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ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 

Praça Marcos Aurélio, 41, ~ ntro, 
CEP:64.900-000, ,Bom Jesus-PI, Fone/fax: (89) 3562-1470 

CNPJ: 06.554.356/0001-53 

EDITAL PROCESSO SELETIVO SIMPUFICADO N" 01(2019 
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PROCESSO 

SELETIVO 

SIMPLIFICADO 

01/2019 

NUTRICIONISTA 

ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 

Praça Marcos Aurélio, 41, Centro, 
CEP:64.900-000, ,Bom Jesus-PI, Fone/fa,t: (8!>) 3562-1470 

CNPJ: 06.554.356/0001-53 

EDITAL PROCESSO SELETIVO SIMPL11FICADO N" 01/2.019 

DE 21 DE AGOSTO DE 2019. 

Abre lnscriç,ões e fixa OOflTllls ao Processo 

Sclclivo SlrJlplificado para contratação em 

Caráter temporário de ambito da Seaelaria 

deEduca~o. 

O Munlclpio de 8-0m Jesus-PI, pessoa jurídica de direito público Interno, com sede 

admi11islrali11a na Praça Marcos Auréijo, n" 41. neste alo representado por seu prefeito, Sr_ 

MARCOS ANTONIO PARENTE ELVAS COELHO, no a.to de suas alribuições e com 

fundamento no art. 37, inc. IX da Cooslilulçao Federal e na lei Municipal n• 488//2009, fa:z: 

saber que se enconlra aberta as inscrições para o prooeS$0 seletivo simp1ificad o para 
contratação temporária e fonnaçlo de cadastro reserva de Nutricionistas para atuar 

na Secretaria Municipal de Educação, durante o exereíclo do ano de 2019 e 2020, ou 

tendo validade de 12 meses, que se regerá pelas nonnas fixadas neste Edital e, 

disposições da legislação vigente. 

- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1. 1 - A conltalação em caráter temporirrio é aulonzada peta Lei Munlclpal n• 486, de 24 de 

agosto de 2009, com f\lndamento no art. 37, inc. IX da Consliluição Federal. 

1,2 - Compreende.se como processo seletivo: a inscriçAo, a dassilicaçao e a chamada 

para o exercício das atribuições do cargo. 

1.3 O processo seletivo originado por este Edilal seril realizado sob a responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Educação, atravês de duas Comissões Especlais do Proce$SO 

Seletlvo, uma Comissão Organizadora e outra Comissão Examinadora. que S8rão 

nomeadas por Portaria, &$la última até o dia 29/08/2019 .. 

e> &.,.-- (;-, 

1.4 A $81éção dwtina,se à contratação de Nutricionista, em caráter t8mpot;\río para 05 

anos de 20111 8 2020, com valída.de de 12 {dom) mêS8S 8 p.arllr da homologa,;ão. 

podendo ser prorrogado por meis (12) doze meses , contonme vaga prevista ne> 

ANEXO 1 deste Edital. conforme a necessidade e a convenlên0la da Admlnistração

Públice Municipal. 

1.5 A remunér'áÇAO será de R.$ 1. 717,20(SALÁRIO BASE). 

2 - DAS INSCRIÇÕES: 

2.1 - As inscnÇõês serão Mal;zaClas no período de 26 de agosio a 02 dê Sêlambro, .no 

horário de 8:00 à$ 12;00 h e dae. 14:00 àlil 17:00 h, junto á Seae1ar1a Municipal dê 

Edocaçao de Bom Jesus - PI . 

2 .2 As inscrições neste Procésso Seletivo. implicarão. desde logo, no conhecimento e n!" 

aceitação, pelo candidato, das condições estabelecida,; neste Edital. 

2.3 A lnscrlç!lo somente sera élétuada pelo próptlo eandJda.to ou por proçUrador 

devidamente habl11\a<lo com poderes especifico:. para mprMêntá-10, me,dlante 

preenchlmenlo da Fiche de Inscrição ( Anexo VI}. 

2.4 A f"tdêlidad das Informações contidas na Ficha de l nscric;:ão, a qual estará dlsponlvel 

no local das 1nsMÇõ8S, é Cl8 inteira responsablllda.de do candidato ou de :seu 

repres8ntante 1e9a1. 

3 - DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

3 .1 - As insc:tíçõcs que preencherem todas as condições dwte Editei serão homologadas 

e deferidas pele eutorídede-cornpetent8 no pmzo previsto no eronograma constanté no 

Anexo 11 deste Edital e estarão dlsponiveis no m\lr'\ll da Municipalidade. 

ó¼.-Z - §f'f".l!,>_I)!!> M>.f'f! º _;y!!,o!'.>!!!! -ª _1"!1!!1Ç!l9 º-ª~ J.~~çrj~ si _ 'r>r~m g,.f: nshu,, 

4 • DO REGIME E.MPREGAT1Ct0 E DO REGIME PREVIDENCIARIO 

4, 1 - P,$ ~JlQ.ll;\i\!J!:>.!i fl.i\!~)ti\!,d.O.s .I! _c;lam;if~.QQ_s ru :slJ3 P=.l!J!.o .S.eJ'3Jlyg, ~~,ao mgl);!Q.$ 

pelo R.eglme Cetelisla e serão filiados pelo regime G...-al de Pnwid~ncia - RGPS, 

como contríbuin(es ol)rigat(>riQs ,;lo lm;\ilulo Na(:lona1 tlQ i:,eguro e<>c111t - INSS. 

,5 - p,:>_s CR-lll=RI.O.S Plô JlEJ,.EÇh.O, D.E$1=1>'1PATJã E CLA.S,S.lFJ.CA.Ç.§.P 

5 .1 ,.. D Pr.occsso SeJêti,,o Simplificado, objeto .deste Edilal, .oonslará de pmva .asa-lia 

ciáSSifiCálôtia oom j)Onluação de Zero e 10 (dez) e provas <;!e !JluJos. sent;!o ea,a 

realizada pela anélise e aveliaç.Ao de Ululo, com base no oomoolo p.-oflsslorn;, I 

apresentado pelo candidato. 

5.2 - Na ciasslflcação final entre candidatos .com Igual n.amaro <to pontos., sr,nlo t11tor,;,s de, 

preferência os seguintes: 

a) Tiver Idade ou superior a 60 anos, até o último dia do inscti\)llo nesse processo 

seletivo, conforme artigo 7, parágrafo único. Lei n• 10. 74112003 {Sstatuto do 

ICIOSO); 

o) Maior tempo de serviço público municipal na ;!irea; 

o) Maior tempo de servlçlo pútirico em oulres administraç.õos põbllcas; 

d) T I,., r malor klade; 

8) T ivêr exercido a função de Jurado (conforme lálr1. 440 do Código de Açêo penei) 

8 - DA PROVA eSCRITA 

8.·1 - A provlál escrita é de caréter ciassifocalório para o cargo de NUTRICIONISTA, 8 sera 

reaMzaaa na sede da Secretaria Municipal do Educaçao, ot>servan<Jo-se o slà>gurn1e: 

a) Redsç.Ao serà um le,c!o em nonna padr!lo de lingua portugue~, rs,m que vocil 

aborde o tema relacionado à profissão do n.utrlcionista escolar, 

b) A redação deverá ter no mlnlmo 20 linhas e no máximo 30: 

-6.2 - Na corre,;,llo da prove escrile, aer!lo observ.id06 os saguint8s critórios: 

a) Oemonsl.rar dom!nlo da modalidade e-soríla formal da língua pottugu sa. 

'b) Compreender a proposta de reday!io e aplicar conceitos das vana.& are.as da 

conhecimento para d s, nvolV r o t ma, dentro dos limites estruturais do tex\o dle,serlatlvo

argumenlalivo em prosa. 

o) ~lecionar, relaclonar , organizar e Interpretar lnlonna,;,ões, fatos, opiniões e 

,ergumenl.os em defesa de um po:nlo de vlata. 

d) Oemone.lrer conhecimo,nto dos mecanismos llngulstlcos necassãrlos para a 

construção da argumentação. 

e) Elaborar p.roposta de intervenc;:ão para o problema abordado que respeite os 

dlílà!itos human0e. 

7 - 1DA PROVA DE TITULOS 

7.1 - A prova dê UI\IIO é de Cáráter classlflcatõrlo para o cargo de Nt.r!;RICIONISTA, 

observando-se o seguinte: 

a) Ensíno Superlo:r n~ área; 
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ESTADO DO PIAUI 
PREFE:ITI,Jf!A MUNICIPAL DE BOM JESUS 

Praç. Marcos Aurélio, 41, Centro, 
CEP:64,900-000, Bom Jesus - PI, raone/fax: (89) 3562-1470 

CNPJ: Oli.S.54.356/0001-53 

b) Experiência Pmfisslonal 

e) Atualtzaçao P·rofJssk>n~f 

7.2- As comprovações consistem em apresentar os Clocumentos que atestam as 

Informações de-.s.crUas no currlcuk> (dlplomaa de graduaçflo, espec1allz.açAo, certmcado 

de e,.,,il"$0 na. âr o, .e~potiõrtci;;) pr'Ofi:S$iónãl C-.Orr'lprav.da e demaLs ,C.ClQlprov-antes do 5Uà 

ronn{IÇG,o e a t>\ua11a>çeo p,oflsslonal). 

7 .3 As comprovações deverao aer apresentadas: ongina.ls e fotocópias ou cópias 

eutenticada5, A& fotocópias ficarão eute-nllcades junlo ao curr[ct1lo quO fioãril com á 

COmi"6o ~ so~ do Pl"OGO$SO s.MUvo A 8p(OS nt8<;,ll,Q d0$~ltulos ♦ de ln-liv,;, 

dos candidatos e serAo conslderadoa. apen s aqueja.s epreaentadnS "" d'ou, 
d i5'pór'llbll1Zúdás no é!'Ol'lógnílTIÚ. 

7 .4 A va.,oraça;o da anáUse de curr,cuk> sem realizada consoante os critérios previst05- no 

ANEXO 111. 

7.5 o ca_ndidãlo quu- não 0Pf'O$ - ntãr eomprov-dçAO do~ trtutos recebera nota :z.e:ro- e sem 

eltmlnado do proc:,e$1l.O selet.vo. 

7 .8 A &xperlêncla proflsslonal se.ré apreciada pelo 1empo de serviço de advldede do 

Cilndld.._o t'lã ó.roa Espaciflcã do cãrgo a concorrer, de acordo com os ertt tto:s d 

valor~ç;Sio descrito;$ no ANEXO ,11. 

e • DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

8 . 1 A nol final do onndldoto que dispute a seleção de Nu!riclon .ste será o somatório dos 

pon1.os dos 111u1os apresentados, eonsi<lemndO-se aprovado aqu&les Qué atingirem as 

maiores notas den1ro do número de vagas die,po ri ib1ri~ d@$, r $PQl:l"ndo o 1.Jl'flp;}l nai 

Ollima colocaçao 

8.2 A nota final do c,;,ndld,;,to sef"(; a not lin I da Prova de Tílu'los. 

8.3 Se.rão consl.derados aprovselos aqueles q:ue ob·tfv re:m O$ mt1i0r .s not9:S. dCrilt'õ dã5 

v-t!lgãs õférooldãS neste E dlla'I, reapellando os empates na LJmm~, po$1ç;llo, no0, tem,0:3 

doAN~XO 1. 

6 .4 S .-:rio eonsk:10:rados apena& classificados,. pes.slve•s de n.11uras convocações. os que 

obtiverem es m ores notos par.o o c-.odastr-o de roserva até o límlle asteba!acldo no 

ANEXO 1. 

8 ,.5 A data da div.ulgaçllo da ciesslllcação final é a constante no cronograma previsto no 

ANEXO li d ste '5:Clltãl é &éré d·lvulgada primeiramente no mu,al público e. 

postenormen1e, nos m ;os oliolats de publleaçao a etit no d Admlnts;craç o P<iDlleá 

Munlçtpai. 

8.6 A listagem a q;ue se refe,-e o ~le.m acima conter.é som nt . o.e <=),-ndiid(IIQ$ ~prov.Qidoç 1)-

0$ e&:.:■~!SifiGOidO$. noo-tcnnoG dos itonG a.nlerilore&., em ordem de classificação. 

9 00S ReCURSOS 

9 .1 -Ser&o aamLtldos recursos em faoe oo edilal , de nao homologaçllo da lnserlçllo, em 

faca dófi resultados praliminams da prova da títulos. quCl podClrão fiér intorpos1os. polo 

cand.ldato -ou procurador constltuldo, preae.nclelmente na Seccetarf.a Municfpe:I d'e 

t;,dueaçiip, a termo nos termos. dO ANl:XO V, peronte o mesmo óvg.Go, desde que 

devidamenl fundam ntado e apr Mntado nos prazos méXimos estipulados no 

Gí0f10Qrama <iOl'IStaiíte do ANEXO li deste Edital. 

9.2 O rnéurso dévffl"â Obédéeer o.s S:eguihtéS tequí:1iitós; 

a) Ser dlgltado em duas vte.s,. asstnedo pelo candlda·to ou seu procurador 

protocolado. 

t>) se,- 1un<:1emento<10 com ergument.a~o l<\gie,;, e eon_ tstente 

o) Cont r o nom do 01c ndld to, CConter o noma do candr.dato. CF'F. cargo para o 

qual. s& lnscmveu e 1námero de htsa"iç.ão. 

9 .3 O s ,recursos e os pedidos ae lmp.ugneçllo e revisão de nota deverão ser en!regu fi 

protocolados possoaimant pc'io candidato ou por seu procurador, na Secretaria 

Municipal de Educação de Bom Jàsus~ cabendo à comissão E'XamrnaaOl"-a rece.oer e 

jUlgé - los .. 

8 .4 Os r,eo1,Jr!l!=OS que nao ,e,.$INeri1;1m d~ acordo com o d J.spoa1o nos :subltens acima setão 

um1narm nte lnd rcr1oos 

8 .5 Sera.o aceitos: recurGos Interpostos pr-es:encl,eiil:mente, ,eendo que os fnlefPD&l.o& &ef"ão 

d sconsid redos e inderenaos 

9.6 As decisões dos recursos se.rão dadas a eonhae,,r com ampla publicidade. 

9 .7 Nilo sertlo adml\ld0$ os pedidos de rovi- de nota de prova d outros camtldalos. ou 
sccjo c l po<1cró rcqucror revis.ilo pon s d su not . 

9.8 A Comissão Examinadora do Processo Seletivo constitui-se em úllima inslãncia para 

recurso ou revisão, 5endo sobe.rona em sues decJsões, não cabendo reGUniOS ou 

rev,s.t,e$ adielonals na sr ra dmi,iislrativ 

8 .8 e venl'-'3iS 1mpe,<1imento"' de ordem tcentea ou pro1>1 mas no Internet Que não ,u,Jsm de, 

rosp0nsabilidade do Mu:nicipio não serão considerados para o recobim nto d 

recur"<os fora do pràzo. 

10 DA HOMOI..OGAÇÃO 

10.1 O rer;ullado llnel do Pr'0<>eeeo SeletM> obJeto deste EdL1a1 será llomologado pela 

autoridade coml)Btente e l)Ul)lioa<:10 no Mural P;lblieo da Prefei1ura Munk:lpal de Bom 

Je~us, no qlte otlde:I do munlcfpk>· e no MgAo de publicaçAo otlclal do munJclpP:o. 

1hDA .C.01\ITRATAÇÃO 

1 1.1 Prevlsmente à c:orllral çào, mediant 

classificados, os seguintes dooumentos: 

convocaça.o. fiérão exigld~ dos candidatos 

a) Comprovante de regularidada com as obrigações mllitares (em caso de candidato do 

sexo masculino) 

'b)Comprovant0 d regularidàda com as obrigações elellorele 

C)Certifica.do ou Dlplomã dé Ensino Superior de acordo com o cargo que es'l:é concorrendo 

e outros doeumenlos comprobatórios da h.ablli l açllo mlnima xiglda p .ra o cargo do 

ANEXO I desle Edil.ai. 

d) Oeclaroçtlo de n!lo ler r;ofr1do, no exercício de funr;:ão p(ibllcu, as pen iid.,de prevlsw~ 

na Lal Municipal l'1" 481/2009 a na legislaçao ôOl'l"éspondenta dos Eiilados da União, 

e) Declaração da nao aeumuiaçao de cargo públleo ou de condições amparada pelai 

Goostiluiçao 

f) O candidato convocado •que não- se ap:msentair no d ie e horários delenninãdo.s pãrt:lãrá 

seu direito de preferênciO sobre os demais Cándldalos . sem prejuízo da sua elasslfieaçao 

~ fl9Y. Yfml• i§ 99. Y~§, 

g) é vetada a contratação de s,ervldor lota.do no munk:lplo de Bom Jesus-PI ou de qualquer 

outra esfera da e dmlnislração pública munleipal, esladual ou lederal . 

12 - DA COMISSÃO ESPECIAL 00 PROCESSO Sl:!LETIVO 

12.1 Compele à Comissão Otgátlizad.ora do Processo Seletivo: 

a) Receber as Inscrições e documentos dos eand datos, exped r e dtvulgar os resultados 

da prova oom a listagem dos candidatos classificados. 

b) Ptestar informações.do Processo Seletivo. 

e} Oqç:ldlr !li-obr os casos omissos. 

12 .2 Compete a Comlssào Ex mlnadore 

a) Re.alfzar as prov.as com a anéllse e a tribuição de ponlos aos curr,íoutos spresen·1ados 

pelos c,c,nr;t ldic,to . 

b) llprnciar lados .Ofi r.eeun;os administrativos .pr.evlstos neste Edital. 

c) Emitir r@lat6tios de ciesSifoca,;,Ao dos candidatos. 

13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 As cláusulas desta Edila l poderão sofrer eventuais alterações, etuellm',)Oes ou 

acréscimos enc:iuanto não consum,eda a providência ou evento <JUB lhes CllfiSer respeito. 

13.2 O Processo setelivo e respectivo rasuUado terão validade pare. o exercício de 2019 e 

2020. lando valiudada de 12 meses a partir da homologação, podendo ser prorTOga<lo por 

mais 12 meses. 

13.3 Os Cãndidato.s. .aprovãdos e dassJftcados ne.s.te, certi;lme, ser-ao conlral:ado:s pefa 

ordém de Olassífica.Ção. ,respeitado o número de V"'9BS, a conveniência e oport1,1nlda.de e o 
limito pruoenctal é t otal da gastos CQm pe1,soal, ditado pela L.el Complementar Federal n• 
1 0 1 . de 04 de m,;,io de ~000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 

13.4 As vagas constantes no ANEXO I serão pre nehldafi conforme a neeossidade da. 

Adm nls trar;:ão Munlelpal ; navendo necessidada. poder.lo ser aberlB novas Vlál!JB'>, 

e:prnveltandQ-d;.le os candid:alos aorovados que comporê.o re·serva técnica para ess.8 

nnelldade. 

13.5 A c lasslliear;:ao no Proe&SSo SeleHvo n!lo easegura a o eandl dato o dlrelt o 

contratação automauea. 

13.8 O candidato etaggJfieado quando for convocado para assumir a vaga. se. por motiva 

de força maior, optar pela desistência desta, devera asstnar tcm,o d d. s is1ênela. 

.cconformo m.o.c:10.1.0 pr.e)IJ:sto no ANEXO IY .e nê.o ~r.é mais parte .da u~ta .cio .classificados .cio 

referido prooasfio se10tiVô. 

13.7 O candidato ciàssífieado quando for c:onvoc do para assumir a 1/Qga, DEVERA 

ASSINAR O TERMO OE OISPONIBILIOAOE , conforme moclélO previsto no ANEXO VII. 

13,8 A ,lnscrt91!0 do c:indida.to implleará o conhecimento e a léelta acelteção das condições 

&.Stab !eeldas neslé Edital. 

13.9 os ear;os não p,'evlslos neste Edital ser:io rcsotvldos. conJunlamantê . pelas 

Comissões Especiais do Processo SelaU110 do Munlclp ro de Bom Je us-.PI. 
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ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 

Praç. Marcos Aurélio, 41, Cl!'ntro, 
CEPi64.900-000, ,Bom Jesus-PI, Fone/fa1t: (agJ :l562-1470 

CNPJ: 06.5.54.356/0001·53 

13.10 SAo pal'lés Lntogmntcs .dot:te S.dltal.os seguintes an&xos: 

a) ANE:XO 1 - Do Cargo. Área, Graduaç&o, Att!t)Uiç,Cle!' & Vagas. 

b) ANEXO 11 - Do Cronogr3mA Previsto. 

e) ANEXO 111 - Dos Crttét1os d& Aváll~O e Atribuiçllode Pontos n"' Avel~çAo Cumcul"' 

d) AN xo r,/ - Termo de Oesl8tãncla. 

e} ANEXO V - Modelo do Roc,,tso 

f) ANEXO V I - Ficha de ln&criçilo. 

h) ANEXO VII - Termo de DlsponlblNdaoo. 

1 a . 11 Será publicado um exlralo do presente Ed tal par., fins de publlcldade. sendo que 

es·to Edi1'"' ·1 -eomplelo eslaré dlsponlve• na sede d Prereitur-a Municipal dê aom. Je.aus e na 

Secretaria Muolclpel de EducaÇ;'!O • l).'}'1i, d.o dia 22 da Julho de 2019. 

13.1 ;z e .. 10 Edital entm em v ,lgor na data de $UB publlcaçao. 

14 - DO FORO JUDICIAI. 

! " · 1 - Q f91'9 P:§1'§ ~.ltlmY 9!J.t)Ql,I§, QII?~ n,~111M1i! P pf9.Ç 9 § JY'!.IIY9 sJg Q'-'9 /.rsl-1!:1 
esta Edital é o dá Ootnãre.Qi CIO som J $1,i~ I . 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 26 deAQO$lO <je 2011,>. 

MARCOS ANTÔNIO PARENTE ELVAS COELHO 

PRE.FEITO MUNICIPAL 

Regl:s,tre-.se e Publl.que-se 

FUNÇAOI 
AAEAE 
LOTAÇÃO 

NUTRICIONIS 
TA 

ESCOLAS DO 
MU ICIPIO 

ZONA RURAL 
E 

ZONA 
URBÂNA 

MARIA SIOI Nel, LIN S MAGALHÃES ARAÚJO 
IA' :;ldln<, liM Íl<MJC'Nu Anl'llo 

p.o,•u11rtt. oo:5./~!-:.0 

~ECílETÁIUA MUNlOML llli 1:0UCAÇÃ 

ANEXO[ 

FUNÇÕES, ÃRfAS, GRAOUAÇÃO, ATlllBUlÇÔtS E VAGAS 

ATRJBUIÇOES 

-Prép.Vllt Cá'~ 

saudáveis, respeitar 
habilos alimentanis locais 
~ U$(11' IWO(MO$ <la 
agricultura radar 
-Acompaohar a aquisiÇão 
a:os alil!'lentos, a 
preparação das réelç6es 
e a dlsllíbulçto aos 
alunos; garantir a Qferta 
semanal de, no mlnlmo, 
t~ ~~ !,1!' ft;J!!I~ !!!! 
hof1allças para cada 
CMIIÇII: -Faz.er te~.es ele 
aceilatiilielade das 
refelç,ões pelos 
eSludantes: 
·Z!l!ir P$ llPnmitt 
hlglênloo-santário das 
oozinllas e dM mfeilóno:,; 

' - -fezet a avallaçao 
nutricional de todos 0$ 

altnes da rede de ensino; 
·A;.ldat l)B ~ .cl~ 
edilal de oompras dás 
produtos qoe sen!o 
U&a!bS na alímentaçao 
esootat; - • -Forma-
mllo de obta 
.especialitaela ;,o pieparo 
des re elç6es; promo,;~ a 
educação nvtricional e, 
alr!Cl.a, oeserrvo1ver 
nmietos e ...,.,,láas. 

QUAUACAÇÃO 

EIOOIClA 

GRADUAÇÃO 

SUPERIOR E 

NUTRIÇÃO 

VAGAS 

AMPLA 

CONCOII 

Jl11iPA 

(aprovados) 

01 

1 CLASSIFI 

CAÇÃO IP/ 
1 

CAllA5TIIO 

Jl.ES.EllYI\ 

(Amplo 

eor.cotri 

da) 

03 

VAGAS TOTAi. 

PCD 

1 

1 

. 01 

1 

! 26/0812019 a 
,1 

02/09/2019 

ANEXOU 

CRONOGRAMA PREVISTO 

INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO 

RECEB IMENTO DOS DOCUMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL 
03@ 04/09/2019 DE EDUCAÇÃO 

1 

05/09/2019 PROVA ESCRITA 
DAS 8:00 As 11:00 H (A SER REAUZADA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL OE 

EDUCAÇÃO) 

06/09/2:019 ANÁllSE 005 T fTUl.:05 E DOCUMENTOS 

CORAEÇÃO DAS REDAÇÕES 

09/09/201!3 RESULTADO PARCIAL 

10 E 11/09/2019 RECURSOS 

1 

1 
ANÁUSE OE RECURSO, OU RESULTADO FINAL 

12/09/2019 (NA FALTA OE RECURSO) 

13/09/2019 RESULTADO FINAL APÓS ANÁLISE DE RECURSO, 
SE HOUVER 

ANEXO til 

CIUTÃRtoS DE AVAUAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE PONTOS NA AVALIAÇÃO CURRKJULAR 

CRITtRlOS DE AVALIAÇÃO CURRICULAR DE TfruLOS E EXPERl~CIA PAOFISSIONAl DOCENTE 

NR QUANTIDADE VALOR PONTOS 
9.~ -

ESPECIFICAÇÃO 00S COMPROVANTE 
-fitULOS/fôRMAl}A0 

Mír.ma UNITÁRIO MÁXIMOS 

l 

4.0 4.0 

Me,strado na área 
1.1 especifica .do .caiso. 

2.0 2.0 

1.2 

E~alizat,ãO c:om targa , 
,norária mínima de 300hr 1 

oa área a&pecmca 

2 

Grad'!lação na área 1.5 1.5 

2.1 
especlllca do cargo. 

Parliâpaçao em cursos 1.5 1.5 
na área espt>cifica do 

2-2 cillgo. 00!11 o:arga horária 
mWrna .de _60Jy nos 
01\imos 05 anos. 

2.3 Experiência profissional 1.0 5,0 
na área espooffica do 
Glirg(l. 

PROVA ESCRITA 6.0 10,0 

2.4 
REDAÇ.liO 

1 
1 

1 
l 
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ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 

Praç. Marcos Aurélio, 41, Cl!'ntro, 
CEPi64.900-000, ,Bom Jesus - PI, Fone/fa1t: (agJ :l562-1470 

CNPJ: 06.5.54.356/0001·53 

ANEXO IV 

TERMO DE DESIST~NCIA 

(CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA) 

______________________ purtador(a), do 

R.G. nt _________ __,CPFn2 ____________ __, 

Residendeà. _______________________ Bairro 

__________ __, na cidade de ____________ _ 

Estado. ___________ . Declara para os devidos fins, que aprovado no 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO "ª 01/2019, vem manifestar de livre e espont~nea 

vontade a desistência de assuml-lo, renunciando a qual'quer direito inerente ao proces~o 

seletivo acima especificado. 

BomJesus, _ _ _ ....J ____ .J _ ___ ~ 

NOME 00 CANDIDATO 

ASSINATURA 

ANEXO V 

MOOEl.O OE RECURSO 

MODELO OE RECURSO 

FlJNDAMEIIITÇ)S 00 RECU RSO 

INSCRIÇÃO 

ANEXO VI 

FICIIADE INSCRIÇÃO N~ ____ _ 

À COMIS'SÃO ESPEOAL DO PIIOCFSSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

NOME: NAClONALJlDAOE; 

ENDEREÇO: N': I COMPLEMENTO: 

BAIRRO: UF: I CEP: 

FONE RESIDENCIAL: I FONE CeLULAR: 1 
E-MAIL: 1 DATA DE NASCIMENTO: 1 

IDADE: 1 SEXOi j ESTADO CIVIL: 

RG Nº: 1 ORGAO EXPEDIDOR/ UF: I CPF: 

CARGO QUE PRETENDE CONCORRER: [ l NU'TR1t,;1VNISTA 

FORMAÇÃO: ( ] ENSINO SUPERIOR [ )ESPECIALIZAÇÃO [ )OUTRO 

PORTADOR DE NECESSIDADE ESPEOIAL 1 )$IM ( JNAO 

!«taro verdadeiras as iltlorm~s ~ ui pre,m,di,11 e e.miu cienle que qua/qllOf fo/$i a.legai;,i1o O!J ~o do 

lnfomN>;:õe,5-, 0on!,:inM disp,03to em Editei, /mp/;ce~ ~ mir!l!a c;,:ciw/lQ do proceuo $9l8/J\to, svfeilondo-me, 

, eindB, as penas da lei. De@ro lnstrw (lSta ficha de ittscnç:60 oom d~ oéduia d8 iriBilódilde, oo CPF. Declaro 

oonheoer e es/er de eoordo oom as e)dgênàas corrlid/lS em Edital, com a aprese/'/t.11;6o d;i oowmenl~ 

peY$0/ll e>-.igida no Prooosso Soie!ivo Simpf ficado de 2019. 

Bom JeSUS: (PI), __ de de201R 

A\~inalurJ1:do .e~ 
--------------------~-~-· -·--·-·-·- ·-·-· -·-·-·-·-·-·----. -·· ---- -·---------- ....... -·-· -·-· -··-------------·-·-·-· .. ·-

t:Dl'f AL PROOESSO 5Elt:;ll/8 Slllll'ÜFIGADO N' 0112049 

r1cHi\OE INSCRJÇÃO NR ________ _ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 00 CANOIOATO 

QM._ _ _ ___________________ _ 

CAIIGO~· _____________________ _ 

l'ORTi\001\ DE NECESSIOAOE ES!'ECli\l( l S1M ] ,N,i.O 

VISTO OACOMISSÂO DE SELEÇÃO; ____________ _ 

O candidato oompa.r9C!IU na Secratana Municipal de EducaÇllo para remar sw inW>,ao no Prowsso ~le!llo 

Simp!ific8do rf' 01/2019, no per/odQ es!ebeleddo pelo p,esen/e Edital nwrlido do doaimcnto o/icial de 

ld8nlir~ que S8A'lu da !tese para a Sj/S insaiç,AD, desJe oomf)WVdnle de ~ e de caneta ewrogrifica I 
' am ou preta, bemccmotooososi!eJISdeSClf!os no Edital. 

ANEXO 'Ili 

OW.ARAÇÃO OE OiSPONIBIUOAOE OE liORÃRIOS 

a,,,_ ___________ ______ _ 

portador (a) do ~G p11. ____________ ~ tnscrito (a) no CPF sob 

o ttl DEctARO para o fim i!Speoif,co de 1ngiesso no 

~ rvípo púb1ioo do Município de Bom J~11-s/l' I, que disPOnf>o de ternw par. me dedicar ao 

girgq /jp, ______________ ~ 

verdade., firmo a presente OJ:CLARAÇÃO. Bom Jesus/PI, ___ de ______ ,de 
_ _ _ _______ _ _____ DECIAAANTE. 


