlidlco (cópia simples e lealvel}, emitido no prazo máximo de 6 (seis) meses da data do lnfcio das 
inscrições,caso não contiver expressamente que se trata de deficiência irreversível, que Justifique o atendimento 
especial solicitado; 

5.2 No caso de tempo adicional, também cópia simples e legível de parecer emitido por especialista da área de sua 
deficiência, atestando a necessidade de tempo adicional, conforme Lei Fe deral nl 7 .853/89 e alterações. Prezando 
peta isonomia de tratamento entre os candidatos, por padrão, será concedida l(uma) hora adicional a candidatos 
nessa situação. 
5.3 Todos os documentos listados no subitem 5.1 deste Edital devem ser digitalizados e salvos, preferencialmente,. 
em um único arquivo, na extensão '"PDF". O tamanho máximo da totalidade dos documentos a serem enviados é de 
4MB. 
5.4 f responsabilidade única e exclusiva do candidato certificar-se de que a documentaçlo está corretamente 
anexada, sem erros, antes de e nviá-la . 
5.5 A solicitação realizada e seu resultado ficam adstritos e vinculados a este Edital. O candidato deve atender a 
todos os requisitos exigidos por este Edital. 
5.6 Casos de alterações psicológicas ou fisiológicas {periodos menstruais, contusões, luxações etc.) que 
Impossibilitem o(a) candidato(a) de submeter-se aos testes, ou neles prosseguir, ou que lhe diminuam a capacidade 
fisico-orgânica, não serão considerados para fins de tratamento diferenciado ou novas provas. 
5.7 Salvo nos casos de força maior, desde que devidamente comprovados, a apresentação do laudo e/ou parecer 
(EXCETO para amamentaçlo) dentro do período referido no subltem 5.1 deste Edital e! condlçlo lndlspens4vel parai 
fins de deferimento da solicitação. 
5.8 Os pedidos de atendimento especial para realização da prova serio examinados juntamente com o laudo e/ou 
parecer para verlflcaçlo das possibllldades operacionais de atendimento (EXCETO para amamentação). A sollcitaçlo 
de atendimento especial estarâ sujeita â análise da legalidade, viabilidade e razoabllldade do pedido, podendo, 
ainda, a Comissão do Teste Seletivo solicitar ao candidato outras informações e/ou documentação complementar. 
5.9 Considerando-se a possibilidade de os candidatos serem submetidos à detecção de metais durante as provas, 
bem como a Isonomia de tratamento entre os candidatos, aqueles que fizerem uso de marca-passo, pinos cirúrgicos 
ou outros instrumentos metálicos, utilizarem prótese auditiva, ou, ainda, os candidatos com problema de 
hipoglicemla ou outros problemas de saúde que necessitarem inserir alimento de qualquer natureza durante a 
prova, deverão apresentar laudo médico, bem como comparecer ao local de provas munidos dos respectivos laudos 
que comprovem tais necessidades, e, ainda, Informar previamente ao fiscal de sala, sob pena de serem excluídos: 
sumariamente do certame, ou, ainda, de não poder utilizar a prótese ou Ingerir o respectivo mantimento durante a 
realização da(s) prova(s) . 
5.10 A candidata que tiver necessidade de amamentar deverá apresentar, no dia da prova, a certidão de nascimento 
da criança e levar um(a) acompanhante, que ficará em sala reservada com a criança e serão(a) responsável pela sua 
KUarda. A criança não poderá permanecer desacompanhada de responsável, de 'º""ª que, a candidata que não 
levar acompanhante maior de idade nlo poderá permanecer com a criança no local de realização das provas. 
5 .11 Para garantir a aplicação dos termos e condições deste Edital, a candidata, durante o período de amamentação,. 
seni acompanhada por Fiscal, sem a presença do responsável pela guarda da criança. 
5.12 Cumpre salientar que ni o haveni compensação do tempo de amamentação em favor da candidata. Serã 
divulgada, quando da homoloeação das inscrlç3es, a relação de candidatos que tiveram deferido e/ou indeferido o 
pedido de atendimento especial para a realização das provas. Os candidatos poderio Interpor recurso contra este 
resultado no período determinado por esse Edital . 

6- DAS VAGAS, DA CARGA HORÁRIA, DO VENCIMENTO E DAS ATRIBUIÇÕES 

ZONA URBANA/SEDE 

CARGO 

ROFESSOR 
UCAÇÃO INFANTIL 

REQUISITO AO CARGO 

0 DIPLOMA DE ltCENOATURA PLENA 
EM PEDAGOGIA OU NORMAL 
SUPERK>R - RECONHECIDOS PELO 

VAGAS VAGA PCD 

AMP'-" 
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MEC. 

102 DIPLOMA DE LICENCIATURA PLENA 

PROFESSOR DE EM LETRAS INGLtS, RECONHECIDO 

INGLltS PELO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO. Ol+CR 

10• PRO FESSOR DI DIPLOMA OE LICENCIATURA PLENA 01+CR 
EDUCAÇÃO ESPECIAl EM PEDAGOGIA ou NORMAL 

SUPERIOR + PÔS G RADUAÇÃO EM 
PSICOPEOAGO GIA ou EDUCAÇÃO 
ESPECIAL RECONHECIDOS PELO 
MEC. 

ZONA RURAL 

coo CARGO REQUISITO AO CARGO VAGAS 

AMPLA 

lolPLOMA OE LICENCIATURA PLENA Et,,, 

05 PROFESSOR DI PEDAGOGIA OU NORMAL SUPERIOR 0l+CR 
EDUCACÃO INFA NTIL 

RECONHECIDOS PELO MEC. 

DIPLOMA DE LICENCIATURA PLENA El\i 

06 PROFESSOR OI ::~~:~:~oo~~EL~o~~L SUPERIOF 02-+CR 
P O U VAL.~NCIA 

07 PRO FESSOR OE DIPLOMA DE LICENCIATURA PLENA EM Ol+CR 
PORTUGUtS LETRAS PORTUGUt.s, RECONHECID( 

PELO MINISTlRIO DA EDUCAÇÃO, 

D IPLOMA DE LICENCIATURA PLENA EM 

los PROFESSOR OE ING LfS ETRAS INGLl:5, RECONHECtOO 
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO. 

PELC 0l+CR 

DIPLOMA DE LICENOATURA PLENA Et. 

lo9 PROFESSOR DI ~~~:~::~• DA :~~~~~'.DO PEL( Ol+CR 
lr:.EQ GRAFIA 

!DIPLOMA OE LICENCIATURA PLENA EM 

10 PRO FESSOR D I iMATEMATfCA, RECO NHECIDO PEL< CR 
MATEMÁTICA 

MlNISTl:RIO DA EDUCAÇÃO, 

iolPLOMA OE LICENOATURA PLENA EM 

11 PROFESSO R DI HISTÓRIA, RECONHEC IDO PELC Ol+CR 
HISTÓRIA 

MINISTl:HIO DA EDUCAÇÃO 

ESCOLA PADRE JOSt M EDEIROS - ZO NA RU RAL 

coo CARGO REQ UISITO AO CAR GO VAGAS 

AMPUI 

IOIPLOMA OE LICENCIATURA PLENA Et\ 

12 PROFESSOR DE EOAGOGIA ,OU NORMAL SUPERIOI 0l+CR 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

!RECONHECIDOS PELO MEC. 

!DIPLOMA DE LICENCIATURA PLENA EM 

13 PROFESSOR OI R:~~~;~~~UPE~g;:,~~L SUPERIOI CR 
POLIVALtNCIA 

DIPLOMA OE LICENCIATURA PLENA EM 
14 PROFESSOR O I LETRAS, RECONHECIDO PELC CR 

PORTUGUtS IMINISTtRIO DA EDUCAÇÃO. 
lolPLOMA DE LICENCIATURA PLENA EM 

15 PROFESSOR DE INGl.tS ETRAS INGLrs, RECONHECIDO PELC 
!M1NJ~TCmo DA CDUCAÇÃO. CR 

iOIPLOMA DE LICENCIATURA PLENA EM 
16 PROFESSOR DE~~~~~=~ OA :~~~~~'.00 PELO CR 

k.EOGRAFIA 
~IPLOMA DE LICENCIATURA PLENA EM 

17 PROFESSOR DE MAI EMÁllCA, HECONHl:úUU t' l:LCJ CR 
MATEMATICA MtNISTtRIO DA EDUCAÇÃO. 

[olPLOMA OE LICENCIATURA PLENA EM 
18 PROFESSOR DE~~~~;~~IO OAR:~~à~OO PELO CR 

HISTÓRIA 
19 IPLOMA OE LICENCIATURA PLENA EM 

PROFESSOR 
OI !!!~~~~ ~:~~~~~~c~~1:;!~ CR 

EDUCAÇÃO FÍSICA NO CONSELHO COMPETENTE 
20 PROFESSOR 0 1 DIPLOMA DE LICENCIATURA PLENA EM Ol+CR 

EDUCAÇÃO ESPECIAL PEDAGOGIA OU NORMAL SUPERIOR 
PÔS GPJ\OUJ\ÇÃO EM PSICOPEDJ\GOGI 
ou EDUCAÇÃO ESPECIA 
RECONHECIDOS PELO MfC. 

• será assegurada a vaga PCD e obedecida a ordem classificatórla. 
•cR - CADASTRO DE RESERVA 

VAGAS PCO 

-

VAGA ,,,,, 

-

-

i20H 

120H 

i20H 

20H 

20H 

20H 

20H 

~ 
u nicef@ 

20H RS 1.922,82 

20H R$ 1.922,82 

CH 

SALA.JI.IO 

i20H RS 1 .922,82 

i20H RS l .922,82 

l20H R$1.922,82 

RS 1 .922,82 
20H 

20H R$ 1.922,82 

R$1.922,82 
20H 

i20H RS 1.922,82 

CH 

""""'º 
20H RS 1.922,82 

i20H R$ 1.922,82 

R$ 1.922,82 

J~ n de Carvaino 
0 Municipal 
61.899.953-49 

RS 1.922,82 

R$ 1.922,82 

R$ 1.922,82 

R$1.922,82 

RS 1.922,82 

R$1.922,82 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: O Professor é o profissional que no exerclcio da atividade do deve p lanejar organizar e 

preparar o materia l necessário à execução das aulas; Orientar a aprendizagem do aluno; Manter o registro das: 
atividades de classe e delas prestarem contas quando solicitado; Avaliar sistematicamente o seu trabalho e o 
desempenho dos alunos; Definir, operacionalmente, os objetivos do plano curricular, conforme o nivel de sua sala de 
aula; Participar de reuniões, conselho de classe e outras atividades relacionadas a sua função e ainda, as 
incumbl!:ncias previstas no Art.13 da LDB : "participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; zelar 
pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de m@nor rendimento; 
ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao 
p lanejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola 
com as famlllas e a comunidade visando a educação do aluno". 

7 - DA PROVA DE PRODUÇÃO TEXTUAL 

7.1 Serão aplicadas nesta etapa, a Prova de Produção Textual de car.iter classificatório, para todos os candidatos. 
7 .2 A prova terá a duração de 03 (três) horas e está prevista para o dia 24 de julho de 2022 no horário de 9h às 12h. 
7.3 Em caso de necessidade de ajustes operacionais, a JVLConcursos reserva-se no direito de indicar nova data para a 
realização da Prova DE PRODUÇÃO TEXTUAL, garantida publicidade através do site. 
7.4 Para fins de identificação, desde logo, ficam todos os candidatos convocados a comparecer ao seu local de prova 
com 01 {uma) hora de antecedência do horário da convocação (abertura dos portões - 8 h), munidos de caneta 
esferogrMica de tinta azu l ou preta de material translúcido e documento de identificação com foto original. 
7.5 Durante a realliação das provas, o candidato somente poderá manter consigo, em lugar visível, os seguintes 
objetos: canela esferográfica de linl..11 il.t:ul ou preta , de rnil lerial lrilnslút:iJu, lápis, documento de identidade e uma 
a:arrafa transparente de áaua, sem rótulo, 

e carvalho 

7.6 A identificação correta do dia, local e horário da realização das provas, bem como seu comparecimento, é de 
responsabilidade exclusiva do candidato. 
7.7 O não comparecimento no dia, local e horário previstos na convocação de qualquer das provas eliminatórias 
acarretará a eliminação do candidato. 
7.8 Após ingresso na sala de prova, não será permitido ao candidato usar óculos escuros e/ou acessórios de 
chapelaria como boné, chapéu, gorro, cachecol., manta, luvas e similares, e, ainda, permanecer com armas, ou 
quaisquer dispositivos, tais como: máquinas, calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, 
smartphones, tablets, ipod., gravadores, pendrive, mp3 ou similar, relógio de qualquer espécie, qualquer receptor ou 
transmissor de dados e mensagens, bipe, notebook, palmtop, Walkman, máquina fotográfica , controle de alarme de 
carro etc. A JVLConcursos não se responsabiliza por quaisquer objetos dos candidatos deixados no local de prova, de 
valor ounão. 
7.9 Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do certame, a JVL Concursos poderá usar detector de 
metais. 
7.10 Caso o candidato esteja imposslbllitado de apresentar, no dia da realização da prova, os documentos originais, 
por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão 
policial, expedido há, no má,cimo, 30 (trinta) dias, ocasiã'o em que poderá ser submetido à identificação especial, 
compreendendo coleta de assinaturas em ata. 
7.11 A identificação especia l também poderá ser exigida do candidato cujo documento de Identificação apresente 
dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador ou que esteja danificado. 
7.12 A identificação especial (inscrição condicional) serâ julgada pela Comissão do Certame e/ou pela JVL Concursos. 
7.13 Após o início das provas, a utilização de aparelhos eletrônicos é vedada em qualquer parte do local de provas. 
Assim, ainda que o candidato tenha terminado sua prova e esteja se encaminhando para a saída do local, não poderá 
utilizar quaisquer dos d ispositivos previstos no loc:al de provas. O descumprimento dessa determinação poderá 
Implicar eliminação do candidato deste certame, caracterizando-se como tentativa defraude. 
7.14 Nos casos de eventual falta de prova/material personalizado de aplicação de provas, em razão de falha de 
impressão ou divergência na distribuição, os organizadores do certame poderão, para o bom andamento dos 
trabalhos, providenciar cópias do material necessário ou entregar material reserva, podendo ser não personalizado, 
desde que constantes todos os dados necessários que assegurem os procedimentos de correção das provas dos 
candidatos, devendo ser registradas em ata as providências tomadas. 
7.15 Sei por qualquer razio fortu ita, as provas sofrerem atraso em seu início ou necessitarem de interrupção dos 
t rabalhos, os candidatos afetados t erão sempre assegurado o t empo total para realização da prova, previsto neste 
Edital, sendo concedido o tempo adicional necessário para garantia de isonomia de tratamento. 
7 .16 Em ocorrendo atraso ou interrupção, os candidatos atingidos deverão permanecer no local de Prova e atender 
às orientações dos coordenadores e fiscais1 auxiliando no bom andamento dos trabalhos, sob pena de serem 
excluídos sumariamente do certame, assim como, se houver necessidade de troca de sala, por motivo de força 
maior, o candidato deverá se dirigir à nova a sala de aplicação, conforme determinação da coordenação local, sob 
pena de eliminação. 
7 .17 O candidato, só poderá ausentar-se da sa la de aplicação de provas, após de corrida lh (uma hora de prova, 
contada do efetivo inicio das provas. 
7 .18 Ao final da Prova, os 3(três) últimos candidatos deverão permanecer na sala, até que o último candidato finalize 
sua prova, o candidato que por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo 
estabelecido, será automaticamente eliminado do Processo Seletivo, devendo a ocorrência ser lavrada na At a de 
Sala. 
7.19 Poderá ser excluído sumariamente deste certame o candidato que: 
- perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; 
-tornar-se culpado por incorreção ou descortesia para com qualquer dos fiscais, coordenadores e seus auxi liares ou 
autoridades presentes; 
-for surpreendido, em ato flagrante, durante a realizaçio da prova ou em caso de interrupção dos trabalhos, 
comunicando-se com outro candidato, bem como utilizando-se de consultas não permitidas, de aparelho celular ou 
de outro equipamento de qualquer natureza não permitido, assim como se o celu lar do candidato mesmo em saco 
lacrado tocar ou emitir qualquer slnal sonoro durante o horário de realização da prova; 

1

-ausentar-se da sa la, a qualquer tempo, portando o cartão de respostas e/ou caderno de questões; 
-não permitir ser submetido ao detector de metal (quando aplicável); 
-antes do término de sua prova, afastar-se do recinto da prova sem o acompanhamento do fisca l; 
-não permitirá coleta de sua assinatura e/ou recusar-se a realizar qualquer procedimento que tenha por objetivo --
comprovar a autenticidade de Identidade e/ou de dados,e; 
-recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado a sua realização, ou, em caso de razão 
fortuita, ao ser determinado pelo fiscal ou coordenador de prova da JVLCONCURSOS. 
7.20 Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico. estatístico, visual, grafo lógico ou por investigação 
policial, ter o candidato se utlllzado de procedimento ilícito ou colaborado para tal, suas provas serão anuladas e ele 
será automaticamente eliminado deste certame. 

8 - DA OASSIFICAÇÃO E CRITERIO DESEMPATE _J 
8.1 A classificação de candidatos dar-se-á rigorosamente da maior para a menor nota. 
8.2 Em caso de igualdade de pontos entre candidato são mesmo cargo, serão observados os seguintes critérios: 
8 .2.1 O candidato maior de 60 (sessenta) anos: 
" Primeiro critério de desempate em certame público será a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada" 
(Lei Nacional N.2 10 . 741/2003 - art. 27, parágrafo único) 
-Tenha obtido a maior pontuação na Prova de Produção Textual. 
-Tenha obtido a maior pontuação no Tempo de Serviço ( Experiência Profissional) 
-O candidato mais Idoso. 
8 .2.2. - Se o candidato é menor de 60 (sessenta) anos: 
-Tenha obtido a maior pontuação na Prova de Produção Textual. 
-Tenha obtido a maior pontuação de Tempo de Servtço ( Experiência Profissional) 
-O candidato mais idoso. 
4 Maior pontuação na Experiência Profissional. 
8.3 Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o desempate dar- se-á 
através do sistema de sorteio público. O referido sorteio será levado a termos pela JVL Concursos, em horário e local 
determinados, sendo que os candidatos deverão ser comunicados com antecedência mínima de 48h da sua 
realização, com a presença dos respectivos candidatos ou procuradores devidamente constituídos para este fim. 

9- DOS RECURSOS 

9.1 Será assea:urado ao candidato o direito de recurso do referido certame. 
9.2 Admitir-se-á para cada candidato apenas um único recurso para inscrição, condição de pessoa com deficiência, 
resultado da prova de Produção Textual e Experiência Profissional, e resultado, o qual deverá ser enviado via 
formulário especifico d isponível no anexo deste Edital. 
9.3 O prazo para recursos é conforme as datas estabelecidas no cronograma de execução, Anexo I deste edital . 
Será indeferido o pedido de recurso apresentado fora de prazo. 
9.4 O recurso deverá ser enviado para o endereço eletrônico da JVLConcursos: seletivosimoes@gmail.comaté o 
último dia previsto para tal procedimento. 
9.5 Não será aceito, em hipótese nenhuma, a entrega de documentos de forma presencial ou via correios na sede da 
JVL Concursos. 
9.6 Em nenhuma hipótese será aceito pedido de revisão da resposta ao recurso de gabarito oficial, definit ivo, bem 
como contra o resultado final das provas. 
9.7 Será liminarmente Indeferido o recurso cujo teor desrespeite a Banca Julgadora. 
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9.8 Em caso de recur50, o resultado da análise será divulgado de acordo com a data prevista nocronograma. 

10 - DA VALIDADE 

10.1. O prazo de validade do Teste Seletivo será de 12 (meses) a contar da data de sua assinatura, podendo ser 
renovado por igual período, mediante ato do Poder Executivo, obserwda a conveniência e oportunidade da 
Administração. 
10.2 Os candidatos aprovados serão contra tados de acordo com o calendário @scolar do municlplo, cumprindo o 
mínimo de ZOO (duzentos) dias letivos e 800(oltocentas) horas letivas exigidas pela Lei de Diretrizes e Bases, podendo 
ser renovado por Igual período, não podendo exceder o prazo de val idade do certame. 

11- DAS CONDIÇÕES OE CONTRATAÇÃO TEMPORÃRIA 

11.1 Homologado o resultado final do Processo Seletivo, será no site www.jvlconcursos.com.bre diário dos 
municípios, a lista de vagas oferecidas aos classlficados, assim como cronograma e maiores informações sobre o 
chamamento para as vagas, que poderá ser feito em mais de uma etapa. 
11.2 Após cada chamada, a classificação final será reprocessada e o chamamento seguirá a ordem classificatória, 
reproces.sada, iniciando o chamamento com aqueles candidatos que já foram chamados. 
11.3 O candidato deverá atender, cumulativamente, para contratação aos seguintes requisitos: 
-ter sido aprovado e classificado no concurso público na forma estabelecida neste Edital, seus anexos e eventuais 
retificações; 

-ter nacionalldade brasileira, e no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade 
entre brasileiros e portugueses, com reconhecim ento do gozo dos direitos polfticos, nos termos do §12 do Art. 12 da 
Const itu ição da República Federativa do Brasil e na forma do disposto no Art. 13 do Decreto Federal n . 70.436, de 18 
de abril de1972; 
-ter idade mínima de 18 anos completos; 
-estar em gozo dos direitos politicos e civis; 
-estar quite com as obrigações eleitorais e, se do sexo masculino, também com as m llltares; 
-firmar declaração de não estar cumprindo e nem ter sofrido, no exercido da função pública, penalidade por prática 
de improbidade administrativa aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadua l ou 
municipal; 
- não estar em exercício remunerado de qualquer cargo, função ou emprego público em quaisquer dos órgãos da 
Administração Pública direta ou indiretamente, bem como não receber proventos de aposentadoria que não sejam 
acumuláveis quando em atividade, ressc1lvadas as hipóteses legais de acumulação; 
- apresentar declaração de bens e valores que const ituam patrimônio, e, se casado(a), a do cônjuge; 
-fi rmar declaração de não estar cumprindo sanção por inldoneidade, aplicada por qualquer órgão püblico ou 
entidade da esfera federal, estadual ou municipal. 
- apresentar diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso, ou, na sua falta, certidão de conclusão de 

curso, expedido por instituição de ensino reconh ecida pelo Ministério da Educação - MEC, acompanhado de h istórico 
escolar, quando os requisitos necessários para o exercício do cargo assim o exigirem; 
-não ter sido condenado à pena privativa de liberdade transitada em julgado ou qualquer outra condenação 
lncompat(vel com a função pUblica; 
- estar apto fisica e mentalmente para o exercício do cargo, fato que pode ser apurado por equipe de avaliação 
multlprofissional a ser designada pela Prefeitura Municipal. 
11.4 Os candidatos que não atenderem à convocação (dia e horário) para a escolha de vaga, assim como aqueles que 
não aceitarem nenhuma das vagas oferecidas, serão eliminados. 

11.5 Ficam advertidos o s candidatos de que a ausincia de quaisquer comprovantes dos requisi tos para Ingresso no 
serviço público lmpossibilitani a admlsslo, descabendo direito de remanejo para a outra lista, e, consequentemente, 
perda do direito à vaga. 

11.6 O Professor admitido em caráter temporário deverâ assumir as suas funções no prazo de 24 {vinte e quatro) 
horas, a contar da data do envio do e-mail com a confirmação de ocupaçlo da vaaa. Passado o prazo, fica a 
Prefeitura Municipal autorizada a dar continuidade à chamada dos demais candidatos, respeitando a sequf:ncia da 
ordem de classific:açlo. caso o candidato nlo se apresente no prai:o determinado, seni excluído do processo no ano 
vigente. 

11. 7 O candidato deverá obedecer às reeras de acúmulo de carg:o previstas na l~lslaçlo atinente il mat~ria. 
11.B Não havendo o número mínimo de 02 (duas) aulas na(s) dlsciplina(s) de inscrlçlo do candidato, não será 
disponlblll:rada vaa;a para admissão . 

11.9 A contratação será vigente durante o período letivo de 2022 e/ou 2023. Em havendo a rescislo contratual, 
poderá ser chamada para contrataçlo pelo tempo remanescente, os demais candidatos classificados, observada a 
ordem daS$ificatórla. 
11.10 A classificação neste Processo Seletivo nlo gera para a Prefeitura Municipal a obrigatoriedade de aproveitar 
todos os candidatos classificados, vez que o chamamento dependenli das vaa;as remanescentes da distribuição de 
aulas aos professores efetivos e/ou decorrentes dos afastam entos leaals. 
11,11 Ficam adverti dos ainda os candidatos de que, além dos documentos previstos neste Edital, devem apresentar, 
ainda, para flns de confirmação da veracidade, as vias originais dos documentos e demais documentos exia;idos pela 
Prefeitura Municipal no ato da admissão. 
Após a Homoloeaçlo Final do certame, o cand idato obrlaa-se a manter atualizados os seus dado$ cadastrais. 
11.12 ~ responsabilidade única e exclusiva do candidato manter seus dados como endereço resid encia l e eletrc."lonlco, 
telefone,etc.atualli:ados,assimcomoacompanharoschamamentosqueserlopubllcadosatêquese expire o prazo de 
validade do certame, sob o risco de perder o chamamento e a admissão. 
11.13 A Prefeitura Munldpal e a JVL concursos nlo se responsabilizam por eventuais prejulzos ao candidato
decorrentes de endereços residencial e/ou eletrc."lonlco e/ou telefonesi etc.i informados erroneamente e/ou nio 
atualizados. 

11.14 Caso haja necessidade administrativa e o município precise contratar, alem das 20 horas previstas em edital, 
ser, pago ao contratado o valor proporcional das horas excedentes, sl!!m prejuizo dos demais encargos. 

12- OAS DISPOSIÇÕES ANAIS 

12.1 Soml!!nll!! haverá devolução do valor da taxa de Inscrição em caso de altenaçl o de requ isito essencial ao 
certame, exclusão de cargo ou cancelamento do certame. 
12.2 A publicidade oficial deste certtimc, após a ::ua homologaç5o final, dar·sc á através do ::;Jtc: 
WWW tvlconcursos.com.br. 
Por razões de ordem tknlca, de segurança e de direitos autorais, a JVL Concursos nlo fornece apostilas e/ou 
manuais e/ou quaisquer outros materiais de consulta, assim como também nlo forneci!! cópias (diaitals ou tisicas) 
das provas, mesmo após o encerramento do certame. 
12,3 A JVL ConCUl"$OS se reserva ao direito de solicitar atualizaçlo e inserçlo de dados cadastrais a qualquer tempo. 
12.4 O candidato será ELIMINADO do Processo Seletivo Simplificado, sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis~ 
se: 
a) apresentar documentaçlo falsa ou inexata em qualquer fase de.5te processo; 
b) for respons.ivel por falsa Identificação pessoal. 
12.5 Nlo serio fornecidos atestados, declarações, certificados ou certid&es relativas à habilitação, classificação, ou 
nota de candidatos, valendo para tal fim, a publicação do resultado final e homol01açlo em óra;ão de divulgaçlo 
oficial. 

12.6 Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletr6nlco, probabilístico, estatístico, visual, 1rafolóalco ou por 
investia;açlo pollclal, ter o candidato se utlliHdo de processo ilícito para obter aprovação própria ou de terceiros,. 

de Carvalho 
P feito Municipal 
F t 361.899.953.-49 

será tornada nula a sua participação no Processo Seletivo Simplificado, sem prejuízo de sua responsabilidade civil e 

criminal. 

12.7 Visando preservar, sobretudo, a Isonomia na seleção dos candidatos, ficam impossibilitados de participar da 

Banca (Elaboradores, Avaliadores e Or&anizadores) da JVL Concursos, aquele que tenha cônjuge ou companheiro ou 

consane:üfneo ou aflm em linha reta ou colatera l até o terceiro grau, inclusive, inscrito neste Processo Seletivo 

Simplificado, considerando-se ainda suspeito o membro das referidas Bancas que tenha amizade intima ou Inimizade 

notória, seja cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 
terceiro grau, Inclusive, com al1um dos candidatos. 

12.8 Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Comissão do Teste Seletivo. 

2.06.2022 
2.06.2022 
2.06a 

30.06.2022 
22 e 23.06.2022 

4 .06.2022 
25 e 26.06.2022 

8.06.2022 

Simões- PI~ 2\~Junh:de 2022. i -
in~MI~~ 
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PREFEITO MUNICIPAL 

ESTADO DO PIAUi 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES- PI 
JVL CO NCURSOS 

Publ icação no Diário Oficial. 
Lançamento do Edital no site. 
Perlodo de Inscrição. 

Perlodo para pleitear isenção de taxa de inscrição. 
Resultado Preliminar do pedido de lsenç:iío d e taxa. 
Prazo para recurso contra o não deferimento de isenção de taxa. 
Resultado Definitivo do pedido de Jsençlo de taxa. 

~ 
unicef~ 

té 30.06.2022 
1.07.2022 

Envio via e-mail dos documentos referentes a Experiencia Profislsonal 
Último dia para pagamento da Inscrição. 

11.07.2022 
11.07.2022 

12.07.2022 

12.07.2022 
15.07.2022 

0 .07.2022 

4.07.2022 

2.08.2022 
3 e 04.08.2022 
8 .08.2022 
9.08.2022 

10.08.2022 

Divulgação da relação dos candidatos inscritos e formulário para recurso 
contra o referido resultado. 
Resultado preliminar das lnscriç3es na condição de pessoas com deficiência 
e/ou pedidos de atendimento especial. 
Prai:o para apresentação de recursos das inscrições Indeferidas 
Prazo para recurso contra resultado preliminar das inscrições na condição 
de pessoas PcD e/ou pedidos de atendimento especial. 
Relação definitiva da inscrição de pessoas com deficiência e lista definitiva de Inscrições 
deferidas 
Divulgação da relação definitiva dos candidatos Inscritos com endereços e locais de 
aplicação da prova após análise dos recursos de Indeferimento de 
inscrição, e endereço das escolas. 
APLICAÇÃO DAS PROVAS DE PRODUÇÃO TEXTUAL 

Divulgação do Resultado Preliminar das Provas DE PRODUÇÃO TEXTUAL e Experll!ncla 
Profissional/ formulário para recurso contra o referido resultado. 
Pra.i:o para Interposição d e recursos 
Divuleação do Resultado Final 
Prai:o para Interposição de Recursos 
Dlvula;ação do Resultado Final para homologação 

ANEXO li- PROVA DE PRODUÇÃO TEXTUAL 
A prova de produção textual obedecerá às seguintes exigências: 
1. O texto devera ser redigido de acordo com a norma culta da Língua Portuguesa, não sendo, portanto, permitido o 
uso de arrias, Jargões ou expressões próprias da lfngua falada . 
2. o t exto d everé ser escrito em , no m ínimo 15 linhas e, no máximo, 30 linhas; 
3. A produção deve ser escrita com caneta de tinta azul ou preta; 
4 . Devem ser obedecidos os cri térios da textualidade como coesão e coerência para que o texto esteja organli:ado e 
faça sentido; 
5. Nlo serão aceitos borrões na folha definitiva; 
6. O titulo na redação é opcional, ficando a cri tério do próprio candidato se deve colocá-lo ou não; 
7. A redação receberá no ta O (i:ero) se apresentar uma das características a seguir: 
7.1 . fuga total ao tema; 
7.2. não obediência à estrutura dlssertativo-argumentativa 
7.3. texto com menos de 15 {quinze) llnhas 
7 .4 . impropérios, desenhos ou outf'ils formas proposita is de anulação; 
7 .5. desrespeito aos direit os humanos; 
7.6 . folha de redação em branco, mesmo que tenha sido escrita no rascunho. 
8 . O candidato será ava liado de O (i:ero) a 20 (vinte) pontos dlstrlbufdos da seguinte forma: 
8.1 Competência 1- " Demonstrar dominlo da norma padrão da lingua escrita" 
Va lor : 2,5 pontos 
8 .1.1. Empregar a ortografia de acordo com as regras oficiais da Llngua Portu1uesa; 
8.1.2. Utlllzar as rearas de concordãncla verbal e nominal; 

8 .1 .3. Utili zar as regras de regência verbal e nominal; 
8.1 .4 . Acentuar corret amente as palavras; 
8.1 .5. ser claro, objetivo, direto. 
8.1.6. Empregar um vocabu l.irlo mais variado e preciso do que o que se utiliza quando se fal a e seguir as regl"as 
prescritas pela norma padrão da Ungua Portuguesa. 
8 .2 Compet ência 2 - "'Compreender a proposta de redação e tf'ili:er informações de outras .ireas do conhecimento 
para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-araumentativo" 
Valor: 7,5 pontos 
8.2.1. Compreender o tema para n ffo tangenciá-lo; 
8.2.2. Desenvolver o texto trazendo Informações relevantes sobre o tema; 
8 .2.3. Obedecer a estrutura do texto que tem Introdução, desenvolvimento e conclusão. 
8 .3 Compet ~ncia 3 - "'Selecionar, relacionar, oraanii:ar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em 
defesa de um ponto de vista" 
Va lor 7,5 pontos 
8.3.1. o candidato deve se posicionar diante do tema; 
8 .3.2. O texto deve apresentar uma relação lógica entre suas partes, criando unidade de sent ido; 
8.3.3. Deve ter precisão vocabular; 
8.3.-1. Progressão temática adequada ao desenvolvimento do tema, revelando que a red ação foi planejada e que as 
ideias desenvolvidas são pouco a pouco apresentadas, em uma ordem lóslca; 
8.3.5. Deve apresentar adequação entre o conteüdo do texto e o mundo real. 
8.4. Competência 4 - " Elaborc1r proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direi tos 
humanosn 
Va lor: 2,5 pontos 
8.4 .1. A tese apresentada sobre o t ema deve ser apoiada em argumentos consistentes e precisar.li oferecer uma 
pro posta de Intervenção na vida social, ou seja, uma resolução para o problema abordado; 
8.4.2. t necessário que ela respeite os direitos humanos, ou seja, não rompa com valores como cidadania, liberdade, 
solidariedade e diversidade cultural. 
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ANEXO Ili-EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

~ 
unicef@ 

1-A entrega da documentação se dará exclusivamente via e-mail até o ultimo dia de inscrição podendo o candidato 
receber a confirmação do envio através do whatsaap da empresa ( 86 98181-1865). 
2- Receberá 0,5 ponto por cada ano letivo trabalho da Rede Pública Municipal no limite máximo de 5 pontos. 
3-Para receber pontuação deverá: 
1 - Considerar-se-á experiência profissional a comprovação do trabalho remunerado por ano letivo no cargo de 
professor . 
li - Não será considerado o tempo concomitante de experiência profissional em mais de uma atividade. 
Ili - Caso a documentação apresentada não atenda às exigências estabelecidas, o candidato aprovado não poderá 
tomar posse. 
IV - Constatada, em qualquer tempo, vício, irregularidade insanável ou ilegalidade nas declarações, certificados, ou 
quaisquer documentos apresentados, o responsável responderá civil e criminalmente. 
4 - Para comprovar a experiência profissional, o candidato, deverá apresentar: 
a) Apresentação de cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, da página de identificação 
com foto e dados pessoais e registro do contrato de trabalho; 
b) Apresentação de certidão original expedida pelo Poder Público Federal, Estadual ou Municipal, em papel 
timbrado, com carimbo do órgão expedidor, datado e assinado pelo respectivo órgão que informe o período, com 
data completa de início e fim, o do cargo público pleiteado 
c) Apresentação de cópia autenticada de Contrato de prestação de serviços, em papel timbrado e carimbo de CNPJ, 
com data e assinatura de responsável pela emissão, que informe o período, com data completa de início e fim, e a 
experiência profissional no cargo público pleiteado. 

~'i:r:L 

~ 
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ANEXO -IV MODELO PADRÃO DA APRESENTAÇÃO DE lAUDO MÉDICO E PARA PESSOAS QUE PRECISAM DE 
ATENDIMENTO ESPECIAL 

Edital 001/2022 
Município: __ 
Nome do Candidato: __ _ 
Cargo: ________ _ 

Vem REQUERER ATENDIMENTO especial como PESSOA COM DEFICIÊNCIA, pelo qual apresento lAUDO MÉDICO com 
CID (colocar os dados abaixo, com base no laudo): lipo de deficiência de que é portador: Código correspondente da 
Classificação Internacional de Doença-CID: __ 
Nome do Médico Responsável pelo laudo: ___ _ 

N2 do CRM do Médico:_(OBS: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de 
correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres) Dados especiais para aplicação das 
PROVAS: () NECESSITA DE PROVA ESPECIAL (Discriminar abaixo qual o tipo de prova necessário) 

É obrigatória a apresentação de lAUDO MÉDICO com CID, junto a esse requerimento. 

_____, __ de __ de 2022. 

Assinatura do candidato 

~ 
SIMÕES 
JUN10S C'ONS1tfU1NOO O NnlffOI 
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ANEXO V- FORMULÁRIO DE RECURSO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 

Edital 001/2022 
Município: __ 

Nome do Candidato: __ _ 

Cargo:_ 

TIPO DE RECURSO- (Assinale o tipo de Recurso) 
( )Referente a Indeferimento de Inscrição. 
( ) Referente a inscrição PCD. 
( )Resultado das Prova de Produção Textual 
( )Resultado Experiência Profissional 

Justificativa do candidato - Razões do Recurso 

Obs: 1. Recurso não identificado com nome do candidato, cargo e número de inscrição não será reconhecido, bem 
como não apresentar sua fundamentação. 
Reproduzir a quantidade necessária. Preencher em letra de forma ou digitar e enviar por e-mail conforme previsto 
no edital. 
Apresentar documentos que justifiquem o(s) recurso(s). 

_____, __ de __ de 2022. 

~ 
SIMOES 
JVN1'0SCON$17fUtNOOONn/flOI 

Assinatura do Candidato 
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Anexo VI - FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

~ 
unicef~~ 

Nome: ____________________________ _ 
Cargo: _____________________________ _ 

Quantidade de anos letivos trabalhados: ___________________ _ 

À Comissão Organizadora da prefeitura municipal de SIMÕES - PI para fins de participação na prova de títulos, 
apresento os seguintes documentos: 

MARQUE SIM OU NÃO DESCRIÇÃO DO TITULO APRESENTADO : 
Sim ( ) Não ( ) Declaração de Tempo de Serviço 
Sim ( ) Não ( ) Contrato de Prestação de Serviço + último contra-cheque/ recibo /nota fiscal 
Sim ( ) Não ( ) Termo de Posse+ último contra-cheque 

NR de documentos entregues: Quantidade de laudas protocoladas: _________ _ 

Assinatura do Candidato (a) 
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PROTOCOLO DE SEGURANÇA PROTOCOLO DE SEGURANÇA PARA O TESTE SELETIVO DO MUNICÍPIO DE SIMÕES 

• USO de MÁSCARA obrigatório no interior dos centros de aplicação das provas. 
• Fica obrigatória a redução de 50% (cinquenta por centol dos assentos nos locais autorizados a funcionar; 
• O NÃO uso de máscara nas dependências da Instituição, onde o candidato realizará as provas, o impossibilitará de 
realizar o Teste Seletivo, sendo eliminado. 
• Todos os atendentes e funcionários que estejam em contato direto com os candidatos, utilizarão máscara, crachá 
de identificação além de disponibilizar na entrada recipiente com álcool para fins de higienização e termômetro 
infravermelho, como forma de prevenção ao contagio; 
• Todos sem exceção deverão manter o DISTANCIAMENTO SOCIAL, em filas de qualquer espécie, reuniões e 
encontros sociais, sendo estritamente proibido aglomerações, mantendo a distância de no mínimo de 2 metros. 

ld:0047D7FD3D43E7F9 

ESTADO DO PIAUi 
MUNICÍPIO DE SIMÕES 

PORTARIA N.0 058/2022 de 13 de junho de 2022. 

Designa os membros que compõem 
o Conselho Gestor do Fundo 
Municipal do Meio Ambiente de 
Simões - PI. 

O Prefeito Municipal de Simões, no uso de suas atribuições legais e nos termos 

da Lei Nº 715/2022, RESOLVE: 

Designar os seguintes membros para comporem o CONSELHO GESTOR DO 

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE do município de Simões: 

?.~\. A\ &. ~ ~VI\ 
~DE JESUS SILVA 

PRENSIDENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE 

SIMÕES/PI. 

SÊC ÊT ÍAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO 
TITULAR: MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO 
SUP NTE: ENEYDE OLIVEIRA DOS REIS 

~ ~ v0 Se:: e. . ê.l)-

SECRETARIA MUNICIPAL DE DES NVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 
TITULAR: ROB RTA DE JESUS SILVA 
SUPLENTE: T o~s PEDRO SÁ E SILVA 

NICIPAL DE SAUDE 
TULAR: JOS DE AQUINO VIEIRA NETO 

SUPLE.z MARIA AUXILIADORA DE JESUS 

c-~R1AWN1Xl'&!e .::i'o~TE 
TITULAR: FRANCISCO WAGNER MODESTO DA SILVA 

SUPLENTE: IRAILDES DA CONCEIÇÃO SILVA · 
Jost~Mlho 

~clpol 
CPF nt 361.899.953-49 

CAM~ MUNÍCIPAL DE VEREADORES 
TITULAR: JOSÉ APARECIDO DE MORAIS 

SUPLENTE: PEDRO CUSTODIO DE CARVALHO 

UCLEO DE DEFESA E POIO UNITARIO DE SIMÕES -
NUCON 
TITULAR: BRENDA ROSELLE DE CARVALHO LOPES 
SUPLENTE: WELLINGTON JOSÉ DE CARVALHO 

As~~fo Íó{~RAh~lDORES RURAIS DE SIMÕES-PI 
TITULAR: JOSÉ PEDRO SÉRIO 
SUPLENTE: ADILSON FELIPE LOPES 

v~~ffi?-1AçTo6~sPibt~~o~iwcrD~RESRURAISDA 
SERRA DOS CLAUDIOS. 
TITULAR: JOÃO CLAUDIO DA SILVA 
S PLENTE: JOSÉ DJALMA DO NASCIMENTO 

DA COMUNIDADE JO O DE SOUSA 
TITULAR: JOÃO RAIMUNDO G.SUPL NTE: MARIA 

O ESTADO DO PIAUi / SIMÕES/PI. 
TITULAR: RAIMUNDO NONATO DA SILVA. 
SUPLENTE: 

A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Cumpra-se e publique-se. 

JOSÉ Gv'i~~VALHO 
Prefeito Municipal 

ld:01AB1D759ACDE800 

Citi:' 
~~ 

ESTADO DO PIAUÍ 
MUNICÍPIO DE SIMÕES 

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO 

MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

Na presente data, JOSÉ DJALMA DO NASCIMENTO, CPF nº 220.228.483-49 

toma posse no cargo de membro do Conselho Gestor do Fundo Municipal de 

Meio ambiente, nomeado por PORTARIA N.0 058/2022 de 13 de junho de 

2022 tendo sido prestado o compromisso de exatidão no cumprimento dos 

deveres, bem como estrita observância às normas vigentes. 

Cumpridas as formalidades legais, lavrou-se o presente termo para assinatura 

do {a) Senhor(a) Prefeito Municipal e da autoridade empossada. 

Simões, 14 de junho de 2022. 

José Wils~ho 
Prefe;~"lunf!!f11 

CPF na 36¼.899.953 49 
JOSÉ WILSON DE CARVALHO 

Prefeito Municipal 

JoFc»-\c~ 0YLO- dlo ~ov, {: ~ 
Conselheiro do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Meio Ambiente 

José Wtls~ alho 
Prefei~J 

CPF n• 361.899.953-49 


