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EDIT Al TESTE SELETIVO 
SIMPUFICAOO N• 01/2019 

A Pf'IEFElfURA MUNICIPAL DE VILA NOVA 00 PIAUÍ, Estado do Plaul, através da Comis.sllo de Seleção, 
constlrukla oonfonn,; Portaria n" 034/2018 .• r'IO llSO das atribuições oonf,;ridas pela Lél Munlcipal n"' 
142/20'.!1 e Lei Muniolpal nJ! 213/2018, e oom vlstu ao 01endimento de ne<e$$1dade de serviço 1emporar,o. 
e extepdonat tomá públka à ireallz.à(~O do :Pnx:esso Seletivo Slmpllficado pãrà1 contrataç:lio de dlvers.os. 
cargQ:S, pc,r temPQ determin~,;lo. ci:m~1;1nce à5- nonni:15, oontida:s neste Ed'ltl:lil. 

1. DAS OISPOSIÇÕES PREUMINARES 

1.1 O Processo Seletivo será realizado pela Comls.sllo de Seleção, constituida pela Portaria n~034/2018, 
a qual f'.:a fázen® pàrté intesrante deste edital - ANEXO 1, àtrãvé dé Comi.mo d .. Avalia?"' 
de$1gnada eSPetlalmente para e$te flm, a, ~gul, n<;>mlnada, 

TIT\JLARES 
01 1 REGINA MAURA DA SILVA 1 PROFESSORA 
02 1 AVEI.ANJO SEBASTIÃO MACEOO 1 PROFESSOR 
03 1 MARIA LUZI MAR OE CARVAlHO 1 PROFESSORA 

SUPI.ENTES 
01 LUZIA MINERVINA DA SILVA PROFESSORA 
02 BASI LANA MARIA OE BRITO PROFESSORA 

1.2 A Comis- de Avariaçao s rá, ,esponsá,•el; a) p la anátiie dc>s curriculos; t>J realiz - .ô dasa 
entrevistas; e) avallaç-~o dos. candldatos que se submeterem a realização deste Teste Selethto 
Slmplilie3do. 

1.3 caberá à Comlssllo d" ~ leção u atribuições r~ ,eme1 ao Juleamento dos N'álNOl lnttrpottos, 
~ •ndo e$ta a olnica ln$Unçla, admlnl$trat1va, em oaso de: 

a) Indeferimento de lnscrlçlo; 
b) Resu ltaclo ctasa..au~ çõe1; 
e) Cla$$iF<(;lçliO QQ$ oancldalOló-

1A O Proce= Seletl"O destina-se ao preenchimento dos cargos descritos no l1em 2 <leste edital, 
obédeclda a otd@m clas11f1cat6r1a, durante o prazo de validade do pr@M!nte teste. 

1.S. O processo M!k!tlvo. oll/eto de$!<? Edital, tem validade de 1 (um) ano. podenclo ser prorro~do uma. 
~nica vez por ,&uai pe.ríodo, a cri té ,o ela admini$t,ação municipal. 

1.6 As etapu do Prooesso Selet1vo ter/lo Cal r.:! ter d at1fflcatório e ell mlnalórlo, do tf.po ma'lor pontuação, 
na forma do Item 4 deste Edital. 

1. 7 Os~ ndidatos contratados estarão subordlnados ao regime ju rídlco de trabalho, especif~do ,na lei 

Municipal ne lA/2007, e poderio ser lotados em qualquer local deste município, tendo como 
remuneração e ca[8a hora ria de trabalho, tlll qual desaito neste Edito 1. 

1.8 Sllo hipóteses dfc impedimento tk,s mem btos da 8a nca Exam,nadora e/ou da Com,ssllo de Ava liaçilo, 

a) seJa cõnjuge, oompanhelro O<J parente consal'lj!uíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o, 

terc@lro grau; 
b) Tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais. 

$il uações ocorrem quanto ao cõnjuge, wmpanhei r,;, oo J>óJ rente e afins até o ten;eiro gn,u; 
c) E$teja litiga,;do judaal ou administra tlvarne,1te com candidato ou n!speclivo c:ô11juge o 

companheiro; 

2. 00S CARGOS A SEREM PROVIDOS 

2,1 Para a secretaria Munidpal de saúde 

- ,QUMffillADE ESCotAIIIDAJll! llEMUNOIAÇÃO 
CAJlGA 

HORÁRJi>. 

C..rso f é<rwcoem 
Técnico em Pro.tese C.S.,,uodl, rótese dent~ri:I e 

R$5,050.00 200/S O.,o~rio ,.,,.,,,,. Registro BO Coniielho 

llnlonel 
Motoristi -Cireio,ta Cidastr-odf. :Ensfno F\indament:al 

A$998,00 40iiJS 'A" "Ç"'ou "D" f'OWM MITIDlú(OOUintOfn~(I -
2.2 PMa a Secretaria Munk:ipal de Asslstl'ncla Socia l 

CARGO '~iltNTtOADE ESCOI.AIIIDADE ROW ! RAÇÃO 
CAJlGA 

HOIIJ.Rli>. 

Monitor de C.;,o~lr• cadafflOR 
Ensino Ml,dlo Com,plcto A$998,00 ~ r"eS~M 

Monitor de bralli 
Cldasttode-,.,,,,,,,. ensüto M<!dio Completo 

R$998,00 20WS 

Mi:'.lr'dlõr d't.! BpottM 
c.dawodo Erisino Mêdí'.o Completo 

R$998,DO 20H/S ,....rv• 
Monitor dt O;~ 

ôadastrooo Ensino Mt!d,o Complero 
11.$998/]0 20IVS ,..,..,,,. 

c.dastrooo 
ÜJBO Supericw ,em 

()l..,QC!or Sociol .....,,,,. Lbnciatu~ l=?i•to R$998,00 20l1/S 
OUWBando) 

CARGO O,,:,ANTIOADE ESCOVJIIDADE llEMUNU!AÇÃO 
CAJtGA 

HOIIJ.RIA 
Mot.orr.;ta .. c.1tecor"1 c.adast10de Ensfno F.Jndamental 

11$99 /]O .:oo/5 •A"O<J"Ç"' reserva (l)tllpltto O<J lr'l((Wlli,,ltto 
Moto,rista - cat~oria cadasuooe- :Ensino Fundamental 11$1198,00 .:oo/5 ·;,· .,. "I)" !"(:~~ ÇQITl]Ji(:tQ Q1,J lrlÇ(IITIJllc~Q 

Profen« Subtlituito .. Clidutto~ U~ciatvta em pis<J a<loool 20H/S Ensino lnfilntll .-irvo P-"==•• 
Profo,$« ~bnmiio • Cadamode O,r,o SIJP<rlor..,, 

tmlno Fur>dimontol 111' PI!<> odonal 20H/S 
•ºSM~l 

rttttM Li(;tnci:itura 

2.4 Matribuiçllesde cada cargo enoontta•se O!!ipecillcadas no Anex.011 deste Edital. 

2..s NI) ça$() (11)$ candidatl)s aprl)vadl)$ para cargl)$ que estabeleçam o:>ml) carg;i hl)rária de 2.0 h(lr;ls
semanais- oonforme A~,o li deste Edital. caso haja nc,cessidadc. a Admin~trnçllo Munióipal poderá realitar 
no,;o contrato com os aprovatlos para os re~pe«lvos carg0$, aumentantlo a u rsa horána pa<õ até 40 ho<õs. 
semana~ garantindo-se neste e so, reajuste salatlal. 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1 M ins.triçôesse~o efetuadas única e e1dusivamen1,; de forma preséndal no período de Dl!h às 13 
cios dlai 14/01/2019 e 1S/01/2019, na sede da Prefeitura Munk:ipal de Vila, Nova do Piauí local izada, 
na Avenida Santo António, n11 210, Centro, Vila Nova do Piauí- PI. 

3,2 Será cobrada taxa de lnsalç3o nl) valor de llS 80,00 (oltenta reais) para o Técnico em Próte~ 
Dentária, R$ 50.,00 pa,ra o cargo de Professor e R.$ 40;00 (quarenta reais) para os demais cargos, a. 
qual devera ~ r depositada na AgênCila: 0254-2 001'1ta: 33659'-9 BaJtco do Brasil ou Agenda: 0639, 
Op; 006, conta 42•0 Cahra Econ6mlca F<!deral e a presem ado cópia do comprovante no ato da 
Inscrição, seNindo o comproY<Jnte de paeamento como wmprovante de l11scrlç.lio no cert1lme. 

3.3 A efetivação da lnscri,çllo Implica na aoeilllção tácita das condições fix,adas para rea□H1ção do 
Proce$~ seletlso, ni!o podendo o candidato, portanto, alegar desconhec[mento da$ rumna:;; 
estabeledcl:u M presente Ed~ I. 

3A S/lo requisitos para a inscrição: 

3.4.1 • Ser 'brasllelro nato ou naturalizado, ou gozar das prerropllYas previstas no artlgo 12 d& 

Constltulção Federal e demal$ di$poslções de leis, no ta$O de estrangeiro, a ~r demon$traclo, 

mediante a ap,~entação de carteira M Identidade e C:l'F; 

3.4.2 • Ter no mínimo 18 (dezoito) anos com?1etos, até o data do contratação; 

3.4.3 - E~tar quite com o Serviço Militar, para candidatos do $e•O masculino, que devera ser 

comprovado atravl!s de C<!ttificado Mp@cífico 

3.4.4 • Estarem gozo cios seus direitos cl.ts e políticos; 

3.4.5 • Estar quite com a Justiça Eleitoral, que d@yer,I ser comprovado atravi!:s de oertlclão emltidai 

pelo órgão wmpetente; 

3.4,6 Poss\Jir registro no Conselho Profisslonal competente, para agu-el'es Cil!BOS gu-e exigem, parai 

o desempenho das atividades, a inscrição em tal$ entidades. 
3.4.7 Ter escolaridade compativel com o carço COrlCOrl'ldo, medlaote entreça de Cerificado/Otp!oma 
d@vídam@nte autenticado p,!lo MEC. 

a) Os candidatos que concluíram o curso necessário para hablliUIÇão no cargo em pr.azo 

inferior a 180 (cento e oitenta) dias da data da insalç;l.o deste Teste seletivo, poderao fazer 

prqva de sua eicoloridade mediante entreiia de Oedaração de Concluiõio ele Curw 

deviclamente auten1ica<la pela respectiva, ll1$títui~o de tosi!'IO. 

3.4.8 Não pos.!;ulr vínculo a1lvo oom a Admlnlmação Municipal de Vil:a Nova do Piauí, a ser 

demonstrada mediante declaração constante do Ariexo 111. 

3.4.9 Não ser pr0Ce55Gdo cMI e penalmente, demorntrado atra~s de Certidão e$ipedfic:a emitidill 

pela Justiça Estadual e F e,al. 

3.5 A apr,esentaçio dos documentos comprobatórios exigidos pelo item 3,4 deverão estar anexados. 
ao Currículo, sob p!lna de desdasiifica,çã.o do c,mdidato. 

3,6 ~ vedada a ttansferênci.i do valor p g()· a título ele inscrição para terce1rl)$, a$$im como ai 

transfe rência da inscrição para outros processos seletiYos. 

3.7 Não s.erão aceitas lnscríç,ões por via postal, la.o-símile, via Internet, condicional e/ou extemporanea. 

3.8 Não haverá devolução do Yalor d<! lnscrlção, sa Ivo nos casos de caocela mertto, anulação, suspensão 

DU não realização do Procesw SeletiYO. 

3.9 S6 haYer.l isenção de inscr~o na h'pótese es1ilbe1ecida peta Lei Municipil n2 218/2018, a saber. os. 
ddadãoscon11ocados e nomeados p,!la Justiça Eleltoral do Es1ado do Piauf, e que prestaram seNlço, 
no peóodo eleitoral (desde a preparação à apuração dai eleições), por no mínimo duas eleições. 
oonsecutlvas O<J não, med,artte a aprese.ntaçllo de declaração/diploma apedldo pe.la Just 
Eleitoral e que estej. dentro do praz.o de validade. 

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

4.1 Para ~odos os cargos, a pontuação finat será obtida pela adição símples das notas de cada uma das. 

et~s. 
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_..,' ' 1 '.,_ PAEFETU".A l!IUNICIPAI. DE VII.A NOVA DO PIAUf•PI ®) 
Av. SMIO Aftliflnlo,, 210 • Cenll,o • CIP.! IM.68&,,000 • W.. HOYa da, Pl•uloPI .,,._ 

~ E•mal!Jpm'ffl'Vlrt ba4eCOln.lW ' Fonie:!(89)M31-Q068 .:r.::.""i!. 
~ C:NP',1'N". Cll,A&A1'1,/0ocl1•97 

4.2 O Proce~ Seletivo, nois termos da Lei Municipal ri" 213/2018, se desenvolvera em duas etapas: 
Análise Curricu lar e Entrevista. 

4.3 A ami lise curria.ila rp de caráte, eliminat6ric e class.:ifica.tório, serei f"ei t a observando-se a pontuação 
obtida pele;, ca ooldatc;, de .ioord,;, çom c;,s títulQS de$Çri to~ no Anexo IV, çom pontua~o m~m;, de, 
até 10 (det) pontos, e observará os seguintes. crltfrlos, formação e expel'W\ncia proHs.slonal. 

4.3.1.1 0$ candJdatos dewrl!.o fazér a ém:rega do rurdculo r\D moménto da lnsaiçào, o qual 
dever~ e.star devidamente c:k>Qu.mentado ,com os certificados aptas a faze r,em prova d 
qualiJlc;,ç1io, obseN;,ndo~e ainda, que: 

a) Somente s.erllc;, pontuados c;,s cer11~s ciue ei:,res.entarem descrlç.llo da carga horária; 
l>J Os certlfü:.,dos apresentados deve,· e;, estar devidamente autentlciodos, sob pena d 
de=nsidernção do mesmo. Possibilita-se, ainda, que a autenticação seja reallzad& pela Comissllo, 
d,i se leção de$ti> test1> sel@tivo. mediante a apr!!Sentação dos 01>rt1flcados Of18inais; 
e) Os curricu los deverão u,r suas p ginas n1Jmeradas., grampeadas ou encadernadas. Não sendo
adm · ,ldo a entrega de foi nas avulsas; 
dJ O curdc:ulo deveni conte, ainda os documentos aptos ai faze.rem prova do e,cigido pelo item 3:A, 
sob pena de de:;cla~slllçaç;!o çertame, os qu.il~ também deverllo estar devidamente autentlcados. 

4.3.1.2 O candidato será clanlfleado e hal>llltlldo para a faff seguinte (entrevista) desde qu 
obtMha pontuação Igual ou supe,rtor a 6 (set1) pontos. 

4.4 0$ candidatos da~ficados na forma do ltém 4.3.L2, rndépéndt!ntémenté de (omunlcação, 
deverão comparecer à Entrevista, conforme cronograma a ser dmvulgado em 24/0·l./2019. 

4.4.1.1 A pontuação a ser obtida pelo candidato na Entrevista s.en! feita pela análls;e dos segulntes. 
critérios.; 

CJI ITEIUOS PONTUAÇÃO 

1 Lin,p.i;a,pm dõ1r.1 ■ ldwb Até~,0-to, 

2 &:parU! ncbs vhe'ntlõl'dá~ Át62,0pomo, 

1 C011trb.ilç.5 a s6da ~mbi■nbl ,111 hurnanidrb llt<i2,0poot<, 

• Trabalho em aqui,p,1- multiptcflnlonal Aia! 2.0 pontos 

5 f>cpecta,t.. cl• c011trilMII~ ,..,. vida prollsslonal • 
A.~2,0pomo 

disponlbaldade de Q:mpa 

Total At6 10,iD pontos 

4.4.1.2 E.sta etapa. de canlterapenas cla~~lfü:at6rio, terá pontuação m~xlma de atê 10 (det) pontos. 

4.4.L'3 o candldato que n~o comparecér à Entré'Vlsta será déSCltas.sl f tcado do certame. 

4.4.l.4 O candida to deverá comparece, ao loca l d.a en t,evi~ta na hora e~tabelecida, no cronograma, 
a ser divulgado, nlo harvendo tolerancla cm relação ao mesmo, nem re.allzaçllo de s.egunda 
chamada. 

S. 00 RESULTADO 

5.1 A dlv\/lgação do resultado dia An:111,se Curricular, ~ra todos os cargos, ac:ontecerá no ~trio da, 
Prefeitura Munici po I de Vila Nova do Pi.u, í a qual r!C3 sltuoda M Avenid:I Santo Ant6nlo, no 210, bem 
co,no, no file oficial do Município de Vila Nova do Piaui/PI, no dia 21/01/2019. 

a) Os Càndidatosqué se s..,tirem préjuditádos ém rélação à nota obtida na An..l l~e Currirulár, 
poderão interpor recurso por escrito., em modelo próprio da car.cftdato, desde a dnlulgação cio, 

resultac:lo até h l3 (treze) horas c:lo dl.i 22/01/2019. 

t>J O resu lt3c:lo c:los recursos lnterpc»tos sera dlsponlbinrado &té às 1711s do dia 24/0!/2019" 
Nesta hipótese, 3 rcpublicaç o da lisW de aprovados, com ou sem modifrc:açõcs, será o resultado, 
considerado FN)ra efeltode dasslflcação para a segunda etapa (entrevista). 

a) Após o jutgamentodos recursos, o réSultado da an.áli s.é currirular s.érá divulgado no átrio, 
da Prefeitura Municipal de Vila ova do PiauL a q ua l fica situada na A"Ye111kla Santo 
Antõnlo, n~ 210, e no site ofldal do munlclplo. 

bJ Na mesma oportun dadc, S<irá divulgado o cronograma de realiza.ç o da,s cntrc,A~tas. 
contendo data, horário e local da mesma, as quais ocorretllo entre os dli8s 28/01/2019 ili 
01/02/2019. 

5.2 O •e5ultado da Entrevlmi senl dlvulgadc;,, 11<'1'<1 todos os carg~. no ~trio da Prefeitura Munlolpal de
VIia Nova do Pleuf, a qual fica s.ltuede 'lil Avenida Sento Antônio, n.t 210, bem como, no site oHclel 
cio Município de Vi la Nova do Piauí/PI, no dia 04/02/2019 

a) NHta mesma oportunldaclli será dlvulgado, co,nJuntamente, a, pontuação final de cad 
candidato, na forma do Item 4.1; 

I>) 0$ candldatc;,s que s.e sentirem prejudicados em relação li nota ol>tida na Entrevista e/ou da. 
sua pontuaç.llo final p,;,derllo I nterporreçurso :por e$<;rlto, em modelo próprio de;, candldetc;,, de~e, 
a dlwljjaç.llo do re5ultadc;, até às 13 [treze) horas c:lo dia 05/02/2019. 

e) o resultado dos recursos interpostos será d isponibilizado no dia 07/02/2019 

5.3 o julgamM to dos recursos inte~po~tos contra o réSultado da Entr<!!Yi:St.'I Mou p0r>tuação final set.ia 
a:ms.iclerado, parai t odos os efei tos, como resultado definitivo, não sendo c.abíYe:I a inte rposiylo de 
gual11uer ret\Jiw. 

S.4 O resultado defini t ivo será divulgado conjuntamente no Diário Oficial dos Muniápios, e no átrio, 
da Prefeltuni Munlc!pal d'e VIia Nova do Plau(, a qual fica situada na Avenida Santo Antõnlo, n9' 
210, bem como, no site oficial do Munfdpio de Vila Nova do Pia ui/PI, no dia 08/02./2019. 

6. DAS DISPOSIÇÕ ES FINAIS 

6.1 O cronograma de realização de~e Teste SeletJivo eoco nt ,a, se definido no Anexo V deste Ed' ai. 

6.2 A contratação dos camlid<1tos apro\lild~ s.e dará de forma temporária, pelo pr.110 iniçi:ill de um (01) 
ano, podendo se r renovado uma única vei p0t Igual pe/7lodo, conforme detém'lina a Lei Municipal 
nQ 142/2011. qtte d~põe sobre a oontrataçllo tempor~ rla. 

6.3 o resultado deste proce$$0 selet ivo será homoloçado pelo PrefMo Municipa l, e publicado no Diário 
or,c;a l dos M un icípios. 

6.4 O cand id.ito aprovado qu;,ndo co nvoatdo deverá apresentarase em , té 72 horas ,pós a divulsaçllo, 
da ref!<r'ida oom,ocação, ria sltde da Preleitura Municipal de Vila Nova, cujo ertdereço enc:ontra-se: 

descrito no Item 3.1 deste edital, para ce lebração de cont rato com a administração pública 
municipa l, sob pena de não oomparecendo o seu $ilêncio ser interpret.do como ato de des.i:;tência, 
pa$$.,lndO-$é a imediat;;, (Onv()(áç;!O do da$$ilic;,do $,:guinte. 

6.5 A Coml !>'>ão de Seleçllo re~ponsé,;el pela elaboraçllo des.te edita l, conforme Ponarla nQ ·034/2018. 
s.e~ a ánlca Insta nela admlnlstrativa competente para anêll$e de ,e,;ursos em quaisquer das fases. 

do Teste Sei~"° Simplificado. 

6.6 Os candidatos não aprovados poder~o retira r ooa documentação 1 (uma) semana após o término do 
presente c;-ertame, Pa$$a<IO esse P'"'º• os me$mos. s.erio de$<;<1rtildos, 

6.7 A administração ptiblica municipal resguarda-$C ao direito d e c:on, ocar quaisquer do1i candidatos. 

aprovados., de ac:ordo com a ne(;es.sldade, durante o pra10 de Ylgêncla do pres.ente Tes.te Se letivo. 

6.8 Os casos omissos serão resolvõdos pela Comi~o de Seleçllo, respon~11<!1 pela elaboração do 
presente edital nos termos dos poderes que lhe foram concedidos pela Portaria nl! 034/2018. 

CAR<.O 

Nlonitoli' de capoeira 

Mon itor de 0:1nça 

Moto,l's.ta - cateaor1a "'O,.. 

Vila Nova do Piauí - PI, 07 de jaríeiro de l019, 

DAS ATR IBUIÇÕES D05 CARGOS 

ATIUU:Un. ~ 
"r r~ba1[h ;;u ~ con]un to cotn o cirurgi!lo dcntist:a p.:ira 
rea,tabctlacer li!I c•~iclada mutis:.itôrl a e:stétic cio padiontlll'1 

por r1iieio de pró~e dent.§riá 
Mlnlstr:ar aúlas teóricas e s,r.aucas oom crianças e .adole:S<len·te ele 
Capo-élta 
Mininr.ar aula! t~rica1 e 1=1r.an:11s com cr"tanças -e .adolMCen1e- ele! 
tl: .:sntf: 
Mlninr.ar a ulM t·f!óf'.ca.s e pr1iticas COi"n ctian,cas e adolf!$õe.rne 
voltõldas 01111·.1 as mal$ ,;;ariadils mod.illdad,v,s do ESDortQs 
Ministr4tr oficii:1a·s d ~ d.an,çà e montá r ·espetáculos COfn o C01"?CJ 

d~nte 
R.eali:zar 11s íllli..,ídad:e--s de o,-ient-dr.1'o 50cfaJ ccníonne as nCJrnnH 
dll'terf'ffln.Jd;is ceio ......... r:11!'nil n.tilCiion.W 
Carw::h.ulr \olclc ulos automator1n • m.1:n te r os ,..l!fcu1M. cm parf■ ítas 

condlçOe,-s de tuncion.amento; faz-er r@,>"ros.de em«e~d•= 1:etar 
õela «N'ISl!tváC-ló dOVé.íôulô élué lhe fO,-éritr'étt:ue.; 
Condu.~ir vekulos automotores e manter os v.e ícuJos em pert'eít as 
condições de fundonan1cnta; f.n:cr ~paros- de c~.~ nàa; 1:ela:r 
l>efil wn:,ervi'i;:So dov.rouk> ,gua lhe forentre-gue · 
Conduiir 'weku1o.s a.utomotores e m-n:n~r o.s vercu:10$ ~m perfe ítas 
a>ndlçOe:s de func:tonamento; faz r regares. oe emertl:nda= H!lar 
peta roriservac,:ao dove:rculo que lhe rorentre,aue.; 

Professor :S.Ubstítu"to - E:n~ na lnf:ántll 
Planejar. ministrar aulas, :acompanhar o processo de 
::1prcndizt1.1~m e •~l..i bor:i r rclmtór'io de fnqu~ci:.. méns3I dos 
;;al1.1no11 ,callQ{lt te:st~ .rn.antdvo 

Profiw.nor$\lb:Jtít1,.11to .. En ~ n o 
Fundamenllal 1 (11' a A• Sét'"",,e,) 

Pb néJiJrf minJs1·r..,r iJulã-5,, ácomp;tnhãr o prócé:sso de 
apr-endàagem e ,elaborar r-ela ó f'lo die trequê<nda mensal d:o5 
alunos e a~icar t-e.s-1e cc,Q:r1ili\l'O 

ANEXO Ili 

DECLAFIAÇÃO DE INEXISTtNCIA DE VÍNCULO OOM O MUNICIPIO 

brao11 · lro(aJ, 

estado clYil. proJiss.ão, ende,eço. DECtAl'lO, para os dew!os fins de dl rei t o. qu,, n:lo fJOSSUO Ylnculc 

proli~oool Junto 11 Admlnistraç3o Púb11c.J do Munlclpal ele VII• Nova do Pfa.,r - PI, s,,f<> pelo e,croíclo de 

cargo em comissão. funic; o de conRança e/ou cont rato temporário. 

Per ser exprellãc da verdade firmo a pre:se.nte· Declaraçào. 

VI ia Nova do Piaul - PI, _ _ de __ de 201.9. 

Dedarnn1~ 
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(Continua na próxima página)

_..,' ' 1 '.,_ PAEFETU".A l!IUNICIPAI. DE VII.A NOVA DO PIAUf•PI ®) 
Av. SMIO Aftliflnlo,, 210 • Cenll,o • CIP.! IM.6 8&,,000 • W.. HOYa da, Pl• uloPI .,,._ 

~ E•mal!Jpm'ffl'Vlrt ba4eCOln.lW ' Fonie:!(89)M31-Q068 .:r.::.""i!. 
~ C:NP',1'N". Cll,A&A1'1,/0ocl1•97 

ANEXO IV 

DOS TÍTULOS PARA ANÁLISE CURRICUllAIR 

QUESITOS PONTOS 
PONT UAÇÃO 

MÃXIMA 

Especialização Lato Sensu na 
1,50 1,50 

área 
Especialização em Áreas 

0,50 1,00 
afins 

Graduação - Apenas para 
aqueles cargos cuja 

escolaridade miínima é 
0,50 0,50 

Ensino Médio ou Ensino 
Médio Profissiona liiante 

Curso de .Aperfeiçoamento 
na área, com carga horária 

0,50 1,50 
superior a 20 horas aulas 

Curso de Aperfeiçoamento 
na área, com carga horária 
inferior a 20 horas aulas e 0,50 1,50 
Conferências municipais 

Participação em congressos, 
eventos científicos e 

0,50 1,00 
culturais ligados a área. 
Atuação ou experiência 

profissiona l na área do cargo 0,50 2,00 
concorrido (por ano) 

Atuação como docente na 
0,50 0,50 

área especifica 
Participação em banca de 
avaliação de congressos, 

trabalhos de conclusãio de 
curso, bem como, 0,50 0,50 

apresentação oral de 
t rabalho científico. 

ANEXO V 

CRONOGRAMA TESTE SELETIVO 

INSCRIÇÕES 14 e 15/01/2019 

RESULTADO ANALISE CUIRRICUIAR 21/01/2019 

RECURSO RESULTADO .ANALISE CURRICULAR Até ais 1Shs do dia 22/01/2019 

RESULTADO R1EOUR.SO AN!ÁLISE CURRICULAA E 
24/01/2019 

OIVU LGAÇÃO CRONOGRAMA ENTREVISTA 

ENITREVISTAS 28/01/20'19 - 01/~/2019 

RESULTADO ENTREVISTAS E PONTUAÇÃO FINAL 04/02/201!) 

RECURSO CONTRA RESULTADO ENTREVl,STA E/OU 
Até as 13hs do dia 05/02/2019 

PONTUAÇÃO FINAL 

RESULTADO RECURSO ENTREVISTA E/OU 
(11 /02/201!) 

PONITUAÇÃO FINAL 

RESULTAOO OEFINITIVO 08/02/201,9 

PORTAR.IA N" 003/2tl9 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Dllple M'bre • DOIIWI~ da. memllroe 
mtttrmt• da Bmca ua.mludora i-n 
rallzaçlo de Teste SeletlYO para pnn'lmeJlto 
de dlttttOS CUSN, e dJ o- prcn-ldhtda. 

CONSIDERANDO • necessidade da conhll.~ temporiria de diverso, prolbsloo&à p&lll. cxcc:uçio dos 
~ na úea de wlde, ewcaçlo e 1S1mt!ncia socil.l deste municlpio; 

CONSIDERANDO a 1ubmisslo da Admini!lnl,;:lo Públiea aos l'rioclpios da Monlidade o lm;,asoelidadc, 
m ttalizaçio decoirn,açio de scrviclorct, bem como, l$ Leis Municipm n• 142/2011 e 21312018; 

CONSIDERANDO a nea:s&ldade de fomiaçlo de Comisdo para c011dilzir o proce:uo seletivo par. 
JJRaidiimailo d11i1 ~ llOIIÍ01112cboJu,;,lo TCE/1'111"2312016; 

Art. lº • A BIIIC& Bumiadoi:a de PIQCCSSO Seletivo pen o IDO do 2019 scri ooJlljlOl!a das KiWll!e» 
pes~: 

1TI'ULARES 
Ol I RBGIN.A MAURA DA SJJ..VA 
02 1 A Vl!LAN10 Sl'!BAS" IAO MACBDO 
03 1 MARIA Lm:IMAR DB CARVALHO 

SOPUNTES 
♦t I WZlA MINRRVINA DA Sll. VA 
t2 1 BASilJ,.NA MARIA DE BRITO 

Art. r · A n:fcricla 8-:a &.minadool terá podcm1 para; 
] - ReaJi2ar aná1ile do:!I cwrlculllil dOIII caadidalllil, e llnllwr-lhes 001&; 
'li - ReàliPt cntffVis1a oo.m o, cau.didato;, e IUnÕUiJ-lbei !lOta; 

I PROF.BSSORA 
! PROFESSOR 
! PROFESSORA 

! PROFESSORA 
1 PROFESSORA 

Art. 3° - A oocncaçlO dos =mbl'Olil da banca CDU!Ulildon. lerá vipcia a putiJ da C!1tn& ct11 vigor dcsla 
Panaria, se ~Wldcndo atê. l proclamaçlo do rcsullado dl!fmili\'o da seleção, após I qual ~e ~ 
lllton-tic&mtnte. 

Vilo º"ª do Piauí - l'I, 07 de janeil'Q de 2019. 

Estado do Piauí 
Prefeitura Municipal de Várzea Grande 

A viso De Licitação 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRA.NDE, Através Da O:imíss.ão P=ianente De Licitações, 
Toma Público, Para O Conhecimen.to Dos Interessados, Que Realizará Licitação a 
Modalidade Pregão Preseocial •. 001/2019, A Ser Realiuido As 09:30, Do Dia 24/0L/20L9. 
Valor: Menor Preço por lote. Objeto: Aquisição de Material Odontológico e Outros, Fonte de 
Recurso: FPM - Receita Própria, ICMS, IPVA Conta Movimento, FMS, Prótese dentâria e 
outros. Tel: 89-99924-6109. Cópia Do Edital Pode Ser Adquirido Por Qualquer Empresa 
Interessada, a Sala Da Comissão Pennanente De Licilllção, De Seg. A Se)(. Das 07:30 Às 
13:00h, Trazer 01 Pen Drive Para Cópia. 

Vánea Grande, 07 De janeiro De 2019. 

Kaline Daníelle Chaves 
Presidente Da Cpl 


