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' Professor

1.000,00

40h

em 01

HI00,00

40h

Profl!SSOI"
anos licencian;ra plena em matemática 01
finais-6" ilO 9" ano
Mat~tlc.
Professor
anos lkenciaMa plena e G~rirfia 01
finais-li" ao 9" ano

1.000,D0

40h

1.000,00

40h

05

1.000,00

40h

01

1.000,00

-40h

01
04
01

99800
996,00

40!,

anos Ucenciat!Jra

ple<1a

finais - 6" ao 9" ano leuas\porwguk

E'DITAL TESTE 5ElE'l1VO

Poft,.,,, ...

SIMPUFICAOO N9 01/2019
A PMFOTURA MUNIOPAL DE PADRE MARCOS, Estado cio Piaur, attall4!$ da, Comi$.$30 de Seleção.
constituída confotl'llé Portaria nt 062/20l!S., no uso das a buiçõe.s conferidas pela, i.el Municipal nl:
523/2013 e t.el Municipal n11 619/2018, e mm v1$t.15 ao atendimento de necessidade de sFY\liÇO rempor.iri1;11
e excepcional, torn,1 pública a reallzaçilo cio Processo Seleti..., Simplificado para contratação ele dl~ersos
cargos, por tempo determinado, er;>n50ilnte ê,5 nonnaHontldas riem Edital.

Geoarafia
Profmor

1.1 O Processo Seletlvo seril rullZlldo JM"I& ComlSJ:ão de Scleçl!o, (lt)nsr uíd.a pela Portaria nll •003/2019.
a qual fica faiet1do parte int~rante deste edital - ANEXO J, atf'alllés de Comlulo de Avallaçlo
dHlgn11da esJ)ê(ialmente para este fim..a......,;, nomlnada:
TITULARES
01 1Joio de Moura u~al
1614.638.251· 53
02 1Maria Gorete de Sousa Leal
1 SOS.686. 703-10
03 1 .lasmlra Francisca de Anniio l~al
I S27.400,303·63

SUPlfNTES

i>f'ofessor
de Curso su pertor de licenciatura
educação de jrn,ens
e adultos
Cozinheira
Ensino fundamental cornDl~o
Monílor
Eí\$ino Médio Compleito
Elettloista
Ert!.ino Médio Completo, Curso
Prcflsslonallzante na área e R-

10.

Engent\eiro CiVil

lena Vaklini!ia da Sihra Leal

de Curso superior de licericialura

Educ.:dõ Infantil

1. DAS DISPOSIÇÕES PIIEUMINARES

003. 799,403.45
352.270,793-1S

1.2 A Comiss.lo de Avallaçllo será responsável: a) pela, con.fecção da pirov11 escrita; I>) reallu(.ão das
entrevista&; e) avaHaÇl!o dos candidatos que se su,b e.\erem a R:allzaçJo deste Tate Seletivo
Simpliflcado.
1.3 C3berá à Com~o de $eleç3o il$ j \rib~içCles referentes ao Julgamento clO!!' reaJnos lnterpoitos,
!lendo~" única lnstandHdmincstrativa, em c:aso de:

1,3,1 Indeferimento de inscrlçJo;
u.2 ~sult;ldo d.1s avalii!ções;
U.3 Casslflt..çlo dos candidat0$.
1.4

01

ano
Prof-

,-.. (lt)MIJ:,l:U.t

01

anos Curoo wperior de llcendarura

Iniciais - 1• ao 5°

,.p'W/tâ6 -t.....a;,....o.ww ..........

,o Processo Seletlllo destlna•se ao preenchimento do5 cargoi, desc:rito5 no Item 2 deste ed ai,
obedecid!a a otdem dassi6catórij , du"'nte o pn110 de watidade do l)l'Hente teste.

1.S O processo seletivo, objetO deste Edital, terá valicladl!c de, 1 (um) ano, podendo '.fef prorrngado uma,
única~ por fgual peflodo, a criti!tio da aidm1n1sttaçJo munlc;lpal.

Graduação
Supe,"ior
em 01
Eng1mharia CMt Registro no
Canse o Regional de Engenharia
e Visto do Emdo do Piauí.

40h

998,00

+ 40h

GRATIFICAÇÃO

Dt

PRODUÇÃO DE 100,00a
l.000,00
1.860,00
+ 30!,
00
GRATJFICAÇÃO
DE
PRODUÇÃO DE 100.00 a
2.0M nn

2.1 A!. atribuições de cada cargo enr.ontra-se especllkadas no Anero li dem, Edital.
~. DAS IN5CRIÇÕ5

3.1 M ir\$Cl'1Çõe$ set'ao éfetu~dai únl~ e udulivamllflte de form• p,afflCÃI no per/ado de 011 h às;
Uh dDS dias 04/01/2019 e 07/01/2019, na sede da Prefellllra Munldpal de Padre Marcos/PI,
localizada na Rua Anfrfslo Macedo, n11 150, Centro, Padre Marcos/PI.
3.2 ser.! cobrada taxa de Inscrição no valor ele R$ 25,100 para os carJ0S de nfvel fundamental e m~dlo,
para os cargos de nível S\JPérior se<i é0btado o •alot de RS 50,00, a Qual deverá $er dep0$itacla ~
AJtncia:2203--9 cont•:10.032-3 - &allCO·do Brail ou ApflcRi:0639, Op:~ Conta COrtel'lte: 599-5Cila Econ6mlca f«ltral e entrepr comprovante no alo da lnsalção, servindo o comprovante de
pagamMto como compro•~nte de inseriçllo no ~eitame.
3.3 Não ser.! aceito comprovante de depó$ito rnlizado em talQS~wônicos atnl\fés ele erwelope.

1.6 As etapa,s do Pro01!$$0 Seletivo terão caráter cbulflatdrio e allmlnatórlo, do tipo maior
pont~. na forma do lt@m 4 deste Edilill.
1.7 Os c:a ndldatos contrata.dos esuri!o subordi~
ao regime Jurfdlco de trabalho, especificado ru Lei
Municipal nt 623/2018, • poderio - lotado$ em ·qualquer local deste munf.clpio, tendo 00mo

remufleraç;'loe carga horária de trabalhic, tal q1.1al descrito neste Edilill.

3.5 Silo requlsttos para a lnscriçl!o :

~

3.5.l - Ser l>rasilelro nato ou naturallz<ldo, ou goi.ir das pre.rroptlvas pre11lnas no artlgo 12 da
Constil:ujçlio Fi!deral e demais disposições de lel$, no c;;,,so de e.strõflgelro, ~ ser demon~t<ildo
mediiflte a apn,sentaçl!o de ~rtelra de ldentldacle e CPF;
3.S.2 •Terno mínimo 18 (de1oltol ar1os completos. até a data da contratação;
3.S,3 - Estar quite com o Serviço MIiitar, para candidatos do sexo masctíllno, que de,ver.l ser
comprowad.o atr.lllés de certificado específico

4()1,

3.5.4 • Estar em gozo dos seus dlr tos d Vls e políticos:
3.5.S Po5SU1r registro rio Conselio Profissional competente, para .iqlleles cargos que exigem, para
o desempenho das atividades, a inscrição em tais entidades.

2. 006 CAR<;OS ASEREM PROVIDOS

CARGO

VAGAS ·VENOMJ:NTO

ESCOLARIOAOE

Tknico de p,óte,e Cuno de Técnico @m preí(ese 01
denlâria
dentami e reaist,o no Conselho
Médico Plantonista Graduaçao Superior em Medicina 0.2
e regi,;tn:, no conselho regional de

4ot,

.

DE
PRODUÇÃO DE 100,00 a
5,000,00
1.600,00
+
GRATIACAÇÃO
DE
PRODIJÇÃO DE 100,00 a

mediciru

Mi!dico ~SF

CARGA
HORARIA

1.208,114
1.800,00
, GRATIFICAÇÃO

Graduaçao Super\ol em Medicina 01
e registro no conselho regional de
medicina

7.000.-00
Psl~ ogo

Gradua~o

Superior

em 01

1,2.08,84
+ 40ll
GRATIFICAÇÃO
DE
PRODUÇÃO DE 100,00 a
5,000.00

psicologia e registro no conselho
regklflill de psicologia
Cu,so 5'Jperior em Odontolog.l a e CR
registm no CO<Rlho regjonal de
odontoa,,,,;;•
Gnid~çJo
Superior
em 01
fonoaudiologia ~ reg,wo no
conselho
r<!'g ional
de
fo110;1udigloaia
Ensirio médio completo
CA

Dentista

Fonoaudióloga

Agente
Comunitário
5'aúde
Técnico
EnlE!ffllilge.m

3.S.6 TerescoEaridade oompatlvel oomoc:argo concorrido, medlante entrega de Cerlflcaclo/D!ploma
devtdamente autentiCido pelo MEC.
a) Os candidatos que oonclulram o curso necessário i>ara habilitação no Cirgo em prazo
lníerlo.r a 180 (cerrto e oitenta,J dias da data da lnscrlçã.o deste Teste selett,;o, poderão faze r
prova de ~ua escolaridade mediante enb'ega de Dedaração de Condusão de Curso
devidamerne autenticada pela respectiva Instituição de ErlSino.
3.S.8 Hão possuir v1nrulo ativo com a Administração Munlc~I de Padre Marcos/P~ a ser
demonstrada mediante cledaração constmtedo Anexo Ili,
3.5.9 mo ser processado civil e perulmeJite, demonstrado através de Certidlo especifica emit,dai
pefa Justiça Emdual e Fe<leral.

1.208,114

40ll

t2ll8,84

.C()h

1.014.00

40ll

3.6 Aapre$emaç.'jo dos documento5 OOfflJM"Obat6ri05 e.s.ipd0$ pelo item 3,,5 de...erão ,er entrell,le$ nr>
ato da ,uli1afilo da lnJCrlçlo, 11Gb p.na da desclauiflcaçlo do candidato.

9ga,oo

40h

3. 7 t. vedada a tranç/erbida do valor pago a tltulo de Inscrição

de '
de ·Curso de Técnico em Enfermagem CR
' e regiWo no Conselho Regional

3A A efetiVeçl!o da Inscrição Impila na. a~açilo tácita das condições fixadas para realízaçllo do
Processo seletivo, nlio podendo a candídato, portarrto, al1;1gar de$.COnhedmento das normas
estabelecidas 110 pre:seflte Edital.

li<''ª

terc:eiros, assim ,(lt)mD a

transferência da insaição para outros proo=s seletivOs.

de Enfe..,,.,..m

Auxili~, de 5ef>iços Ensino Fundamental c:otnpleto
06
<1erals
MOlorista categoria , Ensino Ftindamental completo e 02
D
habilitado cal...,,... D

!

1

998,00

4ot,

9911,00

4ot,

3..8 Ido serão aceitas inwições por via postal, fac-slmile, Ilia lntemet, condicional e/ou extemporânea.

'

3.9 111:!o ha\'enl de..otueão do valor de irisaiçJo, salvo nos casos de cancelamento, ariulação. susperisãc
ou não realiza~o do Processo SeletiYo.
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S.1.2. O reS'\llt;ido das recursos írtterpo.stas ~ rá di~ponibilizado até às 171\s do dill 16/01/2019.
Nesta hipótese, a republicaç-ão da lista de aprovados, com ou se-m modificações, será o result3do
COOSlderado para efeito de dasslficação para a segunda etapa (entrevista).

a) A.p~o julgamertto do$ reOJrsos, o 1ewltadosera divulgado no átrio Prefeitura Muriicipal
de Padre Maroo~PI a qual fica situada na Rua Amrislo Macedo, nt lSO, Centro, Padre
Marcol/Pl, bem como, no s/re oficial do Mllnldplo.

4. DO PROCESSO OE SElECÃ()

4.1 Para todos os cargas, a pontu~io firal Hri obtifi p1li1 nção simples das nom de cada um• das
ehpat.

b) Na mesma oporwnldade, seJá divulgado o cronograma de realiUJção das entrevistas
contendo data, horárío e local da meSiflla, as ciuals ocorrerão entre o~ dias 21/01/2019 à

4.2 O Proce55o Seletlvo, nos termos da lei Municipal nt 623/2018, se dese11volwrá em duas etapas;
P<o•a ES(:rilsl e Einlrevista.
4.3 Dil Prciw Escrita
4.3.1 A Prova l!Krit.i, de car.!rer eliminatório e da~flt.mírio, Jtrj ,...lb:,da

no dia ll'J/Ol/lOl!J, e

22/01/2019.
5.2 O resultado da Entrevista s.erá divulgado, ?àra todos os cargos, no átrio da Prefeitura Muntcipa Ide

consistirá na prodllção de uma dissertaçllo pelo candldato, com pontuaÇllo m~~lma de até 10
(dez} pontos, conforme critérios dl!flnrdos na Anexo IV.

Padre Marcos/PI a qual flca situada na Rua Alllfrísio Macedo, na 150, Centro, Padre Marcos/ PI, bem
como, no site oficial do Munlcí[llo, no dia 24/0l/2019

4.3.2 O Cilndid.to se~ d•sifiCildo e h.tiil~do ~QI a t.m, seguinte {entrl!VlmJ desde que
ob~nha pontuação lglgl ou superior a 6 (seisl p,cNilos.

5.2.1 Nut:a mMma oportll.n[dadt! S4!ri dlvulpclo, conjuntamtnt1, a, pontUação final dt ada
candld:ato,, 11a forma do item 4.1;

4.3.3 A Di$s,ittação de,,eri se, manusaita, em letra leglve~ com c.aner.a esferográfica de tJnta atul
oo preta, fabricada em material transpan?nm, n:!o 1;endo pennítido a consulta a qualqul!I'
material oo aponramentos, bem corno, a ir1terferênda óu pal'licipa~o de ootras peuoas.

5.2.2 Os candidatos que se sentirem prejudicados em relação à nota obtida na Entreviita e/ou da
sua pontuação final poderão Interpor recurso por escrito, em modelo próprio do candidato, desde
a dl\l'Ulgação do resultado até às 14 (catorze) horas oo dia 25/01/2019.

4.:u Para reall~o da prova má fornecido ao candidiato 'Uma folha para raSC'Unho, a Qual $1.!Tá de
us.o facultativo, e uma folha de texto definitivo. Sendo que esta iltlima é a que será CQllsiderada,

S.l3 Oresuhado dos recursos interpostos será dlsponib~ilado no dia 28/01/2019.

para todos os efeitos, para ava iaçãoda di~rtação.

4.3.S Ser.! desc,mslderado, para efeflD de avafiaçilo, qualquer fragmento d@ texto que for escrito fora
do local apropriado e/ou Que 1,1 ltrap;1:ssar a extensão m,b'ima de linhas cabíveis na folha ele
texto definitivo.
4.3.6 Em caso de luga do tema proposto pelo candidato, bem como, textos com menos de 08 {oolo)
1inhi$, o candidato receberá nota 0,0 [reroJ.
43 .7 A prova esalta terá duraç:!o máxima de lh30min [uma hora é ttinta minutos).

4.3,8

5-3 Ojulgamento dos recursos interpostos contra o resultado da Entrfllista e/ou pontuação final serJ
c:m'6iderado, para todos os efeitos, como resultado deflnltoo, riao Sl!ndo cablvel a inlel'Jlosição de
qualquer rmirso.

~.4 O resultado deflnltlvo ser~ dlwlgado lonjontamHte no D~.rio Oflclal dos Munlcfpios, e no átrio
da Prefeitura Munldpal de Padre MartoS/PI I qual fica situa(!, na Rua Anfrísio MKeclo., n• 150,
Centro, Padre Marcos/P~ bem como, no site olldal do Mvnidplo, no ela 29/01/2019.

o horário e o loccal d~ reallnç.io da Pro111,escrita ser.t r:IJw~ rm dia 08/01/2019 no álria
da, l'l'efeltuta M1111l(lpal de Pad~ MatC06/PI a qual flCil situada na Rua Anfrí1io Macedo, n.11
150, CRntro, Pid-11 Mar~/PI, bfm wmo. no Jlte oficial do Munldpio.

4A Da Enlmflsta
4,.4.1 Os candidatos dassllk:ados na forma do item 4.3.2, lndapendelllelnefW:t de comunlcaçlo,
deverào comparecet" à Entrel/Ísta, a qual se 1Hll:iará ■nlte 01 dl!IJ 21/01/2019 à 22/O1/2OlJ,
conlorm11 aon01ram1 • Mf cfiwlpdc em 14/0l/2019.

4.4.2 A pontuação a, 1;er obtida pelo candidato na Entrevista será feita pela an~lise dos seguintes
critérios:
CIIITÓIIOS

POHT\IA(ÃO

1

to~dt~•Ot1NIWlrlcQ'10t..,.as

AIU,11

1

CoillleclirMl;,o •

~adqwltlffl

[lrkpo,,to,11

hlblldldK :!Gbn a ,,..,,

111

Qüal

(qu:nro pont01)

prmncltatuat
3

AtU.0

~ ele lnlc1a:llw• dlsposiçlono<fldt il ~

MH.0
(trê,11Qff101.)

-cataf\inçlo

Alf 1ll,O ,JIOIID

Total

U.3 Est.l etapa, de caráter apenas classificatório, terá POrJUJaç,o má](ima de até 10 (dez) pontos.

4.4.4 Ocandldato que nao comparecer à Entrevista será desdassificado do certame.
4.4.5 O Cllndldaàl deverá comparee2r ao local da entrevista na hora estabelecida no c:ronogram<1 a
ser divulgado, não hawe11do toleri1ncia quanto ao rne5111o, bem como, não haverá iealíuçlo de
seg\lnda diamad~ da entrevista.

5, 00 RESULTADO

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 O cronograma de real lzação deste Teste Setettvo encontr.Me definido no Anex.o Vdene Edital.
6.2 Ac:.onttatação dos candídat.os aprovadosse dar:! de forma temporá ria, pelo pr.10 lnlelal ele um (01)
aoo, podendo ser renovado uma única vet por igual periodo, conforme de1e<m1naa Lei Municipal
nt 623/2018, que disp!le sobre a contrata~o temporária.
S.3

o rt!sultado deste processo se!etivo será nomolog.ado pelo Prefeito MuniCipa~ e publicado no DiárioOficial dos Município:!.

6.4

ocandldato aprovado ciuando convocaclo deverá ap.-esentar-se em até n noras após a divulgaçã~
da refenda conwcaçao, na sede da Prefeltura Municipal de Padre Marcos/PI, cujo endereçtJ
encontra-se desarto no ttffli 3.1 deste edital, para celebração de t«rtrato com a adrnlnlstras;JtJ
pública municipal sob pena de não c.omp.i recendo o seu silêndo ser Interpretado como ato de
deslstênc~, passando-se a lmedlatil convocação do classiflc:ado seguinte.

6.5 A Comissão•ele Seleção mponsável pela elaboração d~e @ditai, cOl'lfotm.!! Portaria o9 003/2019
ser.1 a unlca itistãnda administrativa competente para am!lise de ecL1rsos em Quai5quer das fa~.s;
do Teste SeletivoSimpíificado.
6.6 Os c.indldatos não aproyados poder.'!o retirar sua dOà.Jmentação1 luma) semana após o término do
presente certame. Pa»ado esse prazo, os mesmos serao descartacb.
6.7 Aadministração pública mun icipal resguarda-SE a.o direito d.e corivocar QL1aisquer dos candidatos
aprovados. de acordo com a necessidade, durante o prazo de vll!êricia do precsente Teste Seletivo.

6.8 Os casos omissos serlo résolvidos pela Comissão de Seleção, responsáve,1pela elabora~o do
presente edita[ nos termos dos poderes Q\.le lhe foram concedidos pela Portaria nl 003/2019.

A

5.1 Adtvulgaçao do ..-ltado da Prova Estrita, para todos os ca,gos, acontecerá no átrio dia Prefeitura
Municipal de Pad1e Marcos/PI a qual fica situada na Rua Anfrf~io Macedo, n~ 150, Centro, Padre
Marto5/PI, bem como, no site oficial do Munídplo, no d.la 14/01/lDl!I.

5.1.1 Os candidatos que se sentirem prejudicados em relação à nota obtida na prova escrita,
poderão interpor recurso por esaito, em modelo próprio do candicfato, desde a diwlgaç:lo cio,
resultado até às 14 (catorie) horas do dia 1~/01/2019.
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ANEXO IV

'IIHIJUH NVIICl'PI\ PI PARIS N&1c;o1- PI

-,

Qiltl...__ _- - - -N
~ ..... ll1il--li0•-l<P•.,_..,.
- - -...... - -..---►-IWWWWIIWWW

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PROVA ESCRITA

1-weflll:Mll-Ul.t

► PAAA OS CARGOS DE NfVEL FUNDAMENTAl
CRITÉ.RIOS
Ort011rafia

ANEXOU

Coesão E Coerência
Pontuacllo
Concord.1ncia
texto com no mlnimo 10 Unha.s

DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
CARGO

ATIUIUIWES
T..01lhar em ~nto Ctlm o clru'II~ de~ por• rtes11belear •
capldo!adé mnllgatórla • mt!lca do P1<1on1e, por mole> de pról...,

lkNICO EM PRÕ1t$E OENrÁRIA

"""~ria

A.luar como dlnk:o 11111 ~i!dldlsta; Ht1ibele~r

tcMUI:&

earn bl:t~ n:a

► PAIRA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO

to<>nlt1
a,Jfll~méntôllrt$,; rütii'.ilt rqidfO!I natpl"OnluJirlÚi; ff! Ü:.ál' triblri'1 ...,l.ôi
-t.1.-dfia:i,; r~a.1i1lil' palntl'á;; t.t1Ci0Nlda:1.i :SM,r.1 dé .s11Ud1111
AtUiilr em -e,qUÍ1]41 rm.iltipr~I de forrTA ~kuWao c.-om 01ii CÍIYl'í$0S

nMl!II cio •twnçio do •i<tomo dl ~ do Mlr'lldptO, õtMn""'-do '
oi&• cio pr01noçio, _n,;R, tm,,n,e,,,,. ~ ...,bi1I1~. emondefld<> ,

•• oeo...ido<lcs de ...!de d. populaçlo como 1<1.uhado di.s co,..t1,11u
:50ciâ.. ilmblcnt.ii:i

111: ~
Ai, em~ riffm
p,ulil! ...i.ttnd• lkl,:,te~1<3""' olvol dl! - ~• IRlilmOflto e
rec\lCIOra,;;lo de i<!<lllelaos em amblll•t6110i,, t-pitai, w ,_.,,. ofinl
Atuar em oqi,IJ,e ""'1tlprollsslo"'l de tom,• •rticuild• ,om o, diwfloo
1Mb de otor,çlo do ,istem.• dl! .. ~ do m unl<lplo, c1o.......iv.nc1o
• ~ do prc,moç§o, pra>er,çl<, troi.m,nrto • lftbílloçlo, enteAdcndo
as BKll!!H'kbde-.s de :!i.i1ôc:I!' d• ~ CDmo rnllltMo d• QH"lcffp1a
,oc1oi.. ambll!nlil.1s o ••ooõmi<ol
,pllneJar
•IMdodes ut/11,allllo 1-Cil psk>Cilóalu>, •Plioodol
1G lrt~aiho • ls irus ....,..,.. o cllnb 11<looi.w..

e_,

PSICOLOGO

DIRnY'ONftt~billiod~...........,çlo

•~••""ele c""'unl<aoçlo

...tito • =t voz • oudiçio; ~ r d o ~ de cla,tndrn<o •
ru,lltar terapia fo~~t,d:/ológa; "'"'" ...,,_. corrotNM lo
p-te•; _ , • rtlfflq~ dos paeienle$ • lemDII e outros.
• .....,. fam111a.,es; claion10treeero1, lní,,rn,es lfall"" • relatórios

FO OAUAOIÕ1.0GO

►

- - • ~ pm mi..,.çlo da eq~ do solÍlde • pop<Jla,çlo,
iltua.ndo d~ente

AGEHT'li mMUNITÁIIO Df SA.0 CIE

~

u bm

Clldlm, .. atuollHdoo, orlcnlar as lamnras quaMO • llllllu!lo do,
,do ,.,w. dimonf..is viol~ domldlllres
oriont:ar • a<ompiioh>r IRbaolho do mformo1cm om anu audllir;

'""''°'

_,,apor do alanelomonto do .,.;,tt...., da
Compr...,d,o o.
M cloltlnam • o,o,;utv '""'1i;os diO limpe,.,
odmi1"'1•w. ~ i . ~
como de dlv,:r>u ur,1111..S,. cio Prole1t•ra

"'"°""""""de,,_,.
-

PROFWOR SU/lflfl'UTO • ENSINO N.Alff/1.

-~-

NOR$SOII SUl$TITIJ1'0-EN$1Jt0
FUNDAMDITAL I

Ili AO SI ANDI

Pllnejtr~ r:nlniltttr aulu, KOll"lptn:hlr o p~~,.~ • :JPl"i:nd'~.em e
tbbõror -.ir1o cio írequfncli. fflfflAI dO$ ~ - apllçar losle

--

Planejar, miols:c~ au~, acomp,nlw o prnceuo do •pr11ndl'"'"" •
elabanor 11!l;>tótk, cio fte<111fnda _.., doo olll'IOS • >plica< - •

PIIOl'6SQR SIJMTITIJTO-ENSIMQ

IPllneJar, mlrr.lstfilr .auWir .acompilmhu o

fU DAMINTA.Llll~A09" ~ ) ESPEQAI.IDADE: POIITUGUts
l'IIORSSOlt5UmtTVTO • E1'151NO
fUND,AMINTA.L II IP NJ 91 ANOIESPfCtA.LIDADí.: ll!AlDMTICA
PIIOR$SOII 5Ull5l11Vl0 , ~1'10
FUNDAMENTAL M(P NJ,. AHOI-

elaborar relat6'io ele lrequêrw:la mem.al do, ..,..., • .,~ , -

-ECWIDAD[; GEOCiR»IA

PltOffSSOR DE lDIICAÇÃO DE JOIIVIS E
ADUITOS
COZUffi!fRA

pf'OU!IISSO

0Al
0A1
0At

PARA OS CARGOS DE NfVEL SUPERIOR
CRITTRIOS

NOTA
0At
OAl
OA.1
OA1

Pontua cão
Concordância
C-0e$.llo E Coerência
Dlvl.são
em
Introdução,
Desenvolvimento e Conclusão
(com parágrafos articulados)
Texto legível e sem rasuras,
respeitos
às margens e
entradas de Darál?rafos
Texto produzido em acordo ao
tema orooosto
Texto com no minimo 25 Unhas

s;allR e ~nçio d" doHt(;.u ; eadasfir,31 .as pes!141:S e manter ct

•m1~0 • ..i..iorta,

0A3

OrtOlll!rafla

-com bae .~

defifiidti, 1
mlcroiirH, dHellYOMndo aiç6a edueítiv.ilisf viJãlldO à promoçlo da

AWCILIM DE SlRV/Ç:15 GERAIS

NOTA
0Al
0Al
0Al
0Al

CRITÉRIOS
Ortoitrafia
Pontuaç:io
Concordãnda
Coesao E Coerência
Dlvlsão
em
Introdução,
Desenvolvimento e Conclusão
(com parágrafos articulados)
Text.o legível e sem rasuras,
respeitos
às margens
e
entradas de parágrafos
Texto produlldo em acordo ao
tema o,r ooosto
Teitto com no mínimo lS Unhas

s.;spelta - - - ~ ; l'é<!Uillhr, •llllsor e interpiet-,

f/5/0TEltAPEIITA

NOTA
0A2
0A2
0A2
0A2
0A2

OA.3

0Al

OA.1

OA1

dl!I iPRfl.d izaacm e

ANEXO V
CRONOGRAMA TESTE SELETIVO

Q11nfltivg

Plol'lt)ar, mlnblnr wlilll. acomp,,nhar o 11<"""''° dl! aJ><MC!lz;ogom •
elaborar rmlOrio do lm1utnti-1 mennl clot 1lunD1 • oplicar tato

,.......,..,..

PltrMiW, mlnMRr 11.1lai-, KOmp.inhair e proc.uo • i,_Prandln1;em 11
•laborar ,dolorio ,do fmi,,,é ,,ál iro.0$111 do;,s alu- • aplicar tHt•

,,....,..,..

~-

Ptlnejw, mini$~ •~lat;, ocompom.,r o ,prooeuo do •pr,ndlZ1gom •
elaborar rolotórlo de frcq-11 n>CMal •dos 1/Uoos e oplimr ttrto

IN~IÇÕES

04/01/2019-07/0l/2019

OfVUlGAÇÃO HORÁRIO E LOCAL
REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA

08/01/2019

PROVA ESCIUT'A

09/'11/2019

RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA ESCRITA E
DIVULGAÇÃO CRONOGRAMA ENTREVISTA

14/01/2019

RECURSO COI\ITRA RESVlTAOO PROVA &RIT4
RESULTAOO RECURSO PROVA ESCRITA

15/01/2019
1.6 /01/2019

tNTRfVISTAS

21/01/2019 - 22/D1/2JJ19

RESULTADO ENTREVISTAS E l'ONTUAÇÃO FINAL

21,/01/ZOl 9

RECURSO CONTRA RESULTA.DO ENTREVISTA E/OU
PONTUAÇÃO FINAL

2S/Ol/201'J

Ew.ectitar ·tarffH da tt121nh1_; prepal"lir • .teNlr met!ndn; proceder a
h,pcu, dos ~ l ó $ • locok lletra.111/ha

ANEXO Ili
DECJ.ARAÇÃO DE INEJ<IST'tNCIA DE VI OULO COM O MUNlciPIO

tlraslll'lrola),

est:ido civil, p,of1$Sao, endereço, DECl:ARO, para, os devidos fins de direito, que oi5o possuo vinc,,,le
proflSSlonaJ

lunw (1 Admlnl!traçlo l'libllca do

Munld p.a l de VIia Nova do PiaLIÍ - PI, Séja pelo exerdçlo de

U'JID em tomlullo, função de mnfia11ç, e/04J contrato temporário.

Por ~r elqltts~o di!I verdade firmo a prescflte Declaração.
'

P;,dre Marros- P I, _ _ de _ _ de 2019.

RESULTADO RECURSO ENTREVISTA E/OU
PONTUAÇÃO FINAL

RESULTADO DEFINITIVO
Dedarante
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PORTARIA Nt 001no19

TI:STE SEI.ETIVO SIMPUFICAOO Nt 0.1/202.9

HJ'BATQ PE COffT&\1'Q

Dlsp,le: sMln!! • nil~ao de Comkdo de AnAla4'10 da Ta1.W,

-

51mllllflcldo odtml nl 01/1()19. t 4N ~ -

pn,,<td-.

005TRATO Ir Pi> 07l /20IS-I

PROC'B880 ADlll:IN1BTMTtVO

n-, 12626/ 20 18.
07 l ,ZQ 18 - SRP/PMP/PI

COHSIDERANOO a neceS51dade da oontrat;,ção temPO<'árl.i de diversos profi5Slon11ls para ellt!cuçio dos:
~rviç-os n05 diversos órglos dute munidpic>, conforme estip;ilado n.i Lei Municipal n• 523/2011 alterada
pela Lei Monicipal nv 61W2018;

MODALIDADE, PRtlGÃO P~!;;NCl ,U.

CON51DERANDO a :;ubmi$$1o d.- Administração f'llbDca aos Prlnc:IF)los da Moralidade e lmpe.ssoalldade, na
reall~o de comralação de sen,iclores, bem como, aos ditames oonUdos nas Lets MIMlcipa" n• 623/2018;

COIITRATAIITE; '.\IUNlC!PIO OE PICOS/PI

CONSIDERANDO a porraria 062/2018 que O.spõe sobre a cna~ilo de Com~silo para r,;;,lliaçllo de T..ste
seleti\10 para oontrat•~~o de diversos c;;,rp por temPO determl~do.

RESOlVE:

OBJETO: "AQUISIÇÃO é & COMBúS'rfv&IS PARA A l'REl"ErtURA :h,lll"NICll•AL Ot:: l'fCOS K SUA&
SECRl!.TARIAS-.

COJITRATADO: PIPE,L PICOS P&TRO!,.&O LTOA {POSTO l'P'lralRAS)
CJ'f1"J N "': 07.483.:HCl/oooa-..a

VIOilI'ICIA: OA ASSINA'l'URA IX> Côt'/n!ATO ATl1: 31 D.O: Ot,;ZEM.8RO DE 2019
VALOR,

An. 10 • Fica criado, no limbim deste mun[Qpio, Comissão de Avaliaçlo a qual ,..,, re5flons,,..1 pel.,,
00nfecçl0 das prova escrita; realização das entrevi$135; avaliaçJo dos candidatos que se submeterem a
rea lliaçlo destê Teste Seleti\10 Sim?lifiGldo.

ITEM

01

(DIE&lilL 810-.PICOSI CO M

O

PE RC ErrruAL l)J;: 05SCONTO 01;: 4,0'l&.

(QVATRO POR CllffTOI SOBRE O VALOR 00 J..ITRO; PARA O ITBII Olll lo.\801..IRA OOIIVXPCCOIJI

OOM

O

PERCENTUAL

DE

DESCONTO

DE

3,9%%

ITRICS

l!íTEIRO

e

lfOVEl

C&l'ITNIN08 POR CBNTO) SOBRE O VALOR DO LITRO; PARA O rrEM 03 (DlcMJ ComamPICOBJ COM O PERCENTUAL OE DESCONTO DE 3,8% ('.l'REII INTEIRO B OlTO CEJIT~lllllOS

An. 21 • A refenda Com-o será composta po<:
• "1e1T1bro Tltular: Maria Gorete de Sousa Leal• CPF nQ 805.686.703-10

POR CElfTOj SOBRE O VALOR DO I.JTRO.
l!'OIITE DE RBCUR808' t.J

• Membro Tíwlar: Joilo de Moura Leal - CPF ~ 61<t.63B.251•53
• Membro Titula,: Jumlra Francisco de Araújo Le,aJ - CPF I SVA00.303-63
- Membro Suplente: Milel\a Valdinéia da Silva Leal • CPf nt003.799.403.45
• Membro Suplente: lracl Helena da ConceiÇllo . CPf nt 352.270.m -ts

IUOCJ;;ITAS

PRôPRIAS,

T RAN SPERENCIAS

DO

FPM, IPVA, ICMS, IPI'U, ITR,, ISS, ClOJ;:, ARR!ilCAOAÇÃO, OUTR.ASC

~SF&R.&NCJIIS

li

PVNDEB•CONTROLE

S/100~

li

SRMTI\S

E

li

UN!FlChDO, TRANSPERENCIA

W I./CAÇAO,
DO

SALARIO

EDUCAÇÃO, TRANSFEREl'lctll DE RECU RSOS DO FNAS, TRANSFERENCIAS DE OONVBN IOS

An. 3t • A Gomisslo de aVJ!lliação ~rá vigência a panit da entrada em vigor desta Portaria, se estendendo
atê à proolainoÇão do resultado d•finitivo c:ía s..l•Çli>, após• 11ual ~ e.tin&uirá automatlcimente.

ASBI ST1!mCIA SOCIAL. TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO S\JS. OUTRAS VINCUlJ\CôES DE:
T AXAS I!: CONTRl8UlÇOl!:S, RlilCEn'AS DE MtfLTAS DE TRANSITO, FAMA. FONTES 001. 110,

11 s. 2 t o , :111, :312, ·o so E 960.

M. 49 - 1:sta Portaria e-ntra em Vigor na data de sua pubMcaçllo, e revoga as disposições en, cnntr.irto.
DATA DA MISDl'ATURA DO COllfllATO: 02 dc jtmcu-o de 2 0 19

Ales .Aleeaandro d .e 8o1Ua

Pr•c-tn>

PICOS

■,ublllituto

EXTRATO Dl!i OOlff.BATQ

PllF'FE'lTURA

COIITRATON" PPO7 1/2O18- U
PROCE8110 Al>MINLIITRATIVO .N "l 12626/2018.
MODALIDADE; PREOÃ.0 PRES!!,NClAL 071 / 2018 - SRP/?MP/PI
QOttTIU.-TO ,a-•: PP 09 1/2015

OBJBTO; "AQUlBIÇAO DE OOMBUSTIVEIS PARA A PREFEITURA MUXICfPAl. OE PICOS E SUAS
SEéRIITARIAS-.

:i'll.QCl:S.90 ADICI:N:I.ST.llAT:IVO DO TltlUC> .JI.DI"Tl:VO :

COlffRATAlffJI: MUNICIPIO OE PICOS/PI

l.53"'10/2.01 ■

OOlffRA/l 'ál>O; PIPEI.. PIOOS PltTROL&O 1..TDA (Po•to R 64. T=•lnnl
QBJl:TO ;

'"COl ft' AJl,T AÇ"-0

I)(':

IEM!Ptt:ESA.

t:.Sl"&CIALI:Z,JI.OA

l"AAA

r.,.oc:AÇA.o

OIC

05

f-C I"t~CO)

CAMl.t!tõ&S COUTOM:S COtl'AC'tAOORES ~AltA AUlCI LIAA NOS SE.RVl(;Oll DA ,COLH A OE LIXO
DO MUNICÍ PIO DE PICOS - PJ~ .

CNN l'I": 01.~~--,000~-oe
VIOl!UICIAI DA AS$1N.ATIJR.A. 00 CONTRATO AT& 31 OE 0!;:Z-E!llt!RO 01!: 2 0) ?
VALOR, ?TEM <M IDIEIIBL 810-.TSREIIDI.A.PI) COM O P!>RÇ!,:rrn,r,\I, OE DESCONTO OE "•"""

CONT.P.ATAB'r& : MUN ICt e xo DE PIOOS

(TRE8 JJffKIRO • QUATRO CEllm&lllOB POR CEIITOJ S08Rl!: 0 VALOR 00 1.,ITRO; PAR.A 0
CôNTRA.TAD() :

M ,

I' "i'RAN$1P0RTE$, L T nll.-ra;

ITEII 05 (GABOUIIA COMUM- TEREBDIA-PII COM O PERCENTUAL DE DESCONTO DE 3,5%

("l'RE:& DffmRO • CtNOO CUTUIM.0 8 POR Cmn'OI SOBRE O VALOR DO U TRO: PARA

CN"'1 : ll. ?•3.'73/,0 0O 1-1~

v.i:..e.::XA : AT2 ie1,0uio1.,
VAl,OR :

P,r"<ll"':-00'11~,lõ

tr.t.n. t:.A •

dõ

,..1. • .

(.:iQ.:.SN"J'A

Ctl-ftl:.?'--&1':,.0,

p,e,IO

~t:"'lOOtli

d4!1i

02

(do.1•)

. . . ...

:m•

fl d,e, Q

de1Spe:s,11s

n1la-ti v 1111;

135 •.000 , 00

(c.at:e

a
•

au. .r. ..1.., ••rw;lo • lo-<:_.ae,o c1o, 0S(cinooJ QOl•tor.et no v•lor d• .._. 11.ooo ~oo

a O I T.0 11.:11., R&AJ:$) MD1$AJ:$ ,

o

ft>M, lf'VII, ICMS, (l'fV, ITR, ISS, croi,;,. AR RECADIIÇAO, OUTRAfl
TRANSFER.3NCIAS A SA.®E, A SEMTAS E h E DUCII.C,'-.0 ,
T RAN SF&RE«CIJ\S DO f"l!NDEB-COm'ROl,I; U\IIIFIChDO, TR.r\NSFERWCIA 00 S."J.i\RIO
WUCAÇÃO, TRANSFERENCIA 01;: RF.ClJRSOS 00 FNA$, T R.AN SF&RJ,NQlAS 0& CON\IENIOS
ll'QftTII: DB RBCURSOe:

O v alo~ t-otal estiinado d1&st.111 terrao adit i vo p;1tt-,11 c.obri r

RECEIT/\S

PRôPRrAS,

,-.S!ll sr&NCl,A SOCIA;!., TIVJ'tSFi;;R:eNC IA D~ Rli:CUR.SOS 00 SUS, OUTR.'\S VINCUI..AçO&S OE
T AXAS E CONTRIBUIÇOES. RECEITAS DE MULTAS DE TRANSITO, FhMh. FONTES 001

us, 210 . 3 1 t , 312. 950 E 960.
DATA DA ASIJDIATVIIA DO 00JITRAT0: 02 de janeiro de 2 0 19

Ro b arth Pierson Moura e Silva
Pi:e,;;oei.ro

Alex .U.,, ■a.1Ulro de llc>\Qa
. . . . _ ,.... ....i.st.ltuto

www. diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

0

110

0

