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EDITAl, DE CITAÇÃO - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

EDITAL Nº, 191/2019 

MUNIC.ÍPlO DE l'IRlPllU 

MA~:- .•Regularização Fu:ndiãria Urbana de Terreno Foreiro ao 
Patrimônio Municipal na. Rua Feli_nto Resende, n•. 60 1, Centro, CEP: 64 .260-
000, zona Urbana, Piripiri-PI , Inscrição Municipal 01.01.035.0113.0l. 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: 

REQUERENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO MELO MORAIS. 

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS. 
i 

OBJETO: CITAÇÃO _ DE POSSIVEIS INTERESSADOS no terreno foreiro a o 
Patrimônio )Munici~, jlocalizado na Ru.a Fclinto Resende, u• . 601, Centro, 
CEP: 64.2~~-,ooo, j?,ona Urbana, Piripiri-PI, Inscrição Municipal 
0 1.01.03 ,0 113 .01, para no PRAZO de 30 (TRINTA) DIAS, a contar dai 
PUBLIC;AÇÃO no Diário Oficial doo Municípios, oontestar, quen:ndo, a posse 
do Requereote, e, não o fazendo serão tidos como verdadeiros os fatos 
alegados pel_q~utor dó Requerimento Administrativo nº. 9905/2019, o que 
ocorrerá oom ·supedãneo no Decreto Munjcipal n º. 1.373/2017, de 08 de 
março de 2017 e Lei Municipal n º .. 825/2015, de i4 de Julho de 2015. 

Piripiri-PI, 28 de Agosto de 2019. 

'11,ago ~ a/Iuies-,, 
Secretfl.rio Mr::ci~dministraçdo 

JmJTAL DE CITAÇÃO - REGULARIZAÇÃO FIDIDIÃRIA 

EDITAL H". 192/2019 

MUNICÍPIO DE PIRJPIR.I 

NATUREZA.: Regularização Furufüí ·a U bana de T 0 rreno Foreiro ao 
Patrimônio MunicipQJ. na Av. Dirceu Mende$ Arcoverd.e. n•. 377, Floresta, CEI': 
64 . .260-000, Zona. Urba.na, Piripiri-PI, Inscrição Municipal 0l.03.020.0008-.01. 

REQUERDIENTO ADMIN1STRATIVO: 

REQUERENTE: JOAQUIM PBREIRA DO JfASCDIIENTO. 

PRAZO: 30 (l'RINTA) DIAS. 

OBJETO: CITAÇÃO .DE POSSfvEIS INTERESSADOS no terreno foreiro QCJ 

Pa~nio Mwri9 pal, ;localizado na. Av. Dirceu Mendes Arcoverde, n". 377. 
Floresta, CEP: 64.260-000, Zona.. Urbana, Piripiri-PT, Inscrição Municipal 
01°.03.020 .0008.01, p~ no PRAZO de 30 (TRINTA) DIAS, a contar . da 
PUBLICAÇÃO iÍlo Diário Oficial dos Municípios, contestar, querendo, a posse 
do· Requer~ii.te; ' ~ ~ã,;, o fa.=do serão tid.os oomo verdadeiros os fatos 
alegados pell) autor dó Requerimento Administrativo n•. 12262/2019, o que 
ocorrerá colri 'iu~eo no De.ereto Municipal nº . 1.373/201.7, de 08 de 
março de 2017 ,e [.ei M~nicipaJ nº. 825/2015, de 14 de Julh.o de 2015. 

Piripiri-PT, 28 de Agosto de 2 019. 

JT-.,LopéS~ '"""'_ ·yo 
Secretário Mu~~inistraçb.o 

PARA ASSISTENTES D ALFABlrrlZAÇÃO, V 

MAIS ALFABBTlZAÇÃO NO ÂMBITO DO 

EDITAL DI! ABERTURA 01! 1N 

184/2019,toma público o l!dital pua a Rl.eçlo e co 

Alfiibe!izaçlo para o Prosr- Mais AUllbetw,.çl.o, ; 'tu.ido pc:la Portaria do Ministáio da 

Edueaça.o. n• l 42, de 22 d.e fevereiro de 2018. 

1.DO P OGBAMA 

1.1. Prosrama Mais AlC~ tem o objetivo de fi 
no p.-oceuo de al.fàbetização, para fins de leitura, 
nos 1. • e 2" - do mi.-lno fu.ndamtmta.l. 

1.2 . Slo objC!tivo• do Programa Mais Alfab~ ut. 
1. Fortalecer o procc550 de alfabctizaçlo dos IIIIO:t iniciai 
a11Cru!imeoro ls rum:,u de t • aoo e de 2• ano; 

e apoim- u unidadco escolues 
·,.._ e mate,:nática, dos estudantes 

D. Promover • iDlqJraçio dos prooessos de aUiabe~t,ç!lo 
politica <ducaciooal da rede de ensino; 
m. 1:mé8fV as ativi~ ao projer.o polltico pedas6 • - PPP da n:dc e du unidades 

"""'°~ 
IV. Viabilizar atendimento difefCl'.ICiado u unidada e 
V . Estipular m .etu do programa entre o .mininério da - MEC, os mrtM f'edendos e 
as umdadn escohu• participante• no que .., n:fcn: ,i lllfilbc:tizloçlô dai criáDÇU do 1 • ano e do 
-r ano do ensino fundameolal. eoMidmando o disposto 
VI. A!lscgurar o monitornmcmto e a •~o periódí 
pro,g,-ama; 
VI Ptomovet o 100~ sistemático, pelas 
pro8féidó da e.prendhaae,n dos em.dem.es res,:awm 
do ensino fundamCllbl.l~ 
VDI. Emmular a coo~ entre uniao, csta.clos, distrlt fédetal. o municípios; 
IX Fortalooer a e.estio ped"8Ógica e adminii,trativa das rc,d.,,. estaduais. distrit.a.l cmwnc:ipal.1 
de cducaçllo e de auu u.nid&des esoolares jurbd.içi 
X. Avaliar o impacto do programa na aprcndi.zagc:m dos 
evidênc:.ias pua teu ~çoam.enio. 

2. DA SELEÇÃO 

2 . 1. A ..,1cç1o de$1:ina-oe ao pn:cnc:himento de CAD AS RO D kESERV A pna Alloiotcntes 
dcAlfàbetiza~ volum:ári"" do PrQgrama Mai.- · no imbílo do Município de 
Piripiri-PL a .sttem dlsuíbuldas nas esoolas públicas 

2 .2 . SerSo QOnsi.detados os Sesum-tes Cri.térios para a Se e,çlo de Assi.=- de Alfabeti.:mçlo 
voluntários; 

• Ser brasileiro: 
• Te.- a idade mlnim.a de 18 (dezoito) &DOil, DO mo 
• Ter. oo ,;nlnil'.Ilo. fonnt,çlo d111 ,;dv~ m,6dio 

pedagogia; 
Possuir çUrtO e habiljdade i,a atividade de apoio 

• Poauir CUI1lô e habilidade em informãtica. 

2 .3 . O Prooesso Seletivo Simp.liflcado p ara As&i
executado pela Seeretaria Municipal de Bdueaçlo d 
Camisdo Orpnizadonl do Proccpo Seletivo Simpl.ifi 
Municipal de Edueaçlo. 

2. DOPERP'IL 

3.1. l'odetlo puticiplU' do processo 11eletjvo ca.od.idatos 
PERFJL: 

de ~ volwu:irios --': 
Piripiri•Pl, eorn a participaçlo d-. 

001/ZO l 9 e equipe da $ocn:tarla, 

o ,egwnte 

- Ptof.,,.!IOtt:A ~ dlil rede mamici.pal eom di11 niblli&de de carga horiri&; 
- Pro!iuiomil e/ou esludantes de gradu.açlo em pedqo 
- Profi.ui0Dlli1 r/ou c!il.Udanu, com cuno de magistmo; 

4. DASATIUBfilÇÕES DOS ASSISTENTES DE 
PROGRAMA-

4 . 1. O usistcnte d., alfilbetizaçl,o 8]>0:id o 
Escolares nlo vuln.criveis consi.denodo os aitbios 
4 .2 O U11i;stentc da alfabctizaçl.o atuará nas Unidades E 
b.oru) &Cill&lWB. 

4 -. 3 O s atendim.emos de cada as&iatenlé ._ CSC<>las nAo 
nl.o podem-~ - \lllnpUSU' 40 boru semanais. 
4 .4 Con&iden._.., o apoio dos aaaiotaru,a da alfa • 
na.tuteza vohmt6t:i.à nos termo;, dá Lei Fedé:l\fd .,;• 9 .608/1 

r alí'abctizador pan, u Unidades 
ecidot Desta Ponari&. 
lares .olo vulnermfeis (periodo d e S 

ao J'f'O&S$0!" alf.aberizador corno de 
- Lei do Voluntariado.. 

Considera-so s«Viç.o volwrtirio, a atividade alo etada, que tc:nhà objetivos cívico 
culturaa, cducacionai.s, ci~eos, ~reativos ou de assi &,ci_a soeial, inelusivo on~tual.idado. 
4 .S. O st:rviç,o voluntário n.lb gtta vinculo emp.-.; cio, nem ob,igaçAQ de nllture2a 
tnbalbista prev:ideoc:i.ária ou afim. 
4 .6 . O vohmtári.o poderá ser ressarcido pelas de que comprova.damente tealizm' nó 
d_,pcnho d1111 atividades voluntárias. 
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4 . 7. Slo lllribmç&s do assi11tente d" alf'-batizaçlo: 
• ?articípac do plancjmncnto daa atividade~ juotamcotc 
Programa na escola: 
• CumpriT carg11 bO%$ria de aoordo corn as dímrlzes e cs - -· cidades do Pmgrama.; 
• Awdliar o pmfcaaor alf'abetizadoc nn atividaru,s ecidas e p~adas por de: 
• Acompanba.t o ~penha escolar dos ai.uno.o, ' clusivc efetuando o comrolc da 
frcq1.1êoc:ia; 
- Elabor&í' e aptac:nw à <.<>Ot"dc:nação. relatório do 
mcruialmcme; 
• A~ o sistema de monitoramento do Programai 
ped.agógú:u ~IYidas, pua que o Profeuor ou 
valíd.cm po-.ionnentc; 
• Cun;,priT com responsabilidade, pontualidade e doidade mas obrigações junto ao 
Progra,,:u,: 
• Realizar a.s lbrma,çôes irulicadas pelo MEC. 

5 . 1. A inscriçlo do candidato ~ na Secretaria 
Avenida Depo.ttado Iuimu:odo Holaoda.. o" ST-3. 81.oco 
do dia 30 de •S- de 201~ • 03 de _.,ro de 201 , cm diu úteis du 8h às 12 boru e 
das 1-0l U 17b. 
S.2 . A ioscriçlo do Caruiidato ímplicari. o conbéclmc e accit.açao tácita du normas e 
ooruliçõc:$ ~clccidas l)C$!e &liW. em relaçlo às~ nlo poded alegar d~ento. 
S.3. Nlo ICri cobrada tua de inscriç&o. 
5 .4 . No ato dam,criçlo o camlidato ~ emn,gat'OS 
a) Fic•h& de imcrição devidamente preenchida. oam 
,,/ou ~ (Anexo l) 
b) Fotocé,piaa nltidu dos i,esuintes dOQUDentos; 
I - ROeCPF; 
fl - C0mprov- de residfncia; 
Ill - Diploma (p.,. candidatos graduad"" ou hi 
matricula do Instituto Fed.enl dou da ~ 
univ·~tàrio); 
S .S. AiJ infonn&ÇÕC:li p~ oa ficha de m,cri.çlo do 
inteira respomabilidad.e do catldidato, .6cando a Coo 
comprove ínvenwidadco du imormaçõcs. 
5 .6 . Nlo Nl9o aceitos doewneot03 após o m, da Íl15cri 

S .7 . Será entregue ao candidato o co,:gprova!lle de 
Seletivo Simplificado. 

Seletivo Simplificado aio de 
o no direito de m<clui-1.o, caso 

5.8 . Sm«o eliminados os cao.diiduos que llllo aprcsent a documcntaçllo exigida. 
S.9 A docwncntaçl,o aolicitada """'-" Edital dev ser aooodiciom,da cm envelope 
identificado e lacrado a ser e.itresue na -mia urantc o pcrlodo de inscrição. A 
documemaç;ao eotll!;idli :M:ri. conf'crida no momento dai . ·ç1o. Cuo o c:andidato olo possa 
COmp81'ec:er pessoa.l111ente pua a entregá doo documento é pem,itido a.entrega por teroeiros. • 

CRONOG·BAMA: 

-Inseri~ e ·efflJ'esa de doamientaçlo: de~ de as- .e 2019 • 0:J. de Kkmbro de 2019. 
ne Soerctaria Municipal de Edueaçlo, dlaa úteis das 8h 12 horu e das 14h às 17h. 

- Prova prm:ica: IS de -.:mbro de 2019. com dura~" 

• Loeàl: Centro Educativo Municipal Aot<>llio Ferreira o. si1uado na Rua Leõnidu Melo. 
SN • Ccntn>. infoio u 08h e cnlr1lda at.é oo máxi.mo 08b 

1 

- Avaliaçlo da docwnenta;.lo, curriculo: 2s de -mbro de 2019; 

• DivulsaçlO do:o candidatos clusificad=: 27 de oetcmb de 201\l; 

• DiwJgaçl.o do resuhado fiiw no site da Prcféitun. 
do Mu.nieipio,: 30 de oetcmbro de 2019; 

6 . DA QUANTll>Altl!: DE VAGAS 

6 .1 s.:r.,, diaponibilizad-.. (CADASTRO OE RESER V ) ~ Auiotcntca de Alf'abctizaçlo 
do Programa Mais Alfabetização no ltnbiLO MPnleipío d Píripi:ri-Pl. 

7. DA SELEÇÃO 

7.1. A Sec:,etaria Municipal de Edue.íÇIO au-av,!,, d& 
Seleçlo PCtbHea doo ADiflc:ntca de Alfabetizaçl:o Vo 
~ao, d.o l>rognum,. Mal" Alfa.b"1:iz.açlo, dcsi 
resp~vd por coonleoac e executar todo o proocao ,,., 
7 .2 . A sel~ se dará por duas t02) ctapaa que 
éõnhécimcruos bibico• no "- de alfab~ e ao.'1.i 

mi.,.., de Iruicriç:llo e Avaliação de 
· os da Secmtaria Municipal ele 

pela. portaria W 184/ZOl!l seri 
·V(). 

ffllllizada atra'\'és da prova dc 
de Cwricwo CQmpr,ova,;io. 

7.J . A fXUVll contai 12 q..-õeao: 06 questoes Ll.@e,,,a Pottusu- OJ qu...
ConhDCimmrto ~fJ.oo e 03 questões de· Leglslaç&o valendo l~O ponto cada quC3tlo. A 
nQta fli,al do """'4ict.to M# a soma du duas dapn: · "'110 " prova objetiva totaliD.ndo no 
mAximo22pomos. 

7.3 , 1 - OONTEÓPOS PROGRAMÁTICOS 
• L1"8>'f. Po,tusue,.., Lciiw. ., Intc:q,n:,taçlo de textos; dos po~: pala.was bomOffiroas 
lhon:,6füou; 
• Cooheeimento pecfficos na Área de Alfabetiz.ação; 
* Legi$laçlo: Lei g• 9394 - LDD - Lei de Dirctrlzca e D da Educaçl<, Na.::ional . 

7 .4 A comprovaçao do eunicu.lo se dar-6 por mei da aprcacotaçllo dos docwn.enios 
estipuladot abaixo e poo.tuaao da segulm.c forma.: 

4 
1_.ério J 

2 

7.5. O candidlllO stra climinado caso não atend.a as Clcig acia.s deste Edital 
7.6. O resultado secá organizado e publicado no site Prefe.itura Municipal de Piripiri. po.r 
ordem de classifi.cação. 
7. 7. Se ooorrer empate na nota final teri preferê.nc.ia, su ssivaroente., o candidato que: 
a) obtiver maior idade. 
b) Caso permaneça o empate, maior escolaridade. 
7.8. Todos os candidatos habilitados serão consid 
banco de Assistentes de Alfabetização do Progm 
Municipal d.e Educação. 

os aprovados constituindo assim o 
Mais Alfabetização da See:retaria, 

7.9. A lotação acontcccrâ co.nforme ordem de classifi ~o e disponibilidadt do candidato. 
bem como a necessidade das unidades escolares. 

8, DA LOT. ÇÃO 

8.J. A lotação obedecerá a ordem . . de cla.sslficação dos±candidatos apro'lados na seleção e o 
atendimento dos tritérios estabelecidos no item 2.2. D e Edital 
8.2. Será reservado o percentual de 2¾(dois por cento) carências surgidas aos portadores 
de defici.6ncia física, ficando a lotação vÍ!lculada à o · em de classificação dos dcficic11tc: 
físicos e à capacidade para exereicio da função. 
8.3. Os candidatos classificados, pTeenchidos os l"equisit s con.,tante:s no item 2.2. desleE.dital, 
assinarão o Termo de Compromisso onde pré.starap as aiividades de Assistentes dé 
Alfabetimção, pelo praro de 01 (um)ano, período_~~ ~ e poderá ser alterado de acordo com 
normas e diretrizes (a serem) estabelecidas pelo FND~. 
8.4. Em caso d.e desistência sera convocado para 1 ·. , o candidato clas-sificado segundo a 
ordem de classificação. 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

9.1. O Assistente de Alfabetização receberá, a título de re$s;arcimento, o valor de RS 150,00 
(cento e cinquenta reais) por turma de S horas e RS 300,Po (trezeutos reais) por turma de 10h. 
durant.e oito meses do ano de 2019 ou do ciclo, nfunne instituído pela P.ortaria do 
Minist.ério da Educação nº 142, de 22 de fê\•crl':" de 2018, para o Programa Mai s: 
Alfabetiuç!o cm 2018. 
9.2 . O Assistente de Alfabetização selecionado para d~volver as atividade, de apoio ao 
profe$sor alfabetizador teri carga bortria diária minima de 60 (sessenta) minutos por turma. 
9.3. A quantidade de tunnas de cada assistente de alfab · .ção dependerá d.o tipo de unidade 
escolar (vulnerável ou não wlnerável), do planeí ento da escola para a atuação do 
Assistente de Alfabetização e da dispo111'bilidade de tem: o do assistente. 
9.4. Os camliclatos séic:ci.onados deviria participar de formação inicial panulesernpenho 
de suas atribuições, em local e data a ser definido post ormente, ocasião em que proeeilcrao 
à assinatura do Termo de Adcsio e Compromisso. 
9.S O Allsisttnl<: d<: Alfabt:tiz.ação poderá ser desligad a qualquer tempo, no caso de: não, 

estar correspondendo às fulalidade$ e objetivos do Pro · prática de atos de indisciplina, 
maus trai.os desabonadores de oonduta pessoal e profissi na!. 

9,6. Os cuos omi.ssos deste Edital serio resolvidos pel secretaria de educação Municipal de 
Edue&Çlo. 

13. 00 RESULTADO FINAL 
13.1. O resultado da clusificação será diwls-do no dia 
14 horas, mavés de Edital afixado oa Prefeitura MWlici 
~te da Prefeitura {~e), bem como publicado no órgão 

O de llllltembro de 2019 a partir das 
de Piripiri-PL disponibilizado l.lO 

· ai do Município; 

Piripiri-PI, 26 de agosto d 2019. 

Cominlo Orpnizadon.: 

Ildecina Rodrigues Barros Lia! ________ +-------- --

Francisca das Chllgas Castro de Cmvalho _____________ _ 

Elândia PeiesRego _________ __________ _ 

Francisca Maria Silva Freitas. _ _ _________ _______ _ 

TettSi.nha deJesu~Raulino _________________ _ 
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ANBXOI 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO _____ _ 

l. DADOS PESSOAIS: 
Nome completo, ___________ __ ..._ ________ _ 

Filiação; Pai: ------------+------------
Mie: _______________________ _ 

Naclonalidade:. _____________ -+-____ Nanmdidade: ___ _ _ 

Data de Nascimento: __ / __ / __ :EstadoCivil:,_+------------

2. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Endereço resideocial: N" --
Bairro: Cidade: Estado; 

ÇEP E-mail.: 

Telefone (Residencial) Celular) : 

CPF: RG: SSP/ ---
Email: 1 

Possui disponibilidade para atuar como Professor Assisti be no Âmbito do Programa Mai$ 

A.lfa.beti.zeçlo? ( ) SIM ( ) NÃO 

3. ~OLARD>ADE 

ENSINO MD>IO (CURSO EM MAGJSTtRIO) 

Curso.:_---- ----------- -+---------lnstituição:. ____________________ _ 

Ano deConclusio:. ____________ +----------
GRAD AÇÃO (CONCLUIDA OU EMAND.uu..rt ru) 

Cuno· .. _ --------------- -+---- -----
Insti1Ui.çlo:. _______ _____ 4-______ _ 

Ano de Concludo:, _____ Período: - --~-- -------

4. OUTROS CURSOS; _ _______ -+-------- - --

S. OPÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO - - . w " O: ( ) VlmANA ( ) RURAL 

6. - INFORMAÇÕES ADICIO AISi 

Assinatura cio Caruiidato 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

1- oine do Candidato 

Z- Possui disponibilidade para atuar como Professor Asi 19lenlé no imbito do Prógnima Mais 

Alfàbetinção? 

()SIM()NÃO 

Re&ponsí.,vel pela Inscrição: 

1 
ANEXO II 

1 

Modelo Padrio da Ap.raeataçio de Laudo Médico IPan Portadores de Necessidades 
Esptti&ls 

REQUBIUMENTOPARAPORTADORESDE . IIECESSIDADES ESPECIAIS 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO: Edital /2019 

Município: Piripiri - PI 

Nome do Candidato: 

N, da inserção 
Cargo: 

Vem REQU ERER vaga esp!!clal como PORTADOR OE NEC ~ I0A.0ES ESPEOAIS, pelo qual 
apreser1to LAUDO MIDIC0 oom CIO (coloca r o s dados a baixo, com basf! no laudo): 

Tipo de deficiência de que é portador: 

Código correspondente da Clasificação '.!ntemaclonal de Poeoça - CID: 

Nome do Médico responsável pelo laudo: 

~doCRMdo 
Médioo:. _______________ t----- - - ---

(0B S: lo serio considerados como dcli.ciênc:ía os di ios de acuidade visual passíveis de 
correção simples do tipo miopia, astigmat ismo, esmhis e côn,geoece:s) 

É obrigatória a apresentação d.e LA DO MÉDICO com CID. ji.mto a CS:;e rquerimento. 

_ ______ _ _,_ ____ de. ___ _ ______ de2019 

AVISO DE ERRATA 

A Comissllio Permanente de Licitaçllio, por meio de seu Presidente, no uso 

de suas atribuiÇões. toma p0bllca e oficializa a presente "ERRATA" aos. 

interessados: Extrato de Termo de Aditivo do contrato 77812017, publicado no 

DOM do dia 22 de Agasto de 2019, pág. 145, Na Contratada. onde: SE L!: 1" 

T ERMO DE ADITIVO, LEIA.SE: 3º1ERMO DE ADITIVO; onde SE L!: 01/0812018. 

a 01/08/2019, LE.IA-SE: 31/07/2019 a 31/07/2020; onde: SE L!: Piripiri(PI) ,. 01 de, 

Agosto de 2018, LEIA-SE: Plr1plr1(P I), 31 de Julho de 2019. 

AVISO DE ERRATA 

A Comissao Pemianente de Ucita.çllio, por meio de seu Presidente, no uso 

de suas atribuições, toma p0blica e oficializa a presente "ERRATA" aos 

interessados: Extrato de Termo de Aditivo do contrato 779/2017, publicado no 

DOM do dia 22 de Agosto de 2019, pãg . 145 , Na Contratada, onde: SE L!: 1º 

TERMO DE ADITIVO, LEIA-S:E: 2º TERMO DE ADITIVO; onde SE L!: 31/0712018 

a 31/07/2019, LEIA-SE: 30/ó7/2019 a. 30/07/2020: onde : SE L! : PiripirifPI), 31 de 

Julho de 2018, LEIA-SÉ: Piriplrl(P I), 30 de Julho de 2019 . 

Emanuel Henriqu~~lirques 
Prestdente 


