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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUiS CORREIA -
PI. Extra t o 
LICITAÇÃO 

de DISPENSA DE r atifica çã o 
201 8.1 2.27.01 . OBJETO: 

CONT RATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA FORNECIMENTO DE PONTO 
ELETRÔNICO, PARA AT ENDER AS 
NECESSIDADES DO M UNICÍPIO DE LUÍS 
CORREIA/ PI. CONTRATADA: CONCEIÇÃO LIMA 
& A NDRADE DA SILVA LTDA-ME "EXPERT", 

Quadr a 235, Casa 16, Dirceu estab e lecida na 
Arcov rde II, CEP : 64.078-2 1 8, Ter s ina-PI, 
devidamente inscrita n o Ca d astro Nacion al d e 
Pessoas Ju r íd icas sob o n. 2 27.698.556/0001-50. 
VALOR: R$ 1.9 50,00 (um m il nove centos e 
cinqu enta reais). FUNDAMENTO: inciso II, do 
artigo 2 4 d a lei 8 .666/93. Ra tificação em 
3 1/01/2019 . Francisco das Chaga s Galena 
Araújo. Secr etário Municipal de Ad min istração 
de Luís Cor reia/PJ, 31 de jan e iro d e 2019. 
Klailso n da Gosta Freitas . Pr esident e da 
Com issã o Perman ente d e Lici tação. 

P refelt:ura Munic ipal de Manoe l Emidlo 
Sec:relar<la Munic ipal da Educaç&o 

CNP J :3 1 .021 .113/0001 -05 . Email :11memepl@gm all.com 

PORT ARIA N • 0 22 /2019 
Dispõe sobre n omeação de membros para comissão 
coordanadora do T Gste SelGtivo Simplificado 0 0 1/2019' 
o dá outras provl~ ncias. 

ANTONIO SOBRINHO DA SILVA, Prefe i to Municipa l d e Manoel Emidio , no uso dê 

suas atribuições legals. 

Rl:SO I. V I: : 

A,t. 1 • - Nomear os me mbros abaixo, para co mpore m a Co missão 

CoO<"denadora do T este Selellvo Slmpll ílcaclo n• 001/201 9 , destinado a se lecionar 

candidatos p ara o ingresso n o s qua d ros de prores.sores tem porário s d a Prefei tura 

M u,nlc lpal de Manoel Emídio : 

1 . Nome: Anallde dê Fraitas Sousa • A ssassora tóenioa: 

2. Nome~ Frãnci:soo de Sousa Costa -Consultor Péd.agógico: 

3 . Nome: Ãngela M ari a M acedo e Sousa Oliveira- Prol,essora- Rep. Sind ica to dos 

T rabalhado res e m Educação- SINT E: 

4 . No me: G laucinéa Mana Barbosa d a Silv a, Professora 

5 . N omo: Goniê lton d9 S ousa Silva - T ácnico administrativo . 

Arl. 2" - A p roslcl6noia da Comissão s8rá oxeroida pola primeira no meada: 

Ar!. 3" - A C om lsst:10 Cooroenadora o o Teste Seletivo Slm pllflcaoo oe q ue traia. 

a presGntG Portaria dev ré adotar as madidas 9 providanoias neCGssátias a realização 

do Tesle, e acom~har e fü,ca li z11r sua reali~ çêo. 

Ar!. 4 0 - Esta Portaria entra e m vigor na oa ta da sua pu~lcação. 

G abine te do Prefeito , em , 29 d e jane iro de 2019 

A NTONIO SOBR IN HO DA SILVA 
PREF IT O M UNI CIPAL 

Estodo o Plouf 
P·retelturo Munlclpol de Manoel Emíd io 

Praça SOO Fél n$ 11 - BaiTo C en1ro-CEP: 6◄ .875--CXlO 

e ~J: «" o&~SS-4 .1 2S100J1uto - r;;;,rosoo m eroiS:liA:PbolrrKJil som 

Decreto n • 0 3 . d e 29 de Janeiro de 201 9 . 

De<:l"·cta a rcallza.çl.o d o Teste Seletivo n !il! 01/2 019, d o Ed ital n il! 
01/2 019, do MunJcí,p lo de Maoocl Emidlo • PJ. Esta do de Plaui. e dâ 
outraS' i,rovidi!néiru>. 

o Pl"'Cfe il(> MLl!fllcitlàl de M.J;noel Enl íd io - P' I,. l.:iS:t.l dQ de P i;,iuí~ no uso d e su · 
ã t r"Jb ulÇOe.s: que lhe: $;lo ronfe.rld.as pela L,e l c;ii rg:,,n1c.a Mu n lic lpa l e./c a.o aru~o 37. IX. arUHO S ..... 
pará,gnfo único d a Lei M unicipal f't (i S3:3/ 2 01 2 e Lei federal n9 8 . 74-S. 2..:,. IV e demais norm~ 
em vigor, nESOLVE, 

DECRETA: 

Art~ 11> Art. 19 A rea.li~Ç-ilo do Toste S ~letivo •m ÇiH.\tcr do urgênda. cm atendimento
._ soHcita,,;àl,O do Sc,crcúrlo Munlcip.\l de Ed.,,e;,.ç~o, t,::nd,o cm vlSt.>. ~ préém:hcr v~g.u de 
vac ncia_"I; de Flro (e.! Sü r"e~ e.íetivos rl o .mome ru o rlCu fl3 11d 1l va,g.a-'I; de co11fiança e/ou C:heOa .. 

Art 2 '° Este d ecreto ins ti tu i e nomeia a Comissão Munld pal Espec:ls.l d o Teste Seletlvo
n• 01/20 19. do Ed ltal n• 0 1/2019, d o Munlc-lplo d e Manoel Emld lo - P I. Estad o d e Piauí. 
co nstate na Po rtaria nº 0 22/19 as lm oomposta: ANAILDE DE FREITAS SOUSA, Assessora Té 
Francisco de S<>usa Costa •Co nsuJt<> r Ped~óglco: Ã GELA MARIA MACEDO E SOUSA 
OLl V IRA.• Prok-ssora• Rcp. Sind icato d os Trabalhad orus cm Ed uc;;iç,lo• SINTE, <lLAU CI NtA. 
MARI A UARUO:.i\ DA S I VA. pro CS$Or e Gl: Nl!ll,TO N Oll SOUSA SIL.VI\., T ócnio» 
Aad ,n il1Lstr-at:Evo para sob a 1,r•es idt!!11cla do prime iro ,ne.rnl:)t"()f 1)1"'QCeder .a a u x.Uio a,o.s traball1os 
de de,envQlvl m ento da c;iirgan l :,µ11ç.!lo. aplica~o e A$cal lza~o ace1"C3 d o Ç c;>nct.1t"$O P úblico 
su pra; 

Ar t 2~ Fica vedada lnscrlÇ':lo e/ou a conb'acaç o pa.ra etabor-aç o de prov 
obje-tiv s po r cônjuges. companheiros ott par·cntes cm linha reta. col atera l ou por afinid ade até 
o segundo grau clil.s pessoas acima no mc:ad a.s p.an1 a Com~ss::lio Munlci pal Es pecial do Teste 
s,-.,.lc.:dv(I. 

,\ r1,.. gv .A ;,1luàÇ-Jc) d c:).'j; mçrnb n ::,.~ d.;a C1Jm i~$fh:> (Ira (:rt:_m ~'5 liL-uid.:i, Ti:l(l ~rJr:, rf;r'n l.l!ntr.ad,(JS:,. 

seo<lo eoMjder(ldOS de re lev,-;ue Jnreress,e pí\btlc:o, 

Al"'t. 40 As despesas decorrentes: d este ato correrã.o a conta d o:s res pectivos: créd itos 
o rçam,enai.T"Jos: v igentes e concernentes para taJ Hm. 

Ar t. 5R Este Dccr icto cntr.a cm vigor na d ata de sua pu.bllciiiuj;;~o. 

G.1b1ncu, do Prefeito ~ur,lelp.;)1 de M~nocl Em(d !o - P I, cm 30 de / J,etro <le <! 0 19. 

ANTÔNIO SOBRINH O DA SJLVA 
Prefeito Mun [C"lpa l 

Estodo o Ploui 
Prefe itura Munlclpal de Manoe l Emídio 

Proço SOo M n" ll - lk,lrro Cen1ro -C P; 64,67S-0Xl 
e PJ:~ 06~554-125/c,:;cJ I ~ - lcitocoo m cmidk'dPbolOl9H com 

6 01 AL N• 01 OE PROCESSO SELET IVO N" 001 / 2 019 

ABRE INSCRIÇÕES E BAJXA NORMAS PARA O 
PROCESSO SELETIVO DESTINA DO A SELEÇÃO E 
CONT = TAÇÃO D6 SERVID0m.5 POR PRAZO 
OllT6'RJVfl NA00. PARA ATllNOllR A llCllSSl'.OAJ)ls 
DE 1IXC6 1'CIONAL INTER ESS6 J>Ú8LlCO, EM RA2Ã.0 
OE EXI STt CIA OE VACÂNCIA 0 6 VAGAS 
VINCUL.ADAS E/OU EXCEDENT E 'E PARA COMPOR 
RESERVA TÉCNICA, PARA O MU ICÍPIO OE 
MANOEL EMIDIO•P l, ESTADO DO P IAUI. 

O Pl'eíel to d e Manoel Emld l.o · P I, Es·tado de Plau(, SR. A TONIO SOBRINHO DA SILVA, no 
uso d o suas ntribu.içiões legã.is dispostos o de confo rmid ade mm Art. 37, In ciso IX, da. 
Co,1.stiuü1riio r■eder.at e .il ll ·r.ilçt'iies: pc_,s,eriores# • L •i Org.l'.t,, i ,, M1.u ~ieip.al de Ma m)el Ernfdjo -
PI, iirtigo s•, par.\grafü ünico d.> 1..c,,; Mo.r\icip ,.J n• S33/2012 e " º" termos do §2°, ia.ciso JV, d· 
Lei Feder-a i n• 8 .745/93 e Decreto Municipal 003/19. TORNA P ÚBLICO aos tnreressados.qu" 
se e noonti-am a b ertas as Inscrições p.ar.i co nrr.ata~o/ad ml.ssõ!lo. :itravés de Co ntr:iicos. 
Aclm h:1.lst:Tatlvos r ~gJdos pelo Regime Jur[d .loo Único d os ServJdo res P úblicos Mu n.lcl pals d.e 
Mano el Emldlo • PI, a pllcando •s,, o RegJme Geral de Previdên cia Social • R GPS de servidores 
pór p .r..uo d c: tcrml n:ado pá.r,. :atender n(..~e.ss:ld ade d e cxe<:pc:lonií.l lntercsse púbUoo, d e awn.to 
com o di:spo:sto no Artigo 3 7, in lso JX, da oonstltuiçao da República l'cderatlva do Bra511 de 
1988. p •• os c:argos "seguir rei donados, o quo l reger,.se-'1 pei.os lnsrru,;Oes deste t~d lcal e 
demais normas: attnente.'i, 

1 . DAS DlSPOSlÇÕES PRELIM INARES, CARGOS, VAGAS I! DADOS RELATIVOS 

1.1. Olsposlçlles p reUmlw,res: 

1.1.1. O pres nu, Edital do Proe,:,s ··o Seletivo ' disci plinado pelo art. 37, incisos JX, d;;. 
Constltu lç,'lo da RcJ)Ó blic;t f(:(h:r,tUva do BrMII dé 1988. 

1 .1.2 . O P rocesso S.alctlvo será regido por c-sto edital, suporvls loniildo pela Comlss:lio d 
Arompanltamento d o Processo Seletivo do Município de Manoel Em ldlo • PI, e cJ«:cutad o p ela 
Secr caru ML>n lcipa l d Educa~o, co m sede n:i. Avenida Prtmeh·o d M~to, S/N - éentl'o -
Manoel Em(d to - PI. 
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Estado :I'o Piauí 
Pre-teltura Munlclpal de Mancai Em idto 

f!'fO(.;O $60 r'-fl fti(... n6 1 l - IJoàl-fo Cbt"l1r'O - C P ;: 6'1 .61s-<:oô 
C N PJ: W Oõ~SS.4, 1 :25/0001 - .iO - lci[QÇQQ ro omk1!?:0bOIO'"tQI çÇQQ) 

1.1.3. As respostas aos rcquorlmontos, comunicados, resu ltados dos recursos, o demais 
publlcaç,}os relativas ao Processo Solatlvo Sérão publicadas em documento afixado no Mural 
l>ííblico da Prefeitura Munlclpa l de Manoel Emídlo - PI e na Secretaria MunJcipal de Educaç'lo. 

1.1.4. A lnscrlçllo no Procc:sso Scletlvo lmpUc~~. desde logo, a dõncla e acclfação pelo
candidato das condições csrabcl.ccidas neste edital. 

1.1.5. ti de respoosabllidade do candidato conhecer a legislação mencionada no subi tem 1.1.1 
do edltal e demais determinações referentes ao Processo Seletivo para certlncar•se de que 
possu.l tod.as as condições e pré-rcquls:lros para prestar as provas e documcnros ncc :\.rios: 
éxlgidos para o cargo por ocas lã.o da nomeação se aprovado e convocado. 

1.1.6 A l~slaç o Municipal qúc se refere o subltcm 1.1.1 est.1 à dJsposlçllo do candJdato no
site; hnn·//manoclemidlo ot eov hr/manoehi:mldlo/ooctalc1enot1cias oi :eov 

1.1..7 O pr~ente PROCESSO SELETIVO será realiiadc<;, para suprir a vadlnda dos ca.rgos cl 
func.lonãrlos efetivos que asswnem por ora cargo de Comissão neste Mun.lclplo e será válido 
enq uanto houver a vadln.c.la dos referidos e rgos contado da d t da homo log çllo do
resultado ll nal, podendo ser prorrogado uma ve:t por até lgúal perfodo. 

1.1.B São condições p.an, participação no presente Processo Seletivo, 

a) Sor hrasili!-iro nato ou natutallT.ado ou cidadão portuguõs que tonha adquirido a lgualdad 
de direitos e obrigações civis e go,zo dos d ireito,; políticos (Constituiçllo Federal - § l" do A,Jt 

12, de 05/10/88 e t;:menda C-onstltucional n• 19. de ()4/0(;/98 - A.rt. 3•); 

b) Está quite com as obrigaçoos resultantos da legislação aleitoral, 11, quando do s1exo
ma.scu.lino. estar quite tamb~rn. com as obriGaçõas do serviço militar; 

c) Ter conhecimento e concordar com todas as exJ.gên.cias contidas ne.ste edital; 

d) Possuir o nlvet de es,;,olaridade e>dgldo pa,ra o exerclcio do cargo/funç o na data da. 
adm.lssão e provime11to ao cargo; 

e) Po.ssuir aptidão fl'sica e menta.1. 

1.1.9 O candld co d vc com.provar a Idade mlnlma de 18 anos e a cscolarldad /habllltaç'ão
i!-xlç:ida no edital no ato da investidura, sob pona do Si!-r automaucamento l?llminado do
ProcMso Solotivo. 

1.1.10 As provas serão real.izad na modal.ldadc OBJETJV A. 

1 .2 Cargo, vaga,~ carga horá ria, remuneração e ha b ilitação,* tipo da prova! 

1.2.1. As vagas dcstlinam-so aos cargos abaixo delineados • dovorão ser i>rconchidas J]Or 
candidatos: que disponham dos requisitos e escolaridade mínima informada no presente 
Ed.lt:1~ d.e acordo com o cargo a que pretendem concorrer, com as scgúlntcs es pecificações; 

Cargo Vaps 

Piwi <i-ol!d,,ç~ 
lnlillltil(códjgo OI) o do 1• CR• oo S' Aoo C6Jlio (02) 

CR• - Cadastro de Reserva, 

2.0 DAS INSCRJç(iES 

carp 
Horária 
Sem.anal 

20h 

1 Vencimento 
Tipo de 

Habil11:11ção 
Prova 

1 RS 1.278,87 
Liococeá41,,1rnPkme.m 

l'odogogla °" cm Nonrul 
Objeliv.t s..,.,..,, 

2.1 A, iru;cri~'Ões para o PROCESSO SELIITIVO ser.lo efetuadas de forma PRESENCIAL, no 
período de 02 e 03 de fevereiro, das 08:00 às 18,00bs. 

2.2.As l_nscrições serão eíetuadas na sede da Câmara Mun_lcipal de Manoel EmJ<Uo--PI. 

2.3 A in~eripo para o proce,;w ~eletivo ~lmpUfkado Será no valor de R$ 30,00 (trinta 
ReO'IL~) 

2.4. O pagamento d.a lnscriçl.o só poderá ser feito no ato destit. luscrlçllo. 

2.5. O N"cibo/comprovAAte referente à lnscMç.(lo erá dlsponlbilrnldr;, p~l'll r;, cand.id;,.to no ;,;to 
da insr;rlç!lo. 

2.6 No ato da inscriçào o caodída.to deverá preenclier uma ficl:ta contendo, 

a) Dados péSSOàlS.: b) Cart;P: e) Código do éaí(;O. 

2.7 O eãndidato ·poderá inscrever-se somen te ·para 01 (um) cargo d,:, que trata o ttdital. 
Em caso de pluralidade de i!1$cr~ê$, será oonSiderada VÁUDA ape11,11.s a i!1$cr jção m,aj$ 

RECENTE. 

2.8, llm =o de lnscrlço:les erradas e pagmiento das mesm;,s, o candJ<lato n,o ser~. ressarcido 
pelo pagam@nlO @feruado l.ncorrcramcnre, sendo que é responsabllldadc do ~andl<lalO cferuar 
a sua ln.sc-rlção para o cargo a qual pretende concorrer correta.mente; 

2.9. O valor refürente ao pagamento ela i_n~crição nã.o será restituido, salvo em e.aso de 
csucelaroeoto do Processo Seletivo, qu.-!quer ,;iue seja o motivo eosejad<;>. 

2.10. O candidato que necessitar de q ualquer tipo de atendimento diferenciado para a 
rcalizaç-Jo das provas deverá sollcltá· lo, por escrito, no ato de inmi çJo, indicando cla.rar11en1c 
no íonnul:lrio disponibilizado, quals os recursos especiais necessárlos (m rerlals. 
equipamentos, etc.). 

2.11. A solicitação de recursos especiaiS será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e 
de rawabllldad~, desde que solicitados no ato da Inscrição, no íonnulário espcclllco d 

inscrição. 

2.12 Os candldatos q u() solicitarem condições espociais serão comun.lcados através de aviso 
publicado nos endereços -eletrônico: 

httn·//maoneleroidio oi rnv hc/mam1eleroidi0/rac1afdenntidas ni rnv q deíerimentt) ou não 
do pedido. 

2.13. A cand idata que tiver ne~ssidade de amamentar durante a realização das prova.~ dever-:!. 
chegar ao local d.as provas com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos e di rigir-se à 
Coordenação, com acompanhante, maior de idade, que ficar~ com a guarda e re.~ponsabilidade
do lactente. Nos horários neces~rios a candidata será acom panhada por um fLs I até o local 
onde se enoontr.l a crianÇi'\, sendo que o tempo destinado à ilmàmentaÇil•) nao será acrescido
ªº horárlo da prova da cand1data. 

3.0 DA ISE ÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS DOADORES DE: 

SANGUE: 

3.1 O candidato que preenchecr os requisitos da Lei Estndua/ 1111 5.268 datada de 

1()/12/2008 poderá requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição neste Processo 
Seletivo. 

3.3 E.quipara-se o doador de sangue, a pessoa que integre a Associação de doadores e que 
contribua, comprovadamente para estimular de íorma direta e ind ireta, à doação. 

3. 4 o requerimento de iscorAo do paeameoto da taxa de 1nscdcão para os doadonu de: 
iill1IUólSt (anexo 11) deverá ser enC'aminhado à Comissão de Acompanhamento do Processo 
Se leti.vo da Prefeitura Municipal de Manoel Emídio - PI, e entregue no ato da inscri.ção. 
Juntamente com os segul11tes dorumen tos; 

a) Cópia do r<;?quelirnemo de inscriç-~o; 

b] Comprovante expedido por entidade coletora, credenciada pela União, Estado ou pelo 
Mun dplo, de que o candidato é doador de sa11gue, rela.clonando o número e a data em q ue 
íoram realizadas as doa~es. sendo q ue não poderá ser inferior a 03 (três) doa~es anuais. 

Para ter direito à isenç~o. o candidato deve comprovar que reali:zou, no mínimo,03 (três) 
doaÇões no período de um ano. ou seja de Janelro/2018 áJaneiro/2019. 

3.5 A entrega dos documentos cima referidos deverá ser fei ro s er dirigido à Comissão de 
Acompanhamento do Procc-sso Seletivo da Prcícltura Munidpal de Manoel Em(dio • PI na sede
da C!lma.ra Mun icipal de Manoel Emldio-PI. 

3.6 A Comissão de Acompanhame nto ava liará o pedido de Isenção e publlC3rá s ua decisão no 

mural públiro da Prefeitura Municipal de Manoel Emldio - PJ e nos s ites e 
hrm;/lmanoelgmldto.pl,govbr/manoelrmldlo/porta!dgnotldas.pl.gov até o último d.la da. 
Inscrição. 

4. DAS VAGAS RESERVADAS A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

4.1. Considerando-se que o presente Processo Seletivo destina-se a c:-~daslro de reserva, não, 
havendo número d.ollnido de vagas a serem preenchidas, e q ue por lei são reservados 5% 
(cinco por cento) das vagas para pe,..,~oas com necessld.ades @speclals, desprezadas as frações, 
das vi1gas ofer-ecidas no cer tame, até a extinç.ão da validade do mesmo, de aoordo com a 

Constltlliçilo Federal. 

4.2 O candidato considerado pessoa com delldê nc.la que desejar concorrer nest;'I condição. 
deverá no aio da inscrição informar no campo cspocifLco ser porlado r de necc-ssidaMs 
especiais. 

1.3. Durante o prazo de Inscrição, c..mdldato Inscrito na condição de portador de necessidades 
especia is, deverá encaminhar para a comissão organizadora - em horário de expediente. 
Juntamente com os documen.tos o rlg,lnals para conferência, (ficarão retidas na secrer.a,rl.a. 
s omenlle as cópl,as dos documentos, os o rl,glnals serão devolvidos ao candidato após a 

conícrência) laúdo m&lico firmado por especialista na área, atestando a espécie e o grau dt'I 
defláêncla. com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional 
de Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência., sendo que posteriormente, se 
aprovado no presente Processo Seletivo, devera submeter-se à pericia médica promovida por 
equipe multiprolissio nal designada pelo Municlpío de Má.noel Emldio - PI, que te.rá decisão 
termi nativa sobre a sua quallllcação rorno portador de ncces.sldades éspcdals ou não e, sobre 
o grau de deflcl~ncla, que determinará estar ou não, o candidato, capadr.ado para o exercido 
do cargo. 

4.4. A en trega dos documentos ac.ima refer idos deverá ser encaminhado à Comissão de 
Acompanhamento do Processo Seletivo na sede da secretarla de educ..,çâo até o tUt'lmo d ia de 
inscri,;Jo. 
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e stado ~ o Piauí 
Pr"ete•tura Muntclpal de Manoel Em,d fo 
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4.S. A não observ!lncia do d isposto nus subitens anteriores acarretará a pe:rda d u direito ao
pleito da vaga reservada aos candidatos em tais condições. 

4.6. As pessoas com deflci~ncia partlcl parão do Processo Seletivo em Igualdade de condições: 
com os demais cand idatos. 

4.7. O candidato q ue no dia da prova necessitar de atendimento d iferencJado em fu nçlla de 
sua deficil!ncla, dever solicit:J.r por esCJ"'ito na data da inscrição. 

S. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

5.1. As lnscrlçõ~ que preenclic>rem rodas as condlç/les de.ste Ed ital serão homo logadas e 
deferi das pela autoridade competeote após o encerrameoto d ,3S mesmas. 

5.2. O to de homologação d:is inscrições deferld;is e a relaç:to das inscrições índeferid:is serio
public-ados em documento afixado no Mural Público Preíéltura Municipal de Manoel Em[dio -
PI e no endereço eletrônico, 
hrm;//manoelcm1d10 Pi eov.hr/manoolrmldio/nonatdcnoridas Pi eov 

6. DAS PROVAS 

6 .1 . Da prova objetiva 

6.2. A prova objeôva será obrigatória a todos os a>ndlwi.tos independente do ca_rgo que ir3o
concorrcr ou de qualquer outr:J. condição. 

63 a PROVA QQIEIIYA sçri) ap)kada PR dia 10/02/2019 pas dçpçpdl\pçlas da 
UNIDADE ESCOLAR ZULMIBO FERREIRA DE SOUSA SITO Á AV 1" DE MAIO S/N NQ 
MUNJciPIQ QE ~ANQEL EMiUIO - PI Em caso de alteração d.e local da prova este será. 
publicado e divulgado no Mural Público Prefeitura Municipal de Manoel Emíd io - PI, e nos; 
endarcços eletrônicos: e 
btm;//maooeJem1d10 PI gov br/maooeJemid10/nor13,l,hmotldas Pi cov 

6 4 A abertura do:;: vortõt:$ oara o iu1res:sn dos candidato:; s:er.á a partir das 07h3Omin 

6 5 O fechamento dos portões ser.\ às OBbOOmio sendo aue a partir deste horário Pio 
sera mais nsrrnlUdo a entrada de r-andldatn& mh onatoncr aleearlio 

6 6 AP6:s o feçhamento dos PonAes o c:aodidato d'evea-á dirie1t"ff: imediatamente a sala 
de realizado das provas não sendo nem,itida a nern,anêncla do mes:010 nos; 
corredores sen,do one a ,amtss4o orpniiadara do ,ename e o Muoidnla de Maooell 
EmídJo - PJ, não se res:oonsabllizarão oor atrasos na entr.ada o-ara as salas d.e ,aoHcacãc,. 

de provas a qual deverá oçorre:r 10 minutos antes do Inicio das provas oora Instruções 
oece:1ê1tia:; ove ,serie r,·pa1sad2s 00J2s fis@Ri 

6 'Z Nao s-erá uermtndo a tneresso na ·sala de a»ucacao de Provas aPós as o·Qhl Omtn 

6·BA prgya gbjetiva &:eté inkio às0HhJ0min o tAtrnlno;\,; 12ht0mJo 

6,9 A relação d.e énsalamento ser publicada após a homolo.çação das inscrições na se~retaria 
de educaçãn e no si te: bttn· //manoelemjdjo Pi iwv,br/manoelemjdjo/porta)denotidas Pi ilPY 

6.10 A prova objetiva $erá realiuda em uma única etapa, terá II d1.1n>çll.o de 041l00mln. 
lnclu.ldo o rempo para preenchimento do c.:irdlo-resposta e será composta de q uesrõc 
objetivas com q uatro alternativas de resposta para cada uma delas. das quais soment-e UMA 
será a correta e deverá ser assinalada conforme lnstruçlles que constamo no cart11o- respos 
e na 11 página do caderno de provas. 

6,11. As qu~tõ~s da prova objo tiva voN:arao sobre quéstõos do conhMimontos os pcdfloos. 
ge rajs e l.lrogua portuguesa. 

6,.12 Os L"Unteádos p rogramãtiC:."O.S sobre- os q uais versarão as q uestões da prova objetiva é5tão, 

pub licados no Anexo JJ do presente ediro l .. 

7 DA PROVA OBJmVA - Serão apllcadas provas de Conhecimentos Especff/cos, llllf/Ua 
Port:ugucsa:, Conhecimentos Gerais, conforme quadro abaixo para os cargos de: proi or da 
educação básica es pecifica.do neste edital. 

N• de Tomlde 
Provas Qllestões Peso Pontos 

1► Conh.,cimf!ntos Esp,;cífioo~ na árf!a 20 1,0 20 

2 ► Língua Porwguesa 15 1,0 15 

3 ► Conhiàcimentos go;rais os 
1 

1,0 os 
TOTAL 40 . 40 

7.1 Serão considarados dassiflcados os candidatos qu~ ob tiwrom a nota ml.nima de +,00 
(quatro) pontns, nn -conjunto d ::L'i provas 1, 2 e :3 (na soma das notas de Conhecimentos 
Espedflr:os, l/ngua Portuguesa, Co1theclment.os Gero Is), conforme quadro acima. 

8 .1 NORMAS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA; 

Os candldatos deverão comparecer no local designado para a realização das provas objetivas: 
no horária e data estab .. leddos neste Edital, m~nidus de DOCUMENTO DE lílENTll'ICAÇÃO 

ORl GJNAI. (COM FOTOGRAFIA), o não comprimento deste item imped irá o ace.'!.~o do 

candidato ao local de prova. 

8.2 Será. vedado o acesso ao portilo de entrada do local de prova ao candidato que se 
apresentar após o horário determinado no item 6.5 me,5mo que o inicio da prova tenha sido

postergad o por motivo de (orça malor. 

8.3 Serão considerados docwnenws de identifo:ação: carteira de identidade, carteir.is 
C'Xpedidas pelos Comandos Militnrc>s, pelas Secrc ta1i .as de Segurança Pública. pelos Jnstitutos 
de Identificação e pr;los Corpos de Bombeiros 1ilitares; pelos órgão.~ fisca li1.:ad ores d@ 

exercido profissional (ordens, oonselhos, etc.); passaporte; certificado de reservista; carteiras 
funcionais do 1inlstério Público; cartei ras funcionais expedidas por órgão pó.biiro que, por lei 
federal valham como Identidade; carteira de tra balho; carteira nacional de hab111r.aç.ão. 

8.4 Caso o candidato não apresente, no dia de reali.zaç-ão das provas, documento d 
ldentiílcação original, por motlvo de perda, furto o u roubo, deverá ser apresentado o 

documento que a reste o registro da ocorrência em órgão policla.L com data não superior a 30 
dias da data da realiz ção da prova do Processo Seletivo. 

8,5 Só serão aceitos documentos no prazo de validade e em perfeitas condições, de fo rma a 

pennid.r, com cla_reia, a ldcndllca.ç- o do candidato e sua assinatura. 

8.6 Para a realização da prova objetiva o candidato rece berá um caderno de questões e um 
çactjg TC§pg$J. 

8.7 O candidato deverá apor no cartão Resposta, em loca l próprio, seu nome legivel, ng do, 
documento de identidade e assinatura. bem como as suas respostas por questão, preenchendo

por completo o campo que se refere à questão correr.a, confonne a forma correta, 

exemplificada no próprio e rtão resposta e na prlmeira folha do caderno de provas, para 
propiciar a correção com lcitura digital o qual será lacrado em envelope no final da prova. 

U,U No Cartão Resposta do candidato constará as assinaturas dos fiscais e dos úl timos tris 
(03) candidalos d~ cada sala. 

8.9 Antes de in iciar a resolução da prova o candidato deve conferir se o caderno de questões 

c>sti impresso sem falhas o u defeitos que possam comprometer a resoluç:lo da prova. bem 

como enumerada e o candidato deve ler as instruções relacionadas à marcação das respostas. 

U.10 Formaoorretade preencher o cartão de Resposta:■ 
8.11 kJ resposta da questõe da prova objetiva deverão ser transcritas para o cartão de 
respostas, conforme as instruções oonstan tes na capa do caderno de provas, devendo o
candidato utilizar apenas caneta esíerográílca nas cor~ azul ou preta. 

8.12 O cartão-resposta não será substituído po r erro do cand idato. 

B.13 O preenchimento do Cartão-Resposta será de inteira rcspottsab!lidade do candidato, que
deverá pr<JQ)der ~m ,onformidad,:, com as i nstruções espedfi(:;)S t1>ntidas nesté Edital, não 
sendo permitido que as marcações sejam feitas p-or outras pessoas. salvo em caso de que o 
candidato lenha solicitado condiçilo espe.:ial 1'.lar-d esse fim, que no caso, o ca nd idato ser.1 
acompanhado por fiscal designado pela Comissilo de Acompanhamento do Processo Seletivo. 

8,14 Serão de intei responsabilidade do candidato os prejufzos advindos de mar ções 
fe iras lnco rretamen.te no Cartão-Resposta. 

8,15 Serão consideradas marcações incorretas e atri bufda nora 0,00 (zero) à questão da prova 
obJellv que estiver em desacordo com este .Edital e corn o ca~o-resposta, taiS como: cuJa. 
resposta não co incida com o gabarito o ficial; contenha dupla marcação, mar·ca,ão rasurada O\l 

itmendada, campo de marcaç.ão não preench ido Integralmente,, ou não estiver ass inalado no 
cartão resposta. 

8.16 A p·rov:a será corrigid.a un.icament'e pela marcação feita n.o cartão-n.sposta e não 

terlio vaJidade quaisquer anotações feltas no caderno de prova. 

8,17 Ao terminar a prova.. o candidato, obrigatoriamente, entregará ao fiscal de sala o cartào
re.sposi:a .. 

B.18 Só será permitido ao candidato entregar sua prova objetiva após transco rr ido. no 
mínimo, 30 (trinta) minutoS do seu inicio. 

8,19 O candidai,; somente podc,r'á ausentar•St! tetnI)"r-dríamenc;; da sa la de prov-ds, duran te
sua realização, acompanhado de um fiscal. 

8.20. Não haverá, po r qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das 
provas em vlrtude de afastamento de candidato da sala de prova. 

8.21. Os ~ltimos 03 (três) candidatos juntamente com os ílscais de sala e pelo menos um 
mr;mbro da Comissão d Acompanhamento do Procr;sso Seletivo deverão po r no local 
indicado dos cartões resposras su.as assinaturas. 

8.22 Os últimos 03 (três) ca_ndi datos juntamente com os fiscais de sala. e pelo menos um 
membro da Comlssão de Acompanhamento do Processo Seletivo deverão anotar no verso do 
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cartão de n?spostas avantuals quastõ~ deixadas ~m branco. apondo suas assinaturas no loca l 
indicado .. 

8,23 Os últimos 03 (três) candidatos juntamente com os fiscais de sala e pelo menos um 
membro da Cc>mi$$i'lc) de Acompanhamento dQ Proce-sso Seletivo deverã(> Invalidar o cartao 
resposta entregue em bra1100, apondo suas assinaturas no lor;al Indicado. 

8.24 Após a reã.lizaç:ã.o das etapas ãnterior.f~s, os fist."".áis de salã. juntant<Htte com os 03 (tdts:) 
últimos camHd.atos e c:om pelo menos um membro da Coml.ssdo de A<:omp;mhamento do 
Processo Seletivo, lacrar o os envelopes, nos quais estarão acondicionados os cartões 
respoota, bem como a assinatura destes envelopes, os quais set"-o deslatrados somenre pela, 
comissão Qrganl~dora conforme crom;,grama. 

8.25 No dJa de realização das provas nilo serão fornecidas, por qu.alquc-r membro da equJpc de
aplicação das proVE$, informações referentes ao conteúdo das p:rn vas .. 

8.26 O caderno de provas o os gabaritos prc;limmarc;s set"-o publicados a p;trtir cus 17 horas 
do prlmi:tiro dia útil po,sti,tior ao diá da rc,allzaç,io das provas n.M sltM: é 

httn~//manoelemidio·Di-gov.br/manoelemidio/oonaJde:noticias-p\.goy 

8,27 O Munidpio de Manoel Emídio • PI PiauJ, não assume qualquer reS?O nsabilidad ,:, quanto
ao t_ransporte, alimen tação e/o u afojamen to dos candidatas, q u ando da realização das: provas . 

9. MATERIAIS PERMITIDOS NO LOCAL DE PROVA: 

9 .1 O candidato pode ter no local de prova, unicamente: 

a) documen10 de ldendflc;aç-:lo; 

b) C!lneta esferográfica com tlnt.s de ,x,r azu l ou pret.1, de materla.1 transpare nte; 

e) água acondicionada e:,m V3~'iHha m e fabricado em materia l transparente .se m qualquer 
etlqu.eta ou rótulo. 

9.2. Reromenda-se ao candidato que nà\o traga pará o local de prova qualqu<!'.r material nà\o 
permitido. Se o,s trnuxer, deve en\Tegru- todos os ma.te.rla.ls, equlpamentos e utensUlos não
autorfwdos n.os fl.S'C:lis da sala no momento de acesso as, la de provas. 

9.3 É VEDADO DURANTE A REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 

a) ingerir qualque r tipo de alimentos, ex.ceto água; 

b) fumar; 

e) comun.icação entre os ca.nd~dams; 

d) wnsulta a materlills (Uvros, revistas, apostilas, entre outros); 

e} Forrar ou usa r qualquer cqu'lpamenro clerrõnlco, como telefone celular, tablcr, norcbook, 
bip, calculadora. máquina fi:,10gráflca., t,ntre Outrc).$. 

9.4 PODERÁ.SER EXCLUfDO DO CERTAME OCA DlDATO QUE: 

a) ap1-esenta.r-se após o horário estabelecido, não sendo ad.m.ltlda qualquer tolerância; 

b) apri:t.~entar•se em local diférénte dá convo.:,açãO oficia l: 

e) n.ã.o comparecer ãs provas, seja qual foro motivo alegado; 

d) nll.o apresentar documenro que bem o ldentlllque; 

1) ausentar-se do loc-al de provas antes de decorridos 30 (tr!n~J minutos do lniclo das provas; 

g} ausentar-se da sala de provas levando Cartão Resposta Cartão ldentlllcação ou ou1ros 
materia is não pe:rmltidos; 

h) e tiver portando anuas, mesmo que possua o respectivo porte; 

1) la.nçar mão de meios lllcltos para a execuç o d.as provas; 

j) for .surpreendid o em comun icaç.ão com outras pessoas o u utili7.an do•se de livro, anotação.,. 
Impresso, nã.o permitindo u.so do celular, máquina calcul dora ou similar; 

k) estiver fazendo uso de qualquer t ipo de "?arelho eletrôni<'D ou de comunicação (bip, 
telefone celular, relógios dlgJtaJs, walkman, agenda ele trônica., notebook, palmtop, receptor. 
i:ravador.smortphone ou outros equipamentos similares). bem como protl!'tore-s auriculare-s; 

1) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 
indevido. 

S.7.1. Os aparelhos eletrônjcos e pertences dos candidatos deverl o ser acondicionados em. 
saoos plástloos que serão lacrados pelos llscals no momento do Ingresso à sala de provas, e 
a.sslm permanecer-.'.lo até a salda do ca11 dl.dato do local de prova. 

.S O JULGAME TO DAS PROVAS OBJETIVAS 

9,6 A Correção do cartão resposta do candidato será realizada pela Assessoria jurídica e/ou. 
Comissão Organi.zadora do certame. 

9.7 As nota.s apre.sentadas serão prellmln.are.<;, sem os crlré.lios de desempates constantes no 
Item 10 d.o presente edital. 

9.8 A publicação do resu ltado preliminar ocorre conforme data estabelecida n.o cronograma 
do edital. Nesta constará os critérios de desempate constantes no item 7 do presente edital. 

10. DO l!Ml'ATE A NOTA FINAL 

10. O~"'Orrendo empate no resultado final das provas, o desempate beneficiará, 
sucessivamente, o cand.ld.atn que tiver: 

10.l. Com idade Igual ou superJor a 60 (~ssenta) anos, o mais velho até o último dia de 
lnscrl~o neste Processo Seletivo na forma do dl.sposllívo no partgrafo único de a_rt. 27 da. Lei 
Federal n9 10.741, de 01 de outu bro de 2003 (Estatuto do Idoso); 

10.2 Maior número de acertos na prova de Conhecimentos Espedficos; 

10.3 Maior número de acertos na prova de Língua Portuguesa; 

10.4 Maior número de acertos na prova de Conhecimentos Gerais; 

10.S Maior Idad e; 

11. DOS GABARITOS: PROVISÓRIOS E DEFJNlTJVOS 

11.1. O gabarito preliminar será div ulgado partir das 17 horas do pr imeiro dia útil após a. 
realização das provas nos sites: 

htto-//manoe)ewidi0 Pi ~0v br/manoe)emidig/portalden°tiçias,0i~PY . 

12.2. Da publiração do gabarito defini tivo não caberá qualquC'r outro tipo de !"('visão ou 
rC'Ctrrso administrativo. 

12. DOS RECURSOS 

12.1. É admitido recurso quanto a divergências: 

a) a não homologação 01, lndeferlmenoo da Inscrição {conforme prazo previsro no anexo 1 -
cronograma); 

b) na formulação das questões da Prova Objetiva, e no Gabarito l'reliminar divulgado: (N~ 
período de 14/02/2019 · Prazo desrinodo o interposição de recursos em face das 
QuestiJes da Prova Objetiva., e do Gabarito Preliminar, prazo previsto 110 anexo l -
cronograma). 

e) d oorreçll.o dos Cartões Resposta. (No período dl': 18/Q212Qf9 • Prazo de l11ter postçno d!! 
recurso, SOMBN1"E em face da Correçi1o dos CartiJes Recspostas, prazo prnvlsto no anexo f 
- cronograma). 

12.2. Os recursos deverão ser in terpostos conforme cronograma do ediral Anexo 1. 

12.3. Somente será apreciado o rerurso e,;presso em termos convenientes e que apootar a(s) 
ciro.mstâncla(s) que o juslifique. 

12.4 Os RECURSOS deverão ser interpostos de forma presencial com comissão coordenadora .. 

1 2.$ 0$ recursos lnter po$t0$ a difer ente$ qu4!$Kl4!$ devem ser formulados em 
diferentes fonnulár los, se.ndo, um fQcrnulArlo para çad.a ouest,ãp Caso g gndldatg, 
apresentar recnrso de mais de uma ouestao n11m mesmo formulário a me·smo NÃO sera 
I PC'édado 

12 6) NÃO ser/Jo apreciados recursos referentes as q1iest6es da Prova Objetiva fora do 
orazo estipulado oor esse e:d ital 

12.7 O r-ec:urso/requerimento interposto fora do respectivo prazo ou em bnrnlv não serão 
conhecidos e os im:onsistentes não serão providos. 

12.8 Se na an.állse dos recu rsos resultar anul.aç.llo de questões, os pontos a ela. 
correspondeme.s ser-:lo atrlbuldos a todos os candidatos do refe1'ido cargo, 
ind@pendént@m@nt@ dec terem recorrido. 

12.9 Os r-ec:ursos que dizem respeito às provas e aos resulta.dos dela decor,remes ser~o, 
analisados e dado o parecer pelos profissionais r-esponsáveis pela elaboração d.a questão do 
Processo Seletivo. 

"12.10 ão ser.ão ace itos pedido~ ou rccurso.ç cncamlnhado.ç de forma dlfüren~ dos 
procedimen tos especificados ni:, edi ta l. 

12.11. O resultado do julgamento dos recursos será publicado conforme o cronograma des'te 
edital, nos s ltC's: hm,;UrnaooeJern!dlg pi çoy br/maoocl'ern!d lg/por;r;,ldenotlda• pi çov 

"1 2.12 Se houvor alteração do gabarito preliminar, por força de impugnações ou recurso,;c 
consideradrn; procedente.~. os gabaritos dos c:andidaoos do refe rido cargo serão corrigidos de-
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a.cordo c-om a~ alteraçues e fetuadas pe l.a Comissão Orga niuadora da secr..o<ria municipal de 
educaç-:i.o. 

12.13 A declsão ex.arada nos recursos pela Comlss:l.o Org:mlzadora da Secre1 ria Munlci pal de-
1;:d uc-a:çãl) ,é irrea)rdve} na é$t'era àd min i$tr.itiva. 

12.14 Se do Julgamento dos recursos resultar na alteração do resultado flnal e respectiva 
classmcaçil.o, novo edltal de resultado final ser:i publicado. 

UI. DO PROVIMENTO DO CARGO 

13.1. O pMvtmenoo cm Carãter f?fotlvo do cargo obcdc,cerá r\gorosam,mte à ordem de, 
classlncaçllo dos candidatos aprovados. 

13.'2 l'icam advertidos os ca11.d idatos ap rovados de que a 11.omeaçao e provimento no 
cargo/função s6 lhes serão deferidas no caso de exibirem: 

a) cópia legivel do Diploma ou Escolaridade exigida para a função; 

b) atestado d ,;, b oa saúde física e mental, podendo, ainda, se r solicit.!dos e1<arnes: 
com plemeD'tares, ás expensas do cand idato, a serem dern rmlnadas pelo serviço Médico do 
Município; 

e) decla ra~o nega tiva de não acumu laçã o d e empregos/ funções no se rviço públia;,, vedados 
i,m lei: 

d) demals documenros sollcltados pelo Departamento de Recur"Sos Humanos da Prefeitura. 
Municipal, ou previsto em Legisla~ o Municlpat 

13.3. Os camlidatos d assificados e nomeados es t:arJo regidos pelo Regime Jurídk o Único dos 
Servidores Pú bli cos Municipais de Manoel Emidio - PI. 

13.1. O candidato aprovado no certame obriga-se a manter atuaUzaào seu endereço junto ao
Departamonto d e Recursos Humanos d.a Prefoi rura Municipal da Manoel Emídio • PL 

13.5. Caso o candidato ni\o possa assumir o cargo qua11do convoc-ado ficara. auoomatlcamente 
d esclassifica do. 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. A aprovaçllo no Processo Seletivo nllo assegura ao canc!Jdato sua nomeação, mas a penas 
a expectativa de se r admitido segundo as vagas existentes ou necessidade futuf;l, na ordem de 

dassiOcação, ficando a nomaação condicionada às disposiçõas pertínanws e à nGGC'ssidada e, 

convenH~ ncia d a Prefeitu ra Mun ici pal de Manoe l Emídio ~ PJ. 

1.4.2. As publit.·açõc-s oob.rc õ Processo Seletivo serão aflxadás no Murã.l PUbJicó da P rufcitu.rã. 
de M.anoe) E:mídio Pt e no ender'l!(:O e.letrôni.c:,--o : 

hnu·//roãooelrmidio oi v2v bc/manoelrmidio/oortatdeo2Hcla$-Pi sov 

14,3. S o lmpcdldoo de atuar como membros de q<1alsque r das comissões deste certame ou de 
ser responsãveis pela elabora.ção das proV3s, c6n] uçes, companheiro o u par1>nte em linha reta. 
colaooral ou por afi nidade, até o secundo çrau, de cand.idaoo cuja inso-ição haja sido deferida. 

14,4 , Os casos não pniv1st0s no presenta Edital, no que tanç0 ao Processo Soletlvo om quostão. 
serão re~lvidos, conju nta mente, pe la Assessoria ju rídica d o Mun icíp io de Manoe l. &mídJo Pi -

f; p ela. Prefel tura Mun iclp<>I de Manoel Emfdio - PI , con form e a leglsl<1ç-ão vigente. 

1.4.5 O Pref@ito do Munidp io de Manor,l Emidio • P I poderá, antas da ho mo logação. 
.suspender, anu la r o u cancela r o Proces~-.o Seletivo m ediante •Ca.'io s especiais e fortuito.s:. não 
as..Ci:lstindo aos candidatos nenhum di re ito a reclamaçõe.Cã:. 

14.6. O fo ro para dirim.ir qualqu r qui,stão rolaeionada com o prusént<, Proct>.-:so Si;li;tlvo é o, 

da Com.arca d e Man,;,e l EmJdi ,;,-Pt 

14.7. Jn~cgram o presente Edital para 10dos os fins e efeitos os s1:gu intcs anexos, 
,AN EXO 1- Cronogr.-ama; 

/\N EXO 11 - Conteúdo Programático: 

A.NEXO Ili - 1 nscrlçll.o; 

ANEXO IV- rcquerimenro Isenção de truro de Inscrição doadores de sangue 

AN EXO V - reque ri mento de portador de "ecessicl,ades especia is; 

ANEXO VI - requeri.meato de Interposições de recursos; 

14.8 . Este Edital entra em vigor na data de sua p<1bllcaç1io. 

1unlclpio de Manoel Emidlo • PI, 30 de Janeiro de 2019. 

Antôruo Sobrinho d a Silva 
Prefeito Munlclpal 

Vistado na Fo rma d e Le i 
CARLAJ>ATRICIA UAL 
OA8/SC 33SS8 
As!<e'-\<Dnl Jurídica Municipio de Manoel )lmfdio - PI 

EDITAL Nª 01 DB PROCESSO SELETIVO N11 001/2019 

CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DATA OBSERVAÇÕES 

Pu bl ic.Jr.io do Ed[taL 30/01/20l 9 Eni raso dê llnpug,~ do ,..tu .. 11 ,k..,.rá s.;r 
feita por escrito. endereç;,da ao ?TOCUrador s,,ral 
do ~ UJ\l.típ[o d.e Manoel Em[d!o - PI, 
protooolada éll\ horirio de e,pedien1 da 
Prcle[tura M<1a[dpal de Manoel Ernldlo • PI at~ o 
c1Ja1trnti:m12 

lm;a-içõe.s. 02./02./ 2.019 Presenàal cãmara municipal de Manoel Emídio• 

• PJ . 
03/02./ 2019 

A,1, r:-e.~ri1.1ç:.l\o do.~ dooarnen10.~ p.,r.1 02/02/2019 Dorante o pr:w.o de in:Ç(r[çfto. enc.1mtnh., r ~'lO 

= cUdaios Pom.dores de N=Jdades a lo~ de toxrt~o ou a s«retarfa m•unidpal ele 
Esped,ils, 03/0ZfZOl9 educação de :Manoel El mtdlo - PI. em borãrlo de 

e,q,edjente no, hor.án o.s desairo< neste odlc;,L 
Reablmento de Inscrições para Candidatos 02/02/2019 Na sede da secretaria muníc[pal de ed.ucaç;!o. 
que reqt1e'l'erem a lsenç-ão cte raxa ~ a 
ín.scnção (Doalklr de Sall!}oe). 03/02/20 19 
Pu bH~ç..\ o da. relação de iSe ç..\o ela tall.'I de ~a Internet no sltec-
lnscrt~o (Do<tlklr do San.9uo). 04/02/2019 hI111· llwaolll:ltcctdl11.pl4:llvbr;!wacll'.dtccldtglp 

12Ilaldem!Jlldas.pliem!: 
A p.artlr du 1,7h. 

Perlod.o de ~ento da raxa de loscefç!io 
para -os c.1nd ld111tos que lke:r.11m pedido de OS/02/2019 Pre-sertd.'111 com a:-comlS! .O ors;:miudora. 

lsaettção de taxa IHDE;FERtDA. (Dlxtlklr dt 
Sull9"U<), 
PubUc.1f[LO dás inseri~"$ l>efür idi s e 06/02/2019 l'<ia in~crm:.-t 1 O sile; 
lndeíerldas tutp:· llrnamJ!ehirn~dlr1pl ~ bclrna□~l!!lrnW ~c ú1 

gníi!m:11,nl'11J::iUl-8E 
A partir cL1s 17h e na M:de da .steretana. 

Prato de recursos d.as lnsi:rtçtles 07/02/2019 ~a imeme< no site: 
Inde feridas. hI111· Umacl!Clccctdl11.pl4:llvbr;!ccacll'.dtmld!gl~ 

12 tlalde:11cljtias.12ii1:a~ 
Pa re:c-er dos recursos das insctiçõH 00/02/ 2.019 Pela internet no .s~t~ 
Indeferidas e PubMcação da Bumologação bnp· llrna11fl!elernldh1 pi IQl!.bctrnamlelern[nle:lp 
das tnsc,rlçõ.,., aeliildtllJllllS:líl:illl '11D!: 

. A partir cw 17b e na sede da secretarta 
rnunlelpal de e<lucaç.a<>-

l'rova Objetiva 10/02/ 2019 A Pro1,a Objeava será apllcada rui unJclade 

escolar Z<tbolro Ftrreira dt Sóus.t Manot l 
Em(dêo - PI, Sito :à aveoid.3 1" de maio s/n, no 
município dt MaMel Emfdio - PJ. 

Divulgação do e b.mto Pn:liminar cl;i 12/02/2019 A partir dos 17b nos sltes: 
Prova ObJellva b1t1r llwa□ lllll~Cll til 1 '1.PI ~ bCIClla□ gj)Jewr.dl~lll 

g0i)Jdtoci1is=lii1S.Rii&m!: 
o MW'al da sede da Secretllrta Muni tlpal ele 

Manelel Ern(d!o e da Pttfettnra Municipal de 
ManOol!I Emldio - Pt 

Praw cle-stin do a ln~s:~o de recur$0s 14 / 02/ 201.9 Pela imemet 110 stte; 
em face d3s Q11es16es da Pro•a Objet:iF.1, e blll!' llwa□lllll~w fll i 11 Ri 11!!! bcl111a□ !!di: widfglg 
do Gabarito Preltrnl 11ar. art1lde~atldas.11l.pJ1 

E / ou~ sede d.aSecl'\?tariá MU11ldpal de M oel 
Emfd!o-1'1. 

Publicação do julgamento dos recursos 15/02/2019 A partir das 17h ílOS sites 

intérpo$t0$ em íaçe d~ Questóés da Pr= http://rn;moelem·dio.pi.Jl(>v.br 
Ob1etiva e do GabarilO P iminar. E na sede da Secretaria M uolcipal ele Manoel 

Em(dêo- PI. 

DIWlgaçlkl do Gaoonro Final apó~ analL,;e 18/02/2019 A partir das 17h nos .~ltl!.~: 

dos n1cursos interpostos (lOntra as lllll!·ü wao111:li:r1füli11 Ri ll!!Ihrl111aot!!:li:wf'1fg /g 
Quesl6es da Pro\'3 Objetiva. do Gabarito !:!Ila]dPonilda&Dlilm!'. 
Preliminar, e Cornç.\o dos Cartões e BO Mural da sede da Se.nc:arfa Municipal de 
R~ ost.1.- Maooel Ern(dío e da Prefeit11r~ Municipal de 

Manoel Emldio - PJ. A parnr das 17h. 

Pu.bU~o d. Cbssmcaçiio após Pm1cer 19/02/2019 A partir das 17b nos sites: 
dos Recursos e COITeÇão dos CartGe:s bl.tlr llrnam1elfwfdla,p l,ll!ll'btllllil□ode1n[d fa /p 
R~ osta. ailllld~mgtid~:.11i.pJ1 

E no Mlll"al da sede da Secretnla Montclpal ele 
Manoel Emldlo e da Prefeirura Munic[pal de 
Manoel Emldlo - PI. A oartir das 1711. 

Pu blitaç.lo do Resultado Final 2)/02/2019 O Resultado Firuil por cargo será pubtlcada nos 
sites; 

blll!' llrna□lll!lf w fdla, pl&!IIJ2el□1a□ lll!lf1D[d~ /g 
12ctaldc11121is=las.nia 
e no Mur.!l da iede da Secret.1rta Mun icipal de 
ManOol!I Ern(d!o e da Pn-f~irura Municipal df 
Man~I Emldio -PtA partir das 1711. 
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(Continua na próxima página)

Estado :I'o Piauí 
Pre-teltura Munlclpal de Mancai Em idto 

f!' fO(.;O $60 r'-fl fti(... n6 1 l - IJoàl-fo Cbt"l1r'O - C P ;: 6 '1 .61s-<:oô 
C N PJ : W Oõ~SS.4 , 1 :25/0001 - .iO - lci[QÇQQ ro omk1!?:0bOIO'"tQI çÇQQ) 

EDITAL N1 01 l>E PROCESSO SELl!TJVO N2 001/2019 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO · NWEL SUPERJOR (PROFESSOR D.E EDUCAÇÃO lNFANTIL E 
DE 111 AO S11 ANO). 

ÚNGUA PORTUGUESA: Compree.ns:lo e lmerpretação de gêneros textuais variados. Recursos; 
de textualidade (coesão, coerência; r-e lações intertextuais). Domínio da ortografia oficial: 
emprego das letras, ponruaç-ao e acentuação gráfica oficial ( ovo acordo). Semântica 
(amonimla. slnonimla. paronimia, homonimia, polissemia e seus efeitos discursivos) 
Signlficação, estrutura e formação das palavras. Classes de palavras - flexões e suas funções 
textual-disrursivas: substantivo, artigo, numeral, adjetivo, pronome, verbo, advérbio, 
preposição, conjunção e Interjeição. Dom[nlo da estrutura morfossintática do período simples 
e composto: relações de ,coordenação entre orações e entre termos da oração; relações de 
subordinação entre orações e entre t:ennos da oração; concord:lndas verbal e nominal; 
regências nominal e verba l; emprego do sina] indicativo de crase; colocação pronominal. 
Funções e Empregos das palavras "que" e "se"; emprego dos parques. EstiHstic:a: figuras d 
sintaxe, de som, de palav!'as e de pensamento. 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 
Aspectos Filosóficos da l!ducação · o pensamento pedagógico moderno: iluminista, posit ivista,. 
socialista, escolanovista, fenomenológico-existencialista, antiautoritário, crítico. Tendências: 
pedagógicas na prática escolar brasileira •e seus pressupostos de aprendJzagem: tendências 
libera is e progressistas. Aspectos sociológicos da Edu ção - as bases sociológicas dai 
educação, a educação como processo sacia~ as institu i9i)es socia:is básicas, educação para o 
controle e para a tran.~forrnação social, rultura e organ i7.ação social, desigualdades sociais, a 
relação escola/familia/ comunidade. Aspecws Psicológicos da Educação • a relaç;io, 
desenvolvimento/aprendizagem: diferentes abordagens, a relação pensamento/ linguagem -
a formação de conceitos, crescime_nto e d~nvolvime_nto: o biológico, o psicológico e o social. 
O • 29 • desenvolvimento cognltlvo e afetivo. Aspectos do Cotidiano Escolar • a fonnação do, 
professor; a avaliação como processo e; a relação aluno/professor. A função sacia] do ensino: 
os objetivos educacionais, os rontei'.idos de apnmdi.zagcm; as relações interativas cm sala de 
aula: o papel dos professores e dos alunos; a organização social da elas~. Dl retrtzes, 
Parllmetros, Medidas e Dispositivos Legais para a Educação · A Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação e o Estatuto da. Criança e do Adolescerite. Parâmetros Curriculares Na.clonais para o 
F.ns1no Fundamental. 

ANEXO Ili 

FICHA OE INSCRICÃO 1 NI 
NOME: 

DATA DE 1NASC. ; 1 SEXO: 1 CPF ; 
ENDEREÇO: 1 N~; 1 CIDADE: 
CEP: 1 BAIRRO: 1 FONE: 
EsMAIL: 

NOME DO CARGO: 1 CÓDIGO; 
,oedaro que aceito a, condições d1tS<:ritas que rege este proC\!$SO seletivo Edital n• 001/Z.O19, se 
seleclonado que apresentarel todOIS os docum@ntOIS comprobatórios dos requisitos pessoais, de 
escolaridade e proflss.lonals para assinar o contrato. 

Manoel Emldlio, PI, __ de reverelro de 2019, 

ASSINATURA 00 CANDIDATO 
------

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 
O candidato efetuou 
,nscr~o no ,processo~ 'letivo simplificado de Manoel Emíd io/PI, r eido pelo edital 001/2019 oo 
c.argo de código 

Manoel Emldlo/PI, __ de feverel r•o de 2019. 

Asslnatura do membro da Comlssão de Seleç:lo 

RECIBO 

A PREFEITURA MUNICIPAL OE MA OEL EMÍDIO/PI, re.a,beu do candidatola~ 
---------------~- CPF NV _______ ~ a quantià de, 
R$ 3O,00 {tn nt.1 rc,a ls), rc,forontc à, in~çtto r\O Proce~o 5-()lotlvO Slmpllficado - Edital ne 
001/2019. 

Manoel lõmldlo/PI, __ de !eve..-elro de 2.019. 

Comissão Orgãnizãdôr 

ANEXOJV 

EDITAL ND 01 DE PROCESSO SELETIVO NII 001/2019 

BEQIIERJMENTQ ISENÇÃO DE TAXA DE JNSÇRIÇÃO DOADORES DE SANGUE 

Para: 
Comissão Organizadora do PROCESSO SHLETlVO 

E~,______________ pórtador(a) de> 
documento de identidade sob n9 _____ ..., inscrição n9 ____ _, venho solici tar 
Isenção para raxa de inscrição ao Proce,sso Se,lerivo n9 00 1/2 O 19. 

Declaro para os devidos fins que preencho os requisitos da Lei Estadual n11 

Lei Estadual 11 11 5.268 datada de 10/12/2008 ,(Doador de Sangue). 

Declaro, sob as penas previ tas no artigo 299, do Decreto•Lei n2 2.848, de 
07.121940 (Código Civil), que as lnform.a.çõt>s conStantt>S neste fonnu lárlo expressam a 
verdade e por elas me responsabillzn. 

-------~ !,_de ____ de 2019. 

Assinatura Candidato( a) 

Documentos anexos: 
1: __________ _ 
2: __________ _ 

3. __________ _ 

EDITAL N51 01 DE PROCESSO SELETIVO N11 001/2019 

REOUERJMENTO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

Vaga para Deficiente tisico e /ou Condição especial p.ara REALIZAÇÃO de provas. 

Eu, ___________ , portador do documento de identidade n• 
____ expedido pe lo ____ e CPF sob nº ____ , residente e domiciliado na 

nº __ , Bairro ____ ..., cidade de-
_______ __, Estado __, CEP nº ____ __, inscrito no Processo Seletivo N~ 
001/2019, regido pelo Edital N2 01/2019, do Poder Executivo Municipal de Manoel Emídio -
PI, inscrição sob nº ---~ para o cargo de _________ __, requeiro a 
Vossa Senhoria: 

1 - ( J Vaga para portadores de deficiência física: _____ CID nº 
NomedoMédi.co ________________ _ 

2 -( l Condição Espe.cial para a realiz.a~o da prova, sendo a deficiência: 
2.1. ( ) Prova com ampliação do tamanho da fonte: 
fonte _____ / Letra ___________ _ 

2.2. ( ) Sala Especial 
Especlficar: _________________ _ 

2.3. [ ) Laitu.ra de Prova 
2.4. ( ) Amarnentaça.o 
Nome do Acompanhante: _______________ _ 
Horálios deamament.açào: ______________ _ 
2.5 ( l Outra Necessidade Especificar. ___________ _ 

Pede Deferimento. 
_______ PJ,_de ____ de2019. 

Assinatura Candidato(a) 
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estado ~ o Piauí 
Pr"ete•tura Muntclpal de Manoel Em,d fo 

fl'l'~O S'6o f'~rk. n6 ~ li - ~l'r'O Cttn lr'O - Cf~;: 6 <1 ,67.S-000 
CN PJ : O- 06~5,5.41 , 1 :25/0001 -40 - lüitOCOO Q} omk1k>Gbo!?·,OI :CQOO 

ANEXO VI 
FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

Eu, ---------------, portador do documento de Identidade na, 
·-.. ····-····• inscri.,lo n2 .......... .......... ,. para concorrer a uma vaga no processo seleti vo para o cargo 
de ·--~-- ---------~ apresento recurso Junto à comissão 
organizadora contra decisão do mesmo. 

A decisão objeto de contestação é .•..•.• _______ ..... .., ................. _____ _ 
------------(E.xplicitar a decisã.o qu.e está runtestlnd.o). 
Os argumentos com os quais co"wsto a referida decisão são (li mite máximo de 200 palavras): 

Se neces~rio anexe documencos, referências e/ou outrns fonces externas, Usiando-as abaixo: ---------·· .. ·-.. --........ ________________ ~····--· .............................. . 
-------· .. ····· ......... - ----- ------- -·· .......................... ____ _ 
·-······-···--·-·· .... d~e-- -~dP ;!019. 

E TADO DO PL.\ Í 
PR •f l!IT RA MUNICIPA D MONTEALEURE DO PIAUÍ 
Ruá O.:rm:r,·al lob[(I 03. et.-nlru éep: 154 .940.000 
e rJ: 06.554.232'm101 -1a 
Monlt Alegre do l'im:Ji 

A l'r,.,tein.m, M,rnicipal de fonte Alc:gn: do Pi,u1[ - P[, .!l\'L>li 'ILlC for,; rcalí?.or ' • O : 00 do LiÍli 11'00/20 l 9, " 
Abc,tur,i dú l'~g!Íó ~ocilll Nº 00120 l ':1, ~ ·• ls'lll Cóllló objcló pr IIOÇ!l-0 de ~ÇOO de lrllnll)Of\O <>lar éó!D 
m01orist., • Recurso: pM I<!, ipm, fundeb, icms, ilbi, is, e com•ênio d1l l'nlftit1.1rn/Fsiad(1. Ma.iore& inforll\91),.'leS, 
Ru• Dcrum'III wbâu, Ol'lllt\l. tlll pr,'<lio da Pn.1'cilura.. fone ( 9) 351?-1260. 

M('>Me Alegre d() l'i1ui, 31 de j1111eirc,de 2019. 
Ra ilttnc nrva I bn A nscl mn 

l're.id,'tlre Ih CPL 

ESTADO DO PL.\ Í 
PR •f EIT RA MUNICIPA D MONTE AL.EURE DO PIAUÍ 
Rua O..mm·:il Lobão 03, et.-n tro C..1): 154 .940.000 
e rJ: 06.554.2J210001-1s 
Monk Alegre do P1aui 

A 1. 0 OF. LI ITAÇÀO 
A Pref, ilun, Muoic:il)ill e Monte Alegre do 1'i1lui - 1'1, ~vis,i ao-s iJUcr~do~ que 6tn\ ~-11liZi.lr,;,; 
l lhOOmiJ1 do dla [3;{1').!20!9, a alxrtum do Pregão Pr\:!ieJJci.al N" 09t2019. que 1cm co!OO objdo 
lucaçiio de e~tnnuras de wm. palws mó eis, gerador e :i.~o, ne.~sários para II rualiza ;iio de 
cvemo c~roovalcsoo no Munic[pio de Monr ~gro d(} Pitlu[. font,! de l\'C\1n-o: rocut-sM [)n'lprl -. 
frm, outr~. Maiore. infunnação e edital poden\ ser obtido na sede da PrefeitlJ.Nl Muni -ipal de Monte 
Alegr<: lo alliado na Rua DemetVal Lobib 03, cenlro das ()~:00 ás 13:00. fone (!19\ 3577-1 260, 
pm.mmtt~l<'grd(li@,yah,w1füm. 

J onlc Alegre do f>iaui, 31 d<: jandro de 2019. 
Raihme Çan,alho An~lmo 

Pn:biJOO(iHla CP 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL OE MONTE ALEGRE 00 P1AUÍ 
Rua Deme.rval Lobão 03, centro cep: 64.940.000 
C PJ: 06.554.232/0001-78 

onte Alegre do Piaui 

EXTRA TO DE ADITIVO CONTRATUAL 
2" Aditivo Contratual 

INEXJGIBlLIDADE n• 02/ 2017 
CONTRATANTE: MlJNIClPJO DE MO'N'rE Al.EORE DO PlAUÍ - PL, C PJ: 06.554.232/0001.-7$. 
CONrRATADO: FALÇÃO& MENDES ADVOGAOOS ASSOCIADOS, CNPJ: 15.753.525/0001-75. 
OBJETO: PreslaÇão de ser.oi90s de ~soria especialiZllda. de natureza singular, visando a assessoria 
tribu.Cária, acompanhamento das OIY A ·s e DIEFs. para definição dos lndioes do !CMS junto à secrewia 
da fazenda e ao Tribunal de Contas do Estado do Piaul 
FUNDAMENTO LEGAL An. 57, inci'IO II, da Lei n• 8.666193. 
VALOR M'ENSA · R$ 6.000,00 (seis mil reais) 
FONTE OE RF.ClJR.SOS: RECEITA PRÓPRIA - 001 

PREFEITURA MUNICJ:PAL DE SANTO ANTÔNJ:O DE 
USBOA- PIAUt 
CNP·l 011.!1!!13.820/0001- 97 
RUA ANAJTA ROCHA. 32, CECNTRO 
FONE: (89) 344!>-1185 
a!P: &4'540-000 
E --m ■ U: prete5tur•desalO!1j1mall .com 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N,• 00712019 

Processo Administrativo nº 01012019 

O.BJETO: Con tratação de empresa para p.restar;ão de SeNiço de ITanSporte escolar 
dos alunos da Rede Municipal de ens ino do Municipio de Santo Antônio de Lisboa-P I. 
V alor. RS 112 .622,40. FONTE DE RECURSOS: orçamen10 9eral do Município. DO 
EDITAL : Poderá sor adqui rido por qualquer empresa lntoressada, n.o Setor de 
L icitações e no si te do TCE•PI. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS 
E DE DOCUMENTAÇÃO: Às 08:00 h do d~ 13/02/2019. LOCAL DOS EVENTOS, 
RETIRADA DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Selor de LicilaçOes, na Rua Aneita 
Rocha. 32 - Centro - Fone: (89)-3449-1185. 

Santo Antonio de Lisboa-PI , 31 de janeiro de 2019 . 

GIiberto Batista de Carvalho Junior 
Pregoeiro 

PREFEITURA MUN1J:CIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE 
LISBOA· PIAUi 
CNPl 0&.5S3.8i0/0001· !il7 
R,UA ANAUA ROCHA, 3;2, ClãNTRO 
l'ON~ , (S!il) 3 449-118~ 
CEP : 64640• 000 
E•mall:pn!!felt,uradeaa.109maU..co.m 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESE NCIAL. N• ooe/20•111 

P·r'OC.$•0 A,:fminltl'11tlvo n• 01 1120111 

OBJETO : -squisíç.So cfe rna.lerial hospita lar pars a tende:r 83: necessidacfes da sea etariai Mu:nicipa'I de 
Se.ide de Sento António de Li~ oa.PI. Valor: R $ 130.267.00. FONTE DE RECURSOS : orçam&nlo ge,a 
do Munlclplo. Data de ab<lrtura: As 09:00 ti do d ia 1Mli2/2019. LOCAL: Setor <re Llcltaçoes. na Rua 
Ana m Rocha. 32 - Centro - Fone: (69)-34,19-1185. 

GIiberto Badata de Carva·1ho Junior 
Pr&filoelro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE 
LISBOA· PI AUf 
CNPl 06.S53.820/0001-97 
R\l'A A-NAJTA ROCHA. 32, ClãNTRO 
FONE: (89) 344!>-1185 
CEP: 644140•000 
E ... m all: p ·refelturadesal09mall.com 

.AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N" 009/2019 

Processo Adm;i n .strativo n• O 12/2019 

-OBJETO: Aquis·çao de pneus, camaras de ar , protetores e serviços para Prefeitura e 
Secretarias Municip.ais de Sanlo Antonio de Lisboa-P I. Valor: R$ 273.860,00. FONTE 
DE RECURSOS: ORÇAMENTO GERAL 00 MUNICIP IO . DO IBDITAL: Poderá ser 
adQviri do por QuelQuer empresa interessada, no Setor de Lic itações e no site do TCE· 
PI. RECEBIME NTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS E DE DOCUMENTAÇÃO: 
Às 10 :30 h do dia 13/02/2019. LOCAL DOS EVENTO,S, RETIRADA DO EDITAL E 
INFORMAÇÕES: Setor de Licitações, na Rua Anaita Rocha, 32 • Centro - Fone: (89)-
3449•1185. 

Santo Antonio de Ustxia, PI, 31 de jene;ro de 2019. 

Gilberto Batista de Carvalho Junior 
Pregoeiro 

• PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ 

EXTRATO DE CONTRATO 

Pr cão pr en cia l n!! 003/ 2019. Contratant : Pr f itura Municipal de Mass.apê. 
Contratada: Posto Macedo CavJlçanti Ltda. - ME. CNPJ: ll.504.838/0001-3SI. 

Objeto : Aquisição de combustíveis e derivados. Recu rso: Orçamento Geral; Valor: R$ 
944.040,00. Vie,ênci.i: 12 (doze) meses. Assinatura : 31/01/2019. 

Pregão presencial n!! 004/2019. Contratante: Prefeitura Munrclpal de Massapê. 
Contratada: SILVA & SOUSA INFORMÁTICA LTDA. - EPP; CNPJ sob o ni 

24.311.683/0001-66 . Objet o: AQU ISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. Recurso: Orçamento 

Geral; Valor: R$ 25 .880,00. Vigência : 12 (doze) meses. Assinatura: 31/01/2019. 
Massape do Piau i, 31 de Janeiro d 2019. 

Pl'{!foito Municipa l 


