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-----"' e 
Estado do P._uí 
Prefeitura Municipal de Manoel Emídio - PJ 
Comlisslo Permanente de Udtaç6es-CPL/PMME/PI 
Praça São Félb<, 11 - Centro - CEP 64875· 000 
CNIPJI no 06.554.125/0001"""'0 

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 007/2019 

PROCEDIMENTO Nº: 005/201 SRP/PMME/PI 

ATO De COOP~RAÇÃO ttCNICA: 001/2019--PREFEITllRA MUNICIPAL DE MANOEL 
EMiDIO - PMME/PI X PREFEITURA MUNICIPAi. DE AGUA BRANCA - PI 

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAi.. DE MANOEL EMIDIO - PI X PREFEITURA. 
MUNICIPAi. DE AGUA SRANCA - PI 

OB.JETO: ADESÃO AO SRP DO MUNICliPIO DE MANOEL EMilDIO - PI , NA CONDIÇÃO 
DE CARONA - POSSIBILIDADE JURlDICA. 

OB,H:TIVO: UTILIZAR. PROVISORIAMENTE. PREÇOS REGISTRADOS NAS A TAS DO 
SRP DO MUNICIPIO QUE. TEM POR OBJETO FORNECIMENTO PARCELADO OE 
LOCAÇÃO DE ESn::tlll\JRAS PARA EVE:NTOS (PALCO, SISTEMAS DE SOM, ILllMIMI\ÇÃO E 
AFINS). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS. ôRGÃOS E FUNDOS DO 
MUNICIPIO MANOEL EMIEllC).PI , C0NF0RLE EsPECIFICAÇÕES 00NTIDAS NO TERMO D E 
REFERENCIA E EDITAL. REFERENTE AO PRE.G/1.0 PRESENC~ SRP PP N": 005/2019-
PMME/PI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N": 006-,20119 , PMME/PI ., AT A DE 
REGISTRO DE PREÇOS E PROCESSO ADMINISTRATIVO N•. 007/2019, 
PUBLICAÇÃO NO 011\RIO OF ICII\L DOS MUNIC IPIOS .ANO XVII - TERESINA (PI) -
SEGUNDA-FEIRA, 118 DE FEVEREIRO DE 2019 - EDlÇÃ.O MMMDCCU<VI NA DATA 
DE ATIJALIZAÇOES. 

FINALIDADE: OTIMIZAR CONTRATAÇôE:S OE INTERESSE DA REOUE:RENffE OE 
NATUREZA PROVISÓRIA. 

OUTRAS INFORMAÇÕES, PREFEITURA MUNICIPA L OE MIANOE:L EMIDIO-PI 

Alltõnlo Sobrlnho <ia SU11a 
Prefello Munlcl.?31 

PRE~mJRA UNICIPAL De f ·MHCISCO ~EDO - PI 
Av•niidll Mairtla dll CerYalJlo A .. ncar1 :Jlt CM!tro 

CEI>: ,f4M:la000 
CN PJ: 01.&12.A177/GG01 ,t7 

E-mail.: et1:llt1we·01censbs2mestie Eil:99Y.br 
T-•; {HI 3'Qf ooell 

EDITAl TESTE SELETIVO 
SIMPUFICADO N~ 01/2019 

A PREFECITURA MUl'flCIPAl M FRANCISCO MActDO, &$tido do Plaul, atraoés da Comlsdo de Seleç:lo, 
con$tltuída ooníorm:e Portaria n 01/2·019. no uso d.as atribuições. conferidas pela Lei Munkl.pa1 nt 
223/2018, alterada pel;, Lei Municipal nt 233/201.9. e oom vlst:a, ao atendimento de neee5.5ldade de 
,erviço tempor~rio o exreptióna l, torna públicá • rc:a1i1açilo do f>toccsw Si:lelivo Simplificado para 
contr~taçto de divcr,os c:ai:sos, por tempo detennln do, con$G11n,te M normoiu confül3s ne,te Edlt~I. 

l . DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 o Processo SC!lotivo scrj realitado pc~ CCmi$Slio do SelcçJo, coMtiwlda pela Portaria n• 01/20'19, 
a qual f,ca fu;,ndo parte int@flrant~ d;,st;, ;,ditai - ANEXO 1, a t ravh de COmlu.llo de Awaliaçio 
dui · ada espedalm111J1t11 ara este fim, il H uir nominadl; 

TIT\.lt.A_IIES 
1 037.Sl6,8&3-40 

439.3-80.783-91 

SUPlfN'l'ES 
01 Maria Gorete de Souu l.eal 805.686.703-10 
02 lrad Helena da Conceição 352.270.793-15 

1.l A Comissão de A~li~o scr\i fC$potls.ávcl, ,a) pela oon!c.:ç5o d.'.I prov~ escrita; b) rt-alização das 
entrevlstu; cl 11Vallado dOIS candld tos ciue se submeterem a re l!zaçlo deste Teste SeletM> 
Simplificado. 

1.3 caben à comi~ de set ção ti atribtrlções refe,entes ao JulJamento dos ,cwrsos interFJOstos, 
sendo Mt~ a ílnlca lnstlnda admlnlis'tr.,tlva, cm ca<!O de: 

l ,3.l 1ndeferlmento de Inscrição, 
1.3.2 RHultado das avallaç!les; 
l .3.3 Clanlfk~lo do:1, candidatos. 

IA O Proceno Seletlso d!:$llna-se ao l)feendlimento do:1, cargos descritos no Item 2 dut4! edlcal, 
obedecidas ordem dauHleatófla, durante o praro de valld~ do prese,ue reste. 

1.5 O processo seletivo, obJeto deste Ed ai, terá validade ·c1c l (um) ano, podendo ser pronogado uma 
únlc;, vet P{lf' igu3I periodo, a crit rio d8 admlnlstn~o munlcli:,.;,I. 

1,6 As eta~s do Processo Seletivo terão c:aráter d1,nillcat~rto. e elimln.tório, diO t ipo milior 
pontuaçlo, n3 forma do lt1>m 4 d" I• Ed <11. 

1.7 Os c.andidatOli contratadm estarão subordinados ao regime Jurldl~o de trabal o, ;,speclflcado na Le1 
Municipal n~ 223/2018. alterada peli lei Mu.nlcipil n1! 233/2019, e poderio sar latadD1 em 
qualquer IOC'-11 deste munic/plo, tendo COR10 remunéraç~o e targa horária d,e trabalho, 1al qual 
d~crito nem, Edital. 

2. DOS CARGOS A SEREM PROVIDOS 

-
CARGO ESC.OIAIIIDAOE VA.GAS VENCIMENTO CARGA 

HORÁRIA 
Motorim, Ca.tegoria "O" Ensino Mtdlo Compte10 e 02 1.4(15,50 40h 

hatlllltaeJo categorl;;i D. 
Médico Plantonista Gradu.içlio Superior em 01 R$ 3.000.00 + 20h 

Medk ina e registro no ron1elho l~alubrid.tde. 
rellonal de me<:Hclna. 

Odontólogo {Clrurgl.k> curso superior e m Odontologia e 01 RS 3.233,09 + 40h 
Oentistal registro no Conselno regional de 1nsaluMd.a.de. 

oclontoloioia. 

Enfe rmeiro Nív;,I Superior Comp~to @ 01 A.$ 2.5116,47 + 401, 
lrisCflção no Co=lho Aegion 1 insa brídade. 

, de Errfermaaem. 

Assi:1,tente Social Nível Supl!tlot Compléoo e 01 RS 2.34tS0 40h 
Inscrição no Coo!ll!lt,o regional 

di! Servloo Soclcal. 

Fono.udióloso Gradua(ão Supatlor ffl\ 01 RS 1.300.00 30h 
fonoaudíoloala e re,istro no 

conselho regional de 

fonoaudioloxia. 

Farma~utico Ni-el Superior CQmipleto e 0 1 R$ 2.000,00 20h 
lnm lcão no Cons@lho Regional 

de Farmácia. 

Pn:,fe$.$0r do Ensino iJce;ncJatura plena em Educação 01 RS 1.2711,87 2Clh 

Fundament:i l, ponlldor ele Física . 

Licenciatura Educai;llo Fisica 

Orient:idor Soei.a i Ensino MldiO Comoleto 03 R$9~.00 40h 

Fai;illt;ador de Oficinas Ensino M&llo Comolo10 01 RS ggg,oo 40n 
Instrutor de mWicã Ensino Mtdio Completo 01 R$ 9~.00 40n 

lns!Nlor dedanca Ensino Médio completo 01 R$ 998.00 40n 

2.1 DOS CARGOS PARA CADASTRO RESERVA ~-------------- -
Fisiotuapeuti Cur-$0 'l~rior e;m fi~ioterapia e CR R$ Z-1100,00 30h 

registro 110 w nwlho ~ional de 
fis,otl!ra pia. 

" 
Professor PoWalent:e, com Curso l\Jperl.or de llcendat~ra CR RS 1.278,87 20h 

Licenciatura plena, p.ara 
lectonar "° Er1slno 
Fundamental I e 11. 

2.2 M atrihulçõ•s de oad• ca1110 enoontra-;e especificado, no .Aí'le•o li deste Edital . 

3. DAS INSCRIÇÕfS 1 

1 

1 

1 

3.1 A.s in>Cric;~'I 'le'~O efet<1<1das olnlc.a • o,cdusl\tam@nte d.e fom,a presencial no per1oeo de 08 h h 
1lh dos dias 2:S/02/201.9 e 26/02/20l!J. na se<le da Prefeit\J ra Munlc . ~I t:le Frand,oo MaoMo/ P~ 
localliacla na A"<lnlclil Marli ele Carv,dno Alencar. n• 36, Conlro, Fr=noi= M~or!do /P I. 

3.2 Será cobroo.> taxa de inscriçlo no valor de RS 30,00 para os car;o, de 11lw l mUlo e par;, os cargos 
ele nlv•I supe.,ior será cobrado o valor de RS 50,00, o ~uol dever~ se, depositada na A&lnol:o:22U ... 
9 corrta:10.m:141 • e.nm do BnsN o.i -.genc:la:0639, Op:006, conta Cornn.te: 71041-6 Câiu 
Ecoribmlca federal ou padori, alnd■ , ser rietulld• atravk do p;,pmento flll bôlt>to bane-Alio, 
coffespondente .o valor do carao, o qual est■ ~,rto 4 aerado pelo :setor ele tributos na 
p•efeitura munldp.al de Fra nclk.O Macedo a>m a ld•ntlllcaçlo do e11ndld1to; e e,,treB•• 
comprov.,nte no ato da in.scrição. ,ervindo o c.omprovantt dt pasamento co~ comprovante ele 
lnwição no certame:. 

3.3 A uir.1 de lnsroção dev;,/'â se-r de-poslada .-m uma dessas contas banc,!ria, acima descritas. via 
tran,rerência bancária fe ita ?l!IO candld~IO t lt ul dil cont•, sendo vedada a transier1!ncia por 

telí(ieiros .. 

3A Pode ainda o paeamento da taQ ser feito por depósito em caixas-clctrónicos .• sendo vcd~clo o 
d,epósito através de en.velope. 

35A el;,tivaçãD da Inscrição implica n1 acelt;iç&o t.lclt .a da$ condições tixadas para realização elo 
Processo sel~IVo, não podendo o candidato, portanto, alegar desconhecimen lo das normas 
estabelecidas no presente edital. 

3.6 São requisitos para a lnscriçlo: 

3.6, 1 • 51!r brasileiro nato ou naturalizado, ou gr;uar das prerfQgillivas pre,is tas no artigo l2 da 

C0<'1$'1itulç!lo Fed.,ral e dem ais disposições ele leis. no oa,o de <?stn,.geõro, ~ ser de-mon$tndo 

mediante a apresentação de carteira de ldi>nlofade- e- CPF; 

3.6.2 - Com,prcwante de r0$iclência; 

3.6.3 • Compnwante do pagamé nto da t~a d.e ln:M:rlção. 

3.7 Sio requisitos para in,estidura no Cil'llo; 

3.7.l - Atendirnento aos requisitos para a inscrição, ~ ~N demonsllado mediante a apresentaç3o 

dos dOCllmentos. e:rlgidos no itCTTI ã ntt.--rior; 

3.7.2 • Terno m ini mo lS lclc:toitol ar.M comple-tos; 



66

www. diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

Ano XVII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 22 de Fevereiro de 2019 • Edição MMMDCCLXX66

www. diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

Ano XVII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 22 de Fevereiro de 2019 • Edição MMMDCCLXX

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL IM! ~RANCJSCO MA.CEDO - PI 
Ãv•nlda Mad■ da C■l"V■lha A.._naar. 31, CM1tro 

Cl!:P: iW.U:1-C)GO 
C PJ, 01M2.&77/GCIOM7 

E.-l'nãll.: er:MfftuctPD:IMlti9RMfflM-Ril AAV IF 
T...,_•, (Ili :WSS 0080 

3.7.3 • Estar quite com o SeMço Milita,. para candidatos do $el!O mucullno, que dever.! = 
comprovado 3b'~vé• de, certificado específico; 

3.7.4 • Estarem gozo d0$ seus direitos civis e politioos; 

3.7.5 P-ossuir rf;!gl5-t.ro "º conselho Proflsslonal com.pe,ten,re, p:=u~ .-q,.mte:s car1os. que e 1em~ :Oll"ii 

o desempenho d:Ji.$ :M:Jvid;,id111,, a insc;rlç:lo em tais entid:iides. 

3.i.6 Ter esoolarid:ade c:omp.ativel oom o ~~rio eoneotndo, mediante: enue,a:a de 

<:erificado/Dlploma devidamente autenticado pe:lo MEC. 

a) Os candidato, li"" com:lufr;,m o curso ncceossário para hat>ilitaçllo no cargo, poder~o fazer 

p,ova de- sua escolaridade mediante e,,t,ega de OetMraçâo ou Certidão de Condusão de 

curso d.,..jdamente autentlcad3 pcfa rcsJJl':Ctiva lnslitulçilo de Ensino. 

3.7.7 N o p,;,,:svlr ,ínculo d,,tivo com a admlnlsuaçllo munici1>al que o iml)eça c!e acum1,1l~r e;,,_o, 

c.onforme previsto n.i Conslltulção Federal. Oedaração Anexo m. 
3.7.8 Não w,r processado cMI e penalme11le, demonstrado através de Certld5o e1pccmg emitida 
pela Justiça Estadu~t e Federal. 

3.8 A apre$éntaçlia d.o• daoumemos comp,obatórk>s ed&ldc» pela lten:i 3.6 dcwtãa ....- 1>ntregues no 
ato da reallZaç,10 da 1nsc,rlçJo, sob ""na de desdaülflcaçllo do candidato. 

3.9 ( vedada a transferência do valor pago a Utulo de lnscrlç.'lo para t"n:"iros. assim como a 
lr'ansfa,fnda da lnscriçJo para o..uo, J>roce,sos seletivos. 

3.10 N~o se~o .itelta1 Inscrições por Yia postal, lae-slmllc, Ili~ internet. conclldanal e/ou 
extcmr,orãnu. 

3.11 Não haverá devolução do valo, de inscrição, sa lvo nos casos de cancelamento, anulaçilo. 
susJJensão ou r,ão realização do Procecsso Seletivo. 

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO ! 
4.1 Pa,ra todos os c;,rgos, a pontuação final •••' obtida pila adição slm.J>les das natas die cada uma 

das etapas. 

4.2 O P,rocc= Seletivo. nos termos da Lei Municipal r,11 Municipal n11 2.l:3/2018, alterada pel;, lel 
Muni(lp;,I n• 233/l019, se desenvolverá em duas etapas: PfO'lla Escrita e Entrelli~t~,. 

4.3 Da Prova Escrita 
4.3.1 A Prova escrita. de çaniter ellminatór,o e cla55illcatório, se,, realizada no dia 28/02/2D19, e 

con,i,tirá na produção d" uma dlnertat~ pelo eandidato, com pontuiçlo máxima de até 10 
(dez) pon<O$, COflÍOffnC critérios delln do• no Anexo IV. 

43.2 O candidato será, d=lilicado a llabilrtado pa~ • tas.e •-lnte (enttt:llltta) doseie que 
obt,nha pontuação ip,al' ou superior a 06 (s.e li) ponto,;1 1~ 

4 ... 3.3 A DIS:5.ertàÇào deYerã. ser manuscrita, em letra legjve:I, com caneta esferog,álica de tinta azul 
ou pret~. fabrl~cl• em materl&I trar,sp re11te, r,5o sendo permitido a cor,sulta a qualqu4'r 
materf:al ou apontamentos, bem oo.mo,, a lnterferêncía ou participação de outras pessoas. 

4 .:3-.4 Para reallzaçlo da prove será fornecido ao candkiato uma folha, para, rascunho, a qu.a• se.r., de 
uso facultativo. e uma folha de te>rto definitivo. Sendo qu,e esta llltlma é a que ser.! 
con.slde-rada, para todo:s os. eíeltos, para av,t1liaçlo da diss.e,naçlo. 

43.5 Será desconsiderado. para efoito dr, avallaç,o, qualc:iue, fragmento dl! tmcto que for escrito 
fora cio local apropriado e/ou que ultrapass.,, a e1rtens o máxima d" Unhas cablllels na folhe 
do t~XIO definitivo. 

4 .:3.6 Em r:a.so d!! fug:a, do temBi proposto pelo c:Bndldato, bem como, textos com menos. de og (oito] 
linha.s. o cand6d:ato rel:lesbe.r.â n:ota 0,0 (zero). · 

4.3.7 ·A prova escrita ter.i dura~:i:o máxima, de l h30min (uma hora e trinta minutos). 

4.3.8 O hor~rio e o local de realiza,i;;lo da Prova, escrita sari divulpdo no dia 27/02/2019 no ~trio 
da PnfelUJn Munldpal d• Franelsco Mac:Hio /PI a qual fica ~ltuada na Awnlda Maria d• 
Cilrva.'ho Alenca.r., nl .36; Centro ... Fn.nclsca Macldo /PI,; bem como,. no site oficial do 
Mllnicípio. 

.4 O.E~t• 
4.4.1 os candidatos classificados na forma cio icem 4 .3.2, lnd~•nt•m•nte da comunlcaçlio, 

deverão compa recer à Entrevi.sta, a qual se- re:allzar,j no dia 11/0.3/2019, conforme 
oronoe .. ,,.. • ..,, dlvuljado em 08/03/2019. 

critérios: 
CRITTRID5 

CIPICldide d• IIIPAlliAf O. fflõinllrlo dlril I obJIUW Ili 

e.perlkK1H adqulriidH 

:t Conhed.meii'ltO e htbU~M sobre· • .ré.:1 ~· ,qu•I 

p,..qnd.,11t:1,1~ 

~ t>omanst,.-çS<>=--...,,....,ln,...,..ld'"at-.. lwo- -•-,dl,-,p-a-,,-~=--.,.- ,~ 

Sili'll~llfM~O 

Tala! 

PDHTU.Ayin.,, 

At~4.0 

éq ._ifl l'O PQf'l~OI) 

Ati!l;r

lta.POClt°"J 

A.t-i:I.O.,OpD11t.os 

4.4.3 Esta etapa, de eariter apenas o1auiflcatórlo, te"' pontuaçllo m.Sxima d~ ui 10 (de,,) 
pont o.s. 

4.4.4 O candidato que não comparecer· à Entrevista serâ fe:s~s.lflcado do certame. 

4A.5 O candidato deverá comparecer ao local d<l entrevi$la na hora est;,beleçida no çronograma 
~,.,.divulgado, não l\avendo tolerãncia quanro ao mesmo, bem como, não halH!rn realização 
de scgund.l chamada da ootre,ina. 

5. DO RESULTADO 
S.l A dlllu'.lg11ç80 do ~wltado • Prov• E$,;,rlta, para toclos os cargos, aoonteoera no átrio da 

Prd"éitur., Munidpal de Francisco Mac!do /PI a qual fica situada na Avenida Maria de Cllrvalho 
Alencar, n• 36, Centro, francisco Macêdo / PJ, bem como. no si!~ ofiela l do Município, no dí.a 
06/m/2O1,. 

5.1.1 Os candidatos que se sentirem preJ11dlcad.o.s em relação /1 nota obtida na prova escritii , 
poderão Inter-por recu rso por escrito, em modelo próprio do co1n1füfato, desde a divula.içilo do 
réSllltado atJ! às 12 [dot,i,,) horas do dia 07/03/2019. 

S.1.2 O resultado dos re,aJI'S05 Interposto< será dlsponibilitado at~ !I! 17hs do dia 08/03/2019. 
Nes(a hlpótese. a republlcaçllo da lista de aprovados, com ou sem modlflcaçõe~. será o resu'ltado 
con,slder.do p.ra efeito <le cl .. S5ilica~o p.ira a segundi! etapa (entreVista). 

at Após o julgamento dos recurSOtS, o resultado será clivulgado no ã11io Prefeitura 
Municipal ele Francisco Mac@do /PI a qual fica sit uada na Ave11ida Maria de Cllrvalho 
Alencar, n11 l6, Centro, Francisco Macêdo /PI, bem como, nosile<;>roçial do Muniór;,io. 

b) Na mesma oportunldadl!, 1erá cllvulpdo o cronograma de reallzaçllo das entrevistas 
contendo data, honlrio e local da mesma, as quals ocorrerão no dl~ ll/03/2019. 

S.2 O msultado da Entrc;vítta ser:! divulgado, para todos os c.ar&os, no .:lt rio da Prefeitura Municipal 
de f rancisco Macêdo / PI a qual fica situada na A\'enida Maria de Clrvall'lo Alcr,c.ar, nll 36, Cenlro, 
Francisco MacMo /PI, bem como, no 1/tl! oficial do Município, no dia 14/0·3/2019,, 

S.2.1 Nesta mMma oportunidade ser.ã dlwlpdo, conjuntamente, a pontuaçlo final de cada 
candidato, na fo rma do item 4.1; 

5.2 .. 2 Os c.indid<1tos q~e $e se1t!irem prejudic.iclos em re-li!çiio à nota obtida na Enu-evist.i e/w 
da sua pontuação Anal poder11o Interpor recurso por escrito, em modelo próprio do candidato, 
desde il diYul11i1çllo do resultado ;ité 11:5 14 (atorze) l'lom do dia 15/03/2019. 

.S.2.3 O rMultado dos recurSM lnterpo~os será dlsponlbl ,zado no dia 8/03/2019. 

5.3 O julgamento <lo.s recurso5 interpostos contra o resultado ela Entrevista e/ou pontua.~o final será 
co,,siderado, p.ra todos os efeitos, como resultaclo definit ivo, n~o sendo cablllel a int.erposiçl!o de 
qualq uer recurso. 

S.4 O resultado dllllnitlvo uri dlvulcado conj11nt1ment1 no Dlirío Oficial dos Munldplos, 1 no átrio 
da Prefeitura Munld.paJ de Francisco Macedo /PI a qu;il ea tltuarla 1'111 Avenlôa Mula de 

ca~ho Al<l'!ncar, nll 36, Centro, Francisco M1ddo /PI , bem como, no slt• oftdaJ do Munlcf.plo, 
no dia 19/03/2019. 

6. OAS OtsPOSI ÕES FINAIS 
6.1 o cronograma ele r-eallução deste Teste Seletivo encontra•se definido no Anuo V cfe~te Edllil . 

6.2 A coAtrataçllo dos c.1ndidato5 .;,provados 1e da~ de forma tempon!rle,, pelo prazo inicial de u.m 
(011 ar,a, podendo ser ren.O'llado 1,1ma õnica vez por ig.u 1 perlodo, conforme de1ermln;, a Lei 
Municipal nR Municipal nt 223/2018, alterada pel.i Lei Municipal n11 233/2.019:, que disJ)6c obre a 
contraução tempon!rl&. 

6.3 O resultado deste processo seletivo será homologado pelo Prefeito Municip,11, e publicado no 
Dlllrlo Oficial do• Município,. 

6,4 O candidato aprovado quando COMlocado de11erá apresentar-se em ate! 72 horas após a diWlgaçllo 
da ri!fêtlda convocação, quando deverá ser apresentado os docum~nt:o:s comprobatórios e~lgiclos 
no item 3.7, na sede da Prefeitura Municipal de IFranclsco Macildo /PI, cujo ender-eço encontrirse 
descrito no ltem 3.1 deste edital, p;,ra Cll!lebraçll.o de contrato com II adminirueç\lo públic.t 
muníclpa~ sob pena de não compa,eoendo o seu silfncio 1cr interpretado como ato de desislêmia, 
passando-se a imed ii!ta c<;>m,ocação do classificado seguinte. 

6.5 A Comissão de Seleção responsável pela elaboraçlo de~te editlll., coiiforme f'Qrt.Jri;) n• 0~/2019 
será a llnica lnsdncla admlnlst.ratlva compete11te para anáfüe de recurws em quai$Quér elas fases 
do Teste Seletivo Simplificado. 

6.6 Os candidatos nllo aprovados poderão retlr.n sua cloc~mentaçllo 1 [uma) semana após o término 
do presente certame. Passado e55e prazo, os mesmos <étão dr!scartados. 

6.7 A administração pública munidp.i l ,resguanlHe ao direito de convocar quaisquer dos anclldatos 
aprovados, de acordo com a neamidade, durame o pr~io ele \lig.!,ncla do presente Teste Selelivo. 

6,8 Os Cilsa5 0mi1sos serão ,esolvid~ pela COmiss;ão d@ Seleção, N!$ponsàv~I Feia elibllrilçilo ~ 
presente edital nos termas dos podere-s que ln~ foram concedido.s pela Portari.i ni 01/2019. 

Franclsoo Ma~o-Pl, 22 de fevereiro de 2019. 

Presidente - Portaria 037 /2019 
CPF n11053.377.663-SO 
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(Continua na próxima página)

PRl:fl:JTURA MUNIOIPAL DC FFIANQIICO MACEDO -PI' 
.I\V>f'llid.l. 11.,._ de CaN-al'liO Ale:nc;a_r, 3'. Cenbo 

C~P,&4."3-0ilJO 
CNP.r. OtAl1UTTIOOOM7 

E-m•IL: ett!!Jturaqrran,a1:ffOll'WÇ,f:CIQ::Plt9oy Pf 
Tololofle< (JII - 0090 

ANEXOI 

PORTARIA N• 001/201!1 
TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO N• OJ/201!1 

Dkp6a sob,- ,., c~o de Caminla H Av .. ~ ôc:I 
l'~ste :seletlvo Slmt,ifkàdo •dlW fl• Ol/20H~ • - 04ffU:c 
P,f6vkiilftdaj. 

C.ONSlDERANDO a nece:sd dade da Clon-trataiç..3o temp,c)liirl;,, de d iversos. prof'i$.$ionais. para e,cttuçl-o dos 
se,vlços nos diversos órJ~os deste município,, eontonne e$Iiputado na Lei Munldpali n• 2.23/20 18, a lterada 
pel• Lei Munlolpal •• 233/2019; 

CONSIDERANDO a s.ubmiiss.ão c;;l;, Adfnini$.lr(IÇ!,fo Públka aos p, ;nd os da 1Moralldade. e lmpes_soalidade.;, n~ 
realizaç--ão de contrat-açio de .se~otes., 'bem como. aas. d&tame.s contklos nas lei Municipal n2 223/2018, 
alt.,r.,~a i,cl Lei M~n~lpal nt i,:i/i0l9; 

CJONSJOIERANDO :a portaria 03.7/201-g que D1sp6t! sobre a c;riaçãio de Cõmis:ll'"'õ p11rt1 f,e" ti.taçlo d!! Té~te 
Seletlvo para ,contrataç~o de d l1Jersos cargos por tempo determinado. 

RESOl VE: 

Art. t• . flc;a criada, no 3ml:>ito deste munidl)!o, a COml~J3o de Avallaçlo a qual sNá .responsável pela 
confecção dias prova escrita~ reaHza:ç.ão das errtrl'Vi:H:1$;; ;J111,,.H,ç$o do!S andlidato5 que se s ubmete<e,m il 

realização cleste Teste Seletivo 51mplifkado. 

Art. i• • A relerid8 Comis~ ser~ c,omposta por: 
• Memt>ro Tltuler: lhuanny Mlla!eCla Canoelçllo Silva - crF n• 037,511>.&83-«l 
• Mcmt>ro Tlfui r: Ma,13 LullfflijT de O,M!lho - CPF t 439.380. 783-91 
• Membro Suplente; M41ria Gorete ele Sou» ~1-CPF nt 80S.686.i03-10 
• MembroSuplen••= l~õl Helen~ cl~ Cenoel.çllo -CPF n• 352.270.793-lS 

Art. 31- A Comissão do avall~o ter~ vlJt@ncla a partir da n1rada em •íilor de,ta Port;arla, se estendendo 
até~-pmdamai;:lo do resultaodo de finitivo da iclcç:io, após 3 Qual se e.xtlnll'I.Jlrá automatic:am .. nte. 

Art. •"". l:.!ita :Portul a e ntra em vigor na dalill de w.:, publlciiç..:lio., e r'tiv0,8:ll 3 ~ d ispos,iç&,$ em cantdrkl .. 

ANEXO li 

DA$ ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

CAR&O AT1118UICOU 
MOTORISTA CATEGORIA •·o• Conduzir e Li!rlu pt!là COmi!IV.il~iO di' Vl!! ÍCuloi. ill.llCll"l'IIO[O,n t:m 1·11r11I . 

Meo1co Pt.ATONISTA .At.'-li r C0"10 cl!l,li ço 01,1 llil~pfl!C,ia1ista.: RSt..ab■ l■c•r conduta cDM b.as* ti.a 
SuSpéil31 dlàí:110:i.td; •'~U!iMtafr -ilfliliSW • inttrpr.,u 1:ICiMH 

c;DT!p~i:nt•~ rNlitar r-q;islrm nos p,ootuáik>:5; ruUza, 
trmme;ntos •HPcd ços,; re;;U,eit pa.léltt&.1 1"4!lac:ion•da,,s. • dtN de 
:saOde.. 

OOONTÕLOGO (CIRURG l~O AW,1r eim equ'.lpi! muldprolfsslOflal de forma .ardculatf-1, ,orn o:s dtvc:rsos 

DENTISTA) n..lveis d',e .-ti:nçio do ~ste,m11 de saóde d.o munki , dOS4!nYOlvffldo 

091iu •• PI'""'~º• pro,~ 1rn,rrwmo • ' "•bll~ç.Jo. º "" "dendo 
;&~ rtt;êe~iid .. d• ,...,de da populaçJ,o romo re5Ultado dM coodi91)es 
sodlls omblonui, • -n6mltll$. 

ENA;RMEIRO SupcNisionar e- pciesi.:ar se-~s dé enf"'erm3«,em nos. estabetedmentos 
de: •nlsti!ricl~ m&fl~, do Munild"JIIO; J'."11'1:lflp;lf 1'11:!I ~UCll~O e-mfmaÇ:50 

. deprol'l55i0Aais:e aux11ansnmesetor. 
ASSISTENTE SOCIAl PlaM)ar, coord!ftlr, C011,trolu e t wllu proar,1rr,u O· .P,O,Pe1.QIS. iflll •m 

do 5el'\ilça Soclal a,pUGados ~ lndEvíduo,, g111pos. e a,munld.Jdn; 
Elat>otl t ~ /o,, ~rtl(l~r d.e f)tOJe<os de pe!ll!U:iUs. ~gindo .à 
lmplanuçJ<> • amplloçlo de 541,viços upocl ludo, no troo do 
dmn'IQhli~o ,oomu:niit:,itio~ E1u:cutilt outt.as atnridades, ln~eotes ao 
r.qrclclo do can.o.. 

FONOAUDIÔLOGO Dncnwl,,er ttablll'lo de:- prc'lff!çlo e <.orrCÇio "* $tc,o. de, QOritv.niiettÇIO 
l!<Cdt• • or•~ voz • ••dlçlo; ponktpar de •~!J>es de dl-.nõnl«> • 
rc,11,r.or 1/c~pãii íQr'IOilludiôlógica; es-1si,-~r t:.en::rtios oor,etiws /, 

Pld Hltf!!S:; pr:omowr li rt:ln1.egriÇIO dó$, Pleietil'té'S. à ·rtml'l1 e 01/Crot 
INOM f.amiliilres~ elaba,ar l)Me,oe,e:s. Informes tknlcos e: r-eliiUlrlos. 

FARMAC~UTICO R-r man~~&e• form..,t11tlc:as • fütallm • <1 •il<lodo dos 
orocluto, t.rml<ll<iiloos. 

PROFESSOR 00 ENS'INO Plnnefa,. rnínkitar aulls., acompanhar o pr~s:so de ,1prendlz~em e 

FUNDAMENTAl. PORTADOR DE elaborar rel•tõrío de lt,qutn.da mensol dos • - ll)lieaf IHCO 

LICENCIATURA EDUCAÇÃO FI.SICA ,oognitivo. 

PROFESSOII POlNAlENTI':, COM 
llCf NCIATIJAA PLENA, PAAA Pla:ne'}a,. mi'l\b.uar aulas. 1COmp1nhilr o prOO!UO de 1prendb;agem e 

~'borí,r rel r,i tOrt:o de rr ~ue:iltdai ~nsal dos r1luiiM apkaf teste-
lECIONAR NO ENSINO ce1nltlYO.. 
fl.lNOAMENTALI E 11 
ORIEl'fTAOOR SOCIAl Reai1lz.ar otl.ida""'1 ~ º"~º sociail CiOflfOI'~ .. normitS. 

determll"lld.H i,tlo lfW'Olilfiltna r'lidol'\iÍ. 

fAOUTAOOR DE OFICINAS R.e.a1itat plaAefatrie.nto d1u a@.li~H e of.ofl\as Pi,.. d,...nYolvu 
l'lltc1r'ilmcatc- o.s; conteOdos~ mcdiaç$o do,; poçessos .gupq; t ntte 
outras at ividades rnrrmta!!i ; 

INiSTRUTOR DE MÚSICA Miflkttu ofldn:as de mmk.a e mon.u1r ~ll!tiioulo com o c.orpo dboill!fltll!. • 

INSTRUTOR OE DANCA MiAIS'lnl on&as: de d:i."Ça e mootar esperlrulo-C:om ocotpo diSCente. 

FISIO-TERAP[UTA Prest~ w lsthcla• nsiowtl)la ~"' ní,el d• pre-vi:ni:Jo. ~teme•<o ~ 1 
ritt_uperi1t3ío de: RQ.UflH !'m am·b1.1l;J1;0rlos., hospital~ ou Õ"l:Jios alln'-

PREFEITU RA MUNICIPAL Ili'. MAMCle.co MACEOO- PI 
A ... lltnlda M•r1• de Carval llo Ãlll"CI ', 3'1 CltMf!O 

OEP: i,Ull-4GO 
C"PJ : 01.112.17TIOIOOM7 

e._m,·11..: Pr:tTIIU,.,.,rfítdKOr'l'IICfft Pb99Y-·tl r 
Tol-1111):1435-

ANEXO Ili 

OECI.AAA(ÃO OE INEXIMNCIA DE ACUMUlAÇÃO DE CARGOS 

brasileiro(al, 

cst.ido civil, prolissllo, ende~, DECLARO, para os devidos fin$ de dire•to, que não pos~uo llíntulo efetr\lO 

com ij Administração Munioipal que o Impeça de aoomulir nrgos conforme previsto na Constlrulç'3o 

Fe(leral. 

Por ~er e..pres.são da verdade lirmo a presente Dedar.tv:iO. 

de _____ de 2019. 

Dedaran~ 

PREF~ITURA MUNIClPAL ,gE l"IV,1<0!$00 MACl,OQ- PI 
AV4nkf..a-.rll-off C,rv.11,o Aa.na:r,3.'1 Canll"D 

OEP:'4.113-
CNPJ: OU12.5IT/0001-17 

IE,..maJl ~ pra:laitugftf'ranCÍàçô:nifçtdo,pl,QO\t,, bf 
Tolllooo: IH) l4J5 00811 

AINEXOIV 

CRITtRIOS DE AVALIAÇÃO PROVA ESCRITA 

► PARA OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 
CRITtR.105 NOTA 

Ortoi:rrafla OA2 
Coesão E Coerência OA2 
Pontuação OA2 
Concordãnda OA2 
Texto oom no mfn:imo 10 linhas OA2 

► PARA OS CARGOS OE NÍVEL MtOIO 
CRITTRIOS NOTA 

Onografia OA l 
Pontuacio OAl 
Concordância OAl 
COl?$ãO E Coerl!!ncia OAl 
Divisão em lnt:rodução, 
Desenvolvimento e Conclusão OA3 
(com parágrafos articulados) 

Texto legível e sem rasuras, OAl 
respeitos às margens e entradas de 
parágrafos 
Texto produzido em acordo ao OAl 
tema proposto 
Te,cto com no mlnlmo 15 Unhas OAl 

► PARA OS CARGOS DE N'VEL SUPERIOR 
CRITtRIOS NOTA 

Ortografia OAl 
Pontuação OA1 
Concordância OAl 
Coesão E Coerência OA1 
Divis~o em Introdução, 
Desenvo lvímento e Conclusão OA3 
(com parágrafos articu lados) 
Texto leglvel e sem rasuras, OAl 
respeitos às margens e ent radas de 
par.!grafos 

Texto produzido em acordo ao OAl 
tema 11ro11osto 
Texto com no minimo 25 linhas OAl 
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IPIIU!!!frEJTURA MU ICIPAL DE FRANCJSÇO MACE·DO - P1 
ÂVClrl.1dt M•IU. dt Cuvalh!O 11;1.,..,..,, :)i, Carmo 

CEI', M.A:!~00 
CNPJ: 01 .11Z,571'JV001·1T 

E-m,;aJl; p.rçfc!tt;u@ClrfrfndtçOMa(;N.O,pl.qov.br 
Tolorono: IHI J4l5 00$0 

ANEXO V 
CRO OGRAMA TE$TESELETIVO 

1INSCRIÇÕES 2S/02/2D19- 26/02/2019 

DIVULGAÇÃO HORÁRIO E LOCAL 27/02/2019 
REALIZAÇÃO OA PROVA ESCltll'A 

PROVA ESCRITA U/02/2019 

RESULTADO PRELJMINAR D.A P,ROVA ESCRITA E 
06/03/2019 

DIVUlGAÇÃO CRONOGRAMA ENTREVISTA 

RECIJRSO CONTRA RESULTADO PROVA ESCRITA 07/03/2019 
RESULTADO RECURSO IPROVA ESCRITA 08/03/20'19 

ENTREVISTAS 11/03/2019 

RESULTADO ENTREVISTAS E PONTUAÇÃO PRELIMINAR 14/03/2019 

RECURSO C.ONTRA RESULTADO ENTREVISTA E/OU 
1.,/03/ml!J• 

PONl'UAÇÃ.O PllfUMINAR 

RESULTADO RECURSO ENTREVISTA E/OU 18/03/2019 
PONTUAÇÃO PRWMINAR 

RESULTAOO DEFINmvo 19/0!3/2019 

SECRETARIA MUNIQP.AL DE EDUCAÇÃO 
Trav~ Joaquim, Antão de Cal'\laloo, 175 
E-mall: educac:aofcomacedoOnotmail.com 

centro - Frandsco Macedo - P'I. 
CNPJ: 01.612.Sn/0001-17 

F00!!: (89)3435•0021 
CSP: 64.683•000 

_ ... SM~ ri" 02-.120111 

11 

o ~ Mlmldp,,I de ~ die Ffandsco -o-PI. senhor VJ.RGIUO FRANCISCO DE 
ALEfl~ no U:iOde $UM ltilbulçlles lega" , de IC0<Clo com Pcrtariil GP r,O 003/2017; 

RfSOl'lf: 

Art. 1• - LOtar a Servlclora JUCl!NILO.A PEDRlflA llODRISUI!$, para l!la!rD!< $- ,Unções (l)fflO 

MER!NDUA na PII.OIHJ'ÃHCIA Manias Maria oe Alencê,r 005 (limo ma,nlll e tllrdle. 

dlSposJQl!cs em•:,.:;~. A presente panaria entra em vlgor na data ae em JS oe te<o'efel!O oe 2019 1 ,~ 

Port:ar1'1 SMI n• Oil.S/201.t 

SECA.EfARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Traveuo Jo.,qulm Arttllo de <:arvall\o, 175 
E•rMll:educacaofcomacedo@t-.otmall .a,m 

centro - Francl~co Mila:do - PI. 
CNPJ: 01.612.S77/0001-17 

l'one: (89)3435•0021 
CEP': 64 .68'.HKlO 

0 ~rto Mvnl(:lp,ol <lo E<IOO!CAc dó FranclfOO ..,beed0-1'1, 5enll0r VDtGIUO FllANCISCO Ili!! 
AUNCA!t, no "'° o, $\l"I' i1t:rlbulçõo,; ais, cio llot1l<OO <iéo'I\ F'Ortirll e..- n• 003/2017; 

Art. t• - l.o!ar a 5eMdcnl JUSCIIBIE Pl!DRJNA RODIUGUIS, para Cl(em:r su, t\lAÇ1,0 (QITIC ZBADORA 
no PII.OINFÃNOA .-nanlas Mllr1• oe "'""""'8 rlCS 1vmos ll"IIIINI e 19'lle. 

Aft. 2" • A -nt:e portar1a entra em vigor na dala de em 15 de ,_o C:e 2019 e ,-a dlsposlQ(les cm 
CIOOtnlrlo, 

f,.-,-M«Wia -f't 

~ SMI! n• 0215/l0l'J 

Publique-se, ~ lstre-se e Cumpn1•se. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Tn,vessa JoaqUlm Ando de Cerv11 ho, 175 
E-ma l:educ:aot0fcomatedo@,hotmllll .com 

Centro - Francisco Macedo - PI. 
CNPJ: 01,612.,577/0QOl-17 

Fone: (89) 3435•0021 
CEiP: 64 .683·000 

Frand5oo "'°"'°""PI., 15 d'e rewmro ~ 201'.l-

o $«n!lárlo ""'r'I~ dó Educa~o Ge F""1disal Maoidc-1'[, SMhOr VlllGÍU.O fllANClSC() oe 
ALENCAR, RO uso de was illJibillçt5e5 ~ 1$, de acordo am PO!tarll G!> t,C 003/llll?; 

Art. t• • Lci;í r a 5ervi:lore lJl:NI DE JESUS COSTA, pata --- suas Ili~ como l«l\éNO~II\ r1i1 
u.e. ~lm A.ndo oe carv~lho n0$ wma tMnl'lll e no1re 

Art. 2• - A presente pc,,t;,r1a entra em 'li00t na dita de .m 1,5 de few,elro de 2019 " rwog& 
(l~I~ em a,ntfjrto, 

C~ •cn· 


