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'.~t ESTADO 00 .PIA Í <=.v PREFEITURA M U ICIPAL OE MATIAS OLÍMPIO 

EDITAL NII 01/2020 
CONCURSO PÚBLICO 

A PMFEITUltA MUNICIPAi. DE MATIAS OÚMPIO, Estada d<> Pl1o"r, torn• P<Íbfíca • 

reallz"910 de concur$0 p(lbltco P•ta provimento de cargo, e formaçlo de c:adntro 

rnerw, nos ,.,rmo• da Constltulçllo Federal, da Lei Ora,tnle1' <10 MunlcíplO, da Lei 

Munlelpal ,n• SOl/2019, • modlonu, •• condlçl!M estabelecld•• neste edital. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.L o concurso p,lbllco re,ld<> p« e•te Edital, pelóJ dil)lom~ 1ea:,i iS e 
fêtull rtiaiUtH, UtuS illmnco:s. I! po1terlore1- retl~'Ões., caso elds.tam, vlY ao 
preenchlm~to de w1as l'\O quadro d:e pessoal do m u·nlclplo de Matias Ollmplo, 
e ~ •~ecutado s-ob • ,e,;ponnbllldode do l rutltvto Legatus, conlnt~o nos 
t esrmos da lei n• 8.666/93 . 

l.1,1. ,-. COmlsslo Oraanlúdora do COncuroo lncumblnl acompanhar todos os 

a tos do eertame, flselllltanclo o cumprimento deste Editei. 

1.2. Os cand]da'los .-p:roYildos e nomeildos estaf"io subordinados .ao relime 
~tatu~rlo, 

1~3. Nlo havt-ndo cãndidatos aprovados pari o pr«nct,imento d.e todas .l'S vaa•s 
ofe:rttidas.11 !Prefeitura Municipal de Matla-.i Ollmplo pode:r-' r~abrtr novo edital 
pilrà O pràvim..-nto d &lõ ffH•li NllmilneKant.llf.S~ 

1.... Os membros d■ Comlsslo Orpnl,~on, doCOncurw • fun<õOnóriosdo lnstit .. to 
le.&iltus. bem como seus parentes. :até o ;3• 1rau. n:lo poderio participar do 
oertame, sob pena. d'~ e:xclUs:lo ;a- quõilqut:r l -ml)O, sem devoluçlo d.a taxa de 
lnsc:rt~. 

1.5. Serj admitida " lmp<qnaçllo deste Edital, desde que devidamente 
fundame:ntada, no prazo d'e o s (iclnoo) dilas útt:IS a c:ont,r dl .su• publicaçlo, • 
qual dever, ser protocol'1d• Junto • Prefeitura Municil pel de Matias Olímpio, 
situada na Pra? SJo MIJuel, n• 101, Centro, om Matias 01ímJ)IO/l>I, CEP 64.lS0-
000. 

1.6. Qualis:quer •t$Clareclme.ntos s.obre o edital devt!:~O prefere:nc~ lmenta Wf" 

obtidos po, melo de fom, ulório de co,,iato d ponlvel no endereço eletrlln1c:o 
www.1nsut1Jt0I ptus.com.br. 

2 . DO PROCIESSO DE SELEÇÃO 

2.1. Todos os canclldttOJ serão submetidos à prova esalta obJet lva, <k çarjt•r 
l!llrnlnatóno e catasslfica16rio. 

2 .2. Os <il.ndldatos aos o:orsos d<II prcfeuor ser,o ainda submetidos i •~U•çlo de 
tfiul.Q"i. d~ ca.r.lt er d~nlflcatórlo . 

2.3. A. prova escrita, objetiva será reaN:tada no municlpro de M~s Olímplo, 

2.3.L Clls-o o número de candidatos lnscrll0$ -d• a ott,,u de lupres exlstente5 
para apllcaçllo das provas ne clcl,cle relec!onada no ,ubítem 2.3, o Inst ituto 
Leptus :!JI! ..,..,.... o dírefta de aloc,i.ios em tldadés prdodmas, nllo 
nwmlnclo, entretanto, qualquer responsabilidade q~nto a o ~ocafflento 
e • hosi,edagem de~ses ai:ndidatos. 

2.,11. Todos o:r. h,o~s dellnldo:r. neste Edltill, seus anexos e comunicados ofldels 
thn c:omo ~,trn,_, o hodrlo ofl<l■I do IT!<lnlcfplo de M1tr.s Olflnplo. 

3 , DOS CARGOS 

3. 1. A. denominação dos Cilrg<M, ,_ qu1ntld"-1e de VIIIH, os reQUISltos de 
escolarldade, 1 remuneraçlo e • carsa norirta semanal de trabalho estio 
estabeleddos nas tabelo, 1 s,egulr! 

~ Clw;é- A -
• ~ Edut,ai;:,o lnf.ard e

Mos lnlcllis - 1• ,oSI 
MO 

·-6. Profe,SQr c1-c
U..... l'oftul....a 

~r,ol.Hura ~ lelr&po rtoguóo, 

º' CIO 02 lQI, 11$1,«3,12 

tlcl, ou lceM1.1tur1 

1. p""""°' do a.,~ c
MltMl,hicl 

tnndlwr'1'êfflfflltemi = r;,J,;o oo,. l>ob!! titio 
noendatura el'.'I\ cl~rkiH 
wm h;lbilit~cm~tc 

l!f?:I ,rnatie~lc.,QU 
írs.lc,H e bialõgk.lS. 01 CIO 01 i - lt$1.A41.12 

m~iu. 
·- --blOlõtl<>• º" L~turi em cilfndàs 

clêftcbs dai na:rureza. oo q uímlo. ou flsb. 02 00 02 2a, R$1.44,Ul 

01 00 01 2011 J$ l..443,12 

l o.J Profal.w Clille c; 
Edt,açJo ftsig 

!lc-1..-. em e4u<aÇlo 
<On>l!lhodec ...... 

tlSICI ~ ffCISl<O no 
04 00 04 20h l\$L443,l2 

ict:li, wm pO,. lb!Adlturo em l>ld• 
.,~ ... ~~º ..,, p<ó<Qpedl 

"'l""iO<emPslookJsla. 
"11psloci>!d111<111i, 

sotil; ou rurso 
com H,pKla •lf• Ol 1 CIO 01 20H RSl.500.00 

i 
12. lwisco ... socwl CUJ'JO woeriorem seNlço 

corise'lho de c;li~. 
iodai e rqktro llCI 

oi 1 03 02 30h AS 1.909.00 

3.2 . Os vencimentos bás:lcos lnlclals estab<:le,ldos na:s Tai:>ebs 1, li e Il i podem s.er 

objeto de vantagens, 00mo edlcionais e 11ralifiéác&s, nos t.ermcu estabelecidos 

na leglslaçlo munk:lpal. 

3 .. 3. A IOtação dos carp obedecerá àssuas respectivas previsões legais, e serMelt.i 

mnforme a M~essldade e dlscrldon.erledade ela Aclminislraçlo. 

3.4. As atribuições d.os cargos slo equelil'i definidas no A.ne•o Ili de.s1e Edite i. 

4. DOS REQU ISITOS PARA INVESTI DURA 

4.1 . O candidato dev,:ri atênder, cu mulaltvamente, para investidura no cargo, ;,o$ 

S@iUintes requisitos: 

al ter $ldo aprovado e d assif'w:ado na concurso p,Obllco na forma estabelecida 

ne$le Edita l, seus anexos e evl!ntuais retiflc:ações; 

bl ter nadonalldade brasile.i ra. e no cuo de nacionalidade ?Ortuguesa, estar 
amparado pelo estatuto de igualdade entre brasilet= e pon:ugueses, com 
reconhecimento do gozo dos direitos politioos, no.s termos do § U do Art. 12 

ela Constilulçlio da Repúbliéá fedenll•11 do Brasil e na forma do disposto no 

Art. 13 do Oecreto Federal n. 70.436, ele 18 de abril de 1972; 

e) 

d) 

f) 

el 

h) 

1) 

u,r Idade mínima de 18 anos completos: 

estar e m goro dM direito$ politico.s e civis; 

utar quit e oom u obr'i~e.s eleitor.)i$ e-. se do S&)IO m •sculir.o. taimbhn 

com as mllit<1res; 

fi rma r declaraçllo de não estar cumpr'il'ldo;, ntem ler sofrido, no e,oen:íclo dll 
funçlo p~blica, penalidade por pnitlca de Improbidade admtnlsttot tva 
aplicada POt qualquer ó<1:ao púbUoo ou entidade da e$1'era federal, est•düal 
ou mu nicipal: 

não estar em excrddo remunerado de qu.alque, cargo, fun,ç:lo ou emprego 
p,úbllco em quaisquer dos órg; oJ da Admlnlstreçlo Pública direi. ou 
lndlreumente., bem como niro rectt»er proventos de 1pO.H1nt1c1or11 qu;, nlo 
sejam acumu.1,-.els quando em atividade, =Hlvad•• a.s hipótese,, le3als de 
acumulação; 

apresentar declaraçllo de b<:n$ e llillores que constítuam patrlmõnlo, e, se 
casado{a), a do c6njuee: 

flrmardecleraçla de ...So esuir cumprindo sançlo ~ lnldone4dade, aplicado 
por Qualquer órglo público o,; entidade da esfera federal., estadual ou 
muni.Ci:i;N11; 

j) apresent:a:r diploma. devidamente re:1istràdo, de oondud o d~ curso, ou, na, 
sua falta., certfdAo d,e condu,slo de. cu·rso, expedido por ínstitulção de ensino 

reconhttfdll pelo Mlnl~i!rlo da Educaçlo•MEC, acompanhado de hl5tórlco 
escolar, q uando os. requisitos. neces-Qrlo1, para o •x.1tckio do• carso H,:si.m o 

extglre-m; 

kl nlío t e:r sido condenado• pena prlvaU"' de 111)<:rdade tran~t•d• em Julgado 
ou qualqu4'r outra condenação lncom~tívet com I fun~ pObllal; 

1) estar apto física@ mentalm .. nte pata o e;i:erdclo do cargo, fato que pode ser 
apura.do ?Qr equ~ de avalla.ção multiprcfloslonal a ,er designado pela 
Pref<l!itura Munlctpal. 

4 .2. 11.nte:s de efetuar a lnscr~ao , o candidato deo,l!ri conhecer o Edltal e certlfll:ilr
.., de que preendle lodos os reciuls.ltos e.xlgjdk:Js. Após a corwoaçlo e e ntes da 
nomeaçllo, todos os requisitos especificados no wbltem 4 .1 déYerlo ser 
compro,rados mediante a apre,.,ntaçlo de documento original ou cópl• 

auténllcada. 

S. DAS INSCRIÇÕES 

S.1. As lnsalçl!es ~ri o concur-so polbllco e noo,i trar•st!4D abert•s no período de-
06 DE MRIL A. 04 l>E MAIO DE 2020, e ter.lo os sea,ilntes V11lore5: 

a) R$ 83.00 (oltent.i e trh realsl pari os cargOJ de nlvel fundamental: 

a) R$ 9S.OO (nover,t:a e dnco reais) para os cargos de nlvel técnf<o e m,dio, e: 

b) R$ 120,00 (oento e vinte reais) para os cargos de níve l wpenor. 

S. 1.1- o pMOdo de lnscrlç!les poderá ser prorrogado por nece$Sldade de ordem 
técnica e/ou 0pt:rador,al a critério da PrefeiWra Munldpal de MatlH Olímpl.o 
e/ou do Instituto L(g1tus. 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent
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S.l-2. A prorrogação das inscrições de que trata o subit.em anterior poderé ser 
feita sem, pr6:vro aviso, ba$tãndo, ·paf'il todos os efeitos legal.s. a comunlc9ç;alo 
de pron-vsilção faitil no site www.instltutoleaatus.com.br. 

5.2. Seré udmltld11 lnscrlçlo par11 m .11ls de um cargo, devendo o candidato observar 
a compatlb'llldade de horário para a realização da prova obJ tiva, nos termos 
do sub Item 8 .1 . 

5.3. Para efetuar sua ln.scrlção, o lnteres.s11do d vel'll, ae sar, Via Internet, o 
endereço eletrõnlco www.instilutolegatus.com.br, observando o seguinte: 

a) acessar o dtado endereço eletr6nlc::o a p,:,rtlr das 1.0hOOmln do dl• ~ de 
■ brll de 2020 ■t6 - 23h59mln do dl■ 04 de m■ lo de 2020; 

b) c::llcar no /com, -1n$CrlçC<!s Onllnc-, $Cleclonar o c:oncur50 público no Qual 
deseja se Inscrever, digitar seu CPF é clicar e ,m " Inscrição"; 

e) p ·reencher Integral e corretamente a filcha de lnsc:rlçlo com os seu.s dados 
pesso.als e •CiHcar no lcone ""F~n:allizar lnscrlçãoN. 

d) o envio do requerimento dot lnsc:r'lç;llo seru,, automa.tlcament.e , o boleto 
bancário relativo à ta><a de lnsorição, qu d verá r impr sso pelo 
candidato. 

e) Efetu.11r o pagamento,•~ o prlm . .,lro dl,a íitU após o encerramento do prazo 
de lnsc~o. do boleto refer -nte ill taxa de 1nscrlçlo, em espécie ou por melo 
eletrõnloo. 

S.4 . Antes de c::onflrmar sua lnsoriç.llo, o candidato deverá confel'lr seus dados. C.so 
verff~ue-. PO:S:terlormente·, quatque.r l ncxnrl!Ção am saua; dados,. ••• ca.-nir-6 
"°licitar a retiflcaçSo por m elo do • iaormul:6rlo de Conta~o" dhponl\Nltl no 
en.der·•90 el.-trOnko www.ins-titutotep-tus.com.br,. onde deve,ó fnformar seu 

nome a,mphtm, CPF, e-mail, i..lefone • o dado • ser corristdo. 

5.4. 1 . NIio serllo acettas, wb hipótese alguma, sollcltações de alteraÇllo de opçllo 
de carao .. 

S .4 .2 . Caso o c::andldato desejoe conoorrer a um cargo •dl tinto daquele para o qual 
s inser veu enteriormente~ deverá faze-ruma nova Jnsertçlio. 

A Pn,feltura Munrc,Jpal de Matias OUmplo e o Instituto legat.us não • 
responsablllzam por Requerimentos de lnsc::rlçllo que não tenham sido 
recebidos PQr fi;ltores de ordem técnica do:s computadores, os quais 
lmpossJbllltem a transferência dos dados e/ou causem falhas de comunlcaÇllo 
ou eon_ge$tlona,mento das llnha-s de tr:ãn.smisslo de dados. 

5.6. Todos os candidatos inscritos no perlodo Indicado no subitem s .1 poder:la 
reimprimir, caso necessário, o boleto b11,ncérlo, no máKimo até as 23hS9mln da 
ptlimeiro dlia úti l polite:rto,r •o enç•r...,m•nto das lnsc.-t,c:&e:s ., c.1u:ando IH-$;'Ç" l"'rêul"SO 

será ~ tlr do do slt,. do ln.stltuto Legatus. 
S.6.1. O pa,gam,mto da, taxa de Inscrição após ilS 23h59min do primeiro dia íitll 

apd-S o prazo de encerramento das insc:rlçi6e"1,. • tttâli~•çlio de quaequer 
modalidade de pa~amento que n:lo seja pela qultaçllo do boleto bancário 
e/ou o pagam nto de valor distinto do estlpulado neste Edital Implica m o 
cancelamênto da rn.scrlção. 

S .6 ~2 r Não s,ent aceito, como compr·ovaçlo do p:a,gamento da t.ax• de in:sõcríçio,. 
e;omptovante de aa:endamento ba,ncérlo. 

5.7. Em atê 72.h ■pós o enutra-nto do perlodo da lnsc•lçlo, ■ conflrm■çllo da 
lns.criç.lo pelo candidato estar, dlsp.onlVl!I no "nd...,._ "leu-6nlc:o 
www. lnstltUtol-tus.com. br, no link wconflrma~llo de lnsalç:loM. d lsponlvel 
na péglna Inicial do s.Jte. 

S-8. Nlo serão ace·ltas lnscrlç:õe.s condicionais ou extemporAnea:s. nem a,s 
requ ridas por Vi postal, via f a x é./Ou co,.,...10 eletrõnlc:o. 

S .9. t vedada a transferência do valor pago, a título de taxe, per.a tereelro.s., para 
outra l:nsc.-rç:lo ou para outro c;:onc;:u~o IP'flbllc;o .. 

.S.10~ Para ~rfetuàr a lnscríçlio ~ lm.p,-e.sclndíve-1 o núme,ro de Cad■str-o de Pessoa Física 
(CPF) do candidato. 

S .1..J... A lnsoriç:ão lmpllca o c.onhec:lmento e tácita aoe·ltação,. por parte do candidato. 
das normas e c:ondlçDes e:stabele<ldas neste Ed'ltal, em relação às quais não 
poder.i alegardeseonhecimento, bern como q •uanto à realitaçllo das provas nos. 
pra&O$ e stipulado.s. 

s.12. A qualquer tempo, me$mo ep6s o término da$ etapas do proce»o de seleç:lo, 
pod r-se-j§ anular a Inscrição, as provas e a nomeaçlo do candld11to, desde que 
\rerlfiaiid;ei f;C1t,l$id"·de em qu•1-quer declaraçilo e/ou lrregula.-ldade nas provas 
e/ou em lnformaç&e-.s fomecldas, ou ainda o descumprlmento de- normacS deste 
edital. 

S .13. O valor r fer nt;e ao p8gamento da taxa de Inscrição n:lo será devolvldo em 
caso de desi.st!êncla do candida to em participar do certame. 

5.14. O comprovante de lnsc:rlç:lo e/ou pagaménto d tax'3 d Inscrição deverá ser 
mantido em poder do candidato até o ,.ncerram nto do concurso pllbllco. 

5.lS. NIio haverá lsenç:llo do pagamento da taKa de ln""'1~:lo, .,.,1vo Pálra o candidato 
que pertença a famllla Inscrita no cadastro Único para Programas Sodals-
CadÚnk.o do Governo Federal.,. c.u_j3 renda famUJ.ar mensal pe:r capita .seja 
Inferior ou Igual a melo salário mlnimo nacional, dl!"endo este lnldalme•nte 
efetuar o pr,ocedlmento des·crito no sublt m S,~3 e, em seguida, aoessar C11 

endereço eletrõnk:o https.;//lsencoes.lnstitutolegatus.eom,br/, at~ o dia 10 de 
abril .._ 2020, em q..., dever6 11odotar os seguint es procedimentos: 

a) Informar seu ndme:ru de CPF s 1ec1on.ar a lnSCJ'lção para a qual de.s:eJ:i,i 

sollcltar Isenção; 

..... """'-- -, 
b) Preencher o formulári o dlsponlvel, Informando correramente seu nome 

completo, Ni.lmero de Identificação Soc::lal - NIS atribuldo pelo Ca.dÚnlc::o, 
data dê nascimento, nl)mero do RG, data de expeolção do RG, 6rsão 
éJCIPedldor do RG e nome da mãe; 

e) Enviar, pelo sistema., ém formato .pdf ou ,Jpg, cópia dlgltallzada e leg.lvel da 
Carteira de Trabalho (cópia da primeira página ,;om os dados de 
ldentlncação e eópia da página com a data de salda do emprego e da pál(lna 
subsequente em branco) ou dedaraçã.o c::om fé pública por escrito, 
at!estando éstar desempregado; 

d) Envlar, pelo s l.stema, em formato .pdf ou ~pg. cópia d l8'tallzada e legfv'el do 
documento de ldcmtificação, dentre os elencados no sublt m 9 .2 do 
presente edital. 

S.15.1. O Instituto Leaa~us consultará o Sistema de lsençllo de Ta,)(a dé Concurso 
Púb11r::o-SISTAC:, do Governo Federal, para verificar a "er-aeldade das 
Informações prest;,dus pelo candidato. 

5 .15.2. Não será concedida isenção do pagamento da taxa de lnscrlçlo ao candldat.o 
que omitir informações e/ou torn~lils Inverídicas, fraudar e/ou falsificar 
documentação, ou não observair a forma e os prazos estabeleoidos no 
~ubltem S.lS. 

5.1.5 .3 . Sérá ooncedlda Isenção para apenas u ,m dos cargos do concurso. Cll$0 o 
candidato faça mais de uma sollcitaç:lo, sera conslderada, para análise, 
aquéla feita por último. 

5 .15,4 . A resposta ..,cerca, do peoldo de is.ençlllo sera disponibilizada no ,:,nd,:,mço 
élétrõnlco www.lnstitutolegatus.com.br, no prazo indicado no Cronograma 
do Concurso, cabendo recurso em caso d indcférlmé<'lto . 

5.1.5.5. O candidato que n:io obtiver deferimento do respectivo pedido de ise nç:lo 
da taxa de lnscr·lçlo, deverá c::ons olldar sua lnscrtçlo, imprimindo a 21 via e 
efetuando o paaalTM!!nto do boleto bancário até o prazo lndicado no subitem 
S. 3, •e•. 

S .15.6 . NIio sel'lo estornados valores de ta><as de inscrlição daqueles candidatos 
conte.mplados com lsençllo e que Jé tenham efetivado o pagame·nto da taxa 
de inscrição no concurso a que :se r-efere t!ste Edital. 

6. DAS VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICll)NCIA 

6.1. Conslde~e pe$Soa com deficll!ncla aquela que tem impedlménto de longo 
prazo de natureza ííslca~ mental. intelectual ou sensorial.,. o qual. em interai;.10 
com um11 ou mi-l:s be.n<elf11!.:S., pode ob,:trulr" !;iUB partl.dpaçAo p1ena e efetiva nã 

sociedade em igualdade de condições com as demãis pecssoas. 

6 .2. As pessoa.s c::om deflclênda que pretendam fazer uso das prerro11atlvas que lh.es 
s:lo faCJU1tadas no lnctso VIU do artigo 37 d11 Constllulçlo Federal e ,no art:1110 37 

do Decreto Federal n9 3 .298, de 20 de dezémbro de 1999, é assegurado o 
direito de lnscrlçlo no concurso público. o candid ato c::om d fiel nela 
concoirr ril à,s va1,;as e.xistentes. que vl'erem a surg·lr ou fof\ m criadas no prazo 
de validade do conc.uirso p(ibllco. 

6 .2 .1 . Oo total de vagas pare cadD cargo, das nom1ieaçi5es a serem feitas durante 
o prazo de valld d do conourso pÚbllco, além daquel,as v;,ga$ apontadas 
nas Tabelas 1., li Ili, S% (cinco por cento) ficarão res,m,adas aos candidatos 
que s declararem pe$$0a GOm d eflcil!nola, desde que apresentem laudo 
médico ate.s.tando a espécie e o grau ou nível da deflclên.Ola, com e)(p•es.s.a 
r-eferênota ao códlg.o correspond ntc da Classlficaçlo lntemaclonal de 
Doenças - CIO. 

6 .2.2. Se na aplicação do percentual de 5% (clnc.o por c::ento) do total de vagas 
iresultar nómero fracionado. este dt!venl ser arr-edondado 1pare o nóme;r o 
inteiro subsequente, desde que n,llo ultrapasse o llmlte de 20% (vlnte por 
cento) das ve,gas ofereeidas :por cnrgo/códl.go. 

6.2.3 . O candidato que de-seJ:ar concorirer- como pessoa com de·fidência devera 
marcar- a, opção no formulário d e ln~rlçllo e enVi11r o laudo médico (cópia 
dlsltall:uida, m formato .pdf) at<!i 04 d• MAIO· d• 2020, lmpretertvelmente, 
para o e-mall laudoOlnstltutole.ptus.com.br. com os seeuintes dizeres no 
campo -assu nto• : Laudo Concur-5.o Matias OUmplo ... . 

6 .2 .3 .1.. O laudo D<i,e:lnal será exigido pela Prefeitura Munlclpal de M■tla.s 

Olímpio por ocas.ião da nomeação da p ,essoa co·m de·fic;i.ê ncia aprovada no, 

certame. 

6.3 . o candldato inscrito na condição de pessoa com deficiência poderé também 
requerer a~endlment·o e-.sp eciãli oonfo:r'Tne ~sUpulado no lt m 7 d :st EditaJ , 
Indicando as condições de que neoe·sslta para a reaHtaçlo das provas, conforme 
previsto no artigo 40, §§ 111 e 2 11, do Decreto Federal n . 3.298/99. 

6 .4 . A relaçlo dos c11ndld11tos q.ue tiverem a In scrição deferida pál'á concorrer na 
condição de pessoa com defl elêncla será divulgada no endereço eletr6nico 
wwwJnstltuto1eg:atus.,com.br. 

6 .S. O çandldato çyjo pedido de lnscr[ç.llo na condição de pessoa com deflofêncla for 
Indeferido poderá lnt rpor, curso no dia tltll subsequente ao da dlvulgaçlo do 
resultado da anállse dos pedidos, ,n,:dlante r-equerlmento dirigido ao Instituto 
Legatus, por melo de tormui.rlo eletr<!>n lco ("Recursos") disponível no 

ndereço e letrõnloo www.institutoleg.atu,:t.com.br. 

6 .6. o candidato que, no ato da inscrlç:lo, se declarar p ssoa com deflcl@m:ia, se 
aprovado no ooneurso pi.lbllco. figurará na H:ttag m d ela:tslflcaçlo de todos os 
candidatos ao careo e, também, em llsta especifica de candidatos na condlç:lo 
d• ~•ssoa c:om deflclt-nc:Iii.11 por- car"eo . 

6.6.1.. o candld11to que porventu,ra deelarur lndevlda menu,, quando da 
pr•enchtmento do requerlmento d inscr,&ção v la Internet. ser pe,;soa com 
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deflc~ncla, deverá, apóuomarconhedmento da Situação da ln~lçlo ne~ 
condição. ntrar em conta to com o Instituto Leptus atr avés do e-m•U 
atendlmflnto@ln,.tltutolegatus •. com.br. ou, a inda, mediante o envio d e 
correspondl!ncla para o endereço consta,nte do sublte•m 6.2.3 des,te Edital, 
para a correção da l nformaçtlo,.. por t .n;tt:(lr-:,.e apenas de rro m•t:er••·I e 
inconsistência e:fet lvada no ato- da lnscrtção. 

6 .7. Os candidatos que se declararem pesso.as com deficiência, se convocados para 
a reallc,:ação dos procedimentos p;-&-admlsslOnals, poderão Hr submetidos à 
a valiação d defici6ncla blOpskos=clâl, reaHzada por equipe multlproflsslonal 
d~ Prefeitura Munl<:ipàl d e Matias. Olfmplo, nogs termos do art. 28'. §, 111 e lncl.sos 
da Lei n" 1.3.416/2015. 

6.8. A classlfletiçlo de etindidatos na cxmdiç.llio de pessoa com, deficiência obedecé rá 
aos mesmos erit4:rtos adotados para o s demais candidatos. 

6.9. A publlcaçlo do Fftsultado final do concurso público sera feita em du;,$ I1$tas, 
oonte,ndo, a primeira, a, pontuaçlo de t .odos os candidatos, Inclusive a dos 
etindld•tos na condlçlo de pessoa com deficiência, e a ,e.gunda. somente a 
pontua~o destes tlltlmos, em ordem •decrescente de classificação. 

6, 10. O gn,u de deflcl~ncla de que for portador o candidato nlo pode,, se, Invocado 
como ca.usa de aposentadoria por lnvallde.z. 

7. DO ATJ:.NDIME,NTO ESPECIAL 

7 .1. O candidato que necessitar de condição esp.eclal para a ,.,álizaçllo da prova 
obJetliVa poder, solicitar esta condl:ção e<>nforme prevlsto no D@oreto n A 

3.298/99 e •no o.cteto n" 9 .508/2018. 

7 .2 Para solloitar o atendimento especle l, o cand idato deveri Indicar , no ato d a 
inscrição, a condlçllo de atendimento especial e enviar laudo m&Clico m 
formato 1pdf, até 04 d e MAIO de 2020, Jmp,-eterivelmente, para o e -mall 
laudoOlnstltutolegatus.,com .br, com os segulnte:s dizeres no campo 
•assunto": " concurso M atias Olímp io - Atend imento Especial". 

7 .2.1 o laudo m&dlco deverá Sér legível, •emitido há, no má><lmo, 12 meses da data 
de lnsortÇllo do oonourso póbllco. Nele, ~nã constar o nome com pi to do 
candidato, o d iagnóstico com a descrlçlo ela condição q ,ue motivou a 
solicitação de Atendimento E,pecla1, com códlJJO correspondente à 
Classlflcação lnterneclon:al de Doença (00:10). Tambo!crn deve.rllo constar a 

assinatura e o carimbo do rn6dlco com o número de sua lnscrlçllo n o 
Cons;,lho Regiona l de Ml!'didna (CRM}. 

7 .2.2 O candidato com deft~ncla que necessitar de at•ndl-nto especial e nDo 
anvl■r o laudo lnllidl.co ,, envl.-lo for• do prazo,, ,ou nlo cumprir 0$ 

procedimentos est■belacldos no subltem 7.2, flcarl, lmpossl:bllltado de 
realizar as p ro" s em condJQ6eS especiais. 

7 .2 .3 O can did~to deve~ mttnter sob seus cuidados a, documenta,ç ·o a Qu se 
refer·e o sub it m 7 .2 .1 d ·t cdi tiil l . O In stit u to Legatus poderá sollc:l ta, ao 
cand•d ato o envio d a I" f e r"l dt, docuirru!:nt~ç3 o , p elos Correlos., par-a a 
confirmaçllo da ver.u; ld,,.;je elas Informações. 

7 ,3 O Cl'!lnd idaito com d eficiência compr-ovada por melo do l1;11udo médico., conforme 
item 7 .2 e- seus subitens., poderá s olídt.ar : 

7 .3.1 N o caso d d fõcl n e la v ls,i:1I ; p r ovo ompll d - (fo,i te Arlal, tamanho 16), ou· 
p r ova em brallt-e ,. ou ledor. 

7 .3. 2 N o C-3$0 de défi c;.iênc.ià àudi t iva ; intérprete de libras. 

7.3 .2.1 O s cand idatos sol lclta ntes de l,itérpret e d e Libras serão atendidos de 
acordo com a Lei n 10.436. d e 24/04/2002. A r llgo 4 ~, parégr.ifo ,;inlco. 
que d ispõe : " a U ngua Bra sllelra d e Slna,ls - Ll b ra,s n ll o poderá substituir a 
m oda lldade escrH.a d a Ling_1,.1 ~ Portvsves.ui'"- Pol't nt-o~ o int,é.-p,r· t ter~ 
como função transmi tir em Ubras as orientações. comandos e 
informações a q ue os dema~s candidatos ouvi ntes t êm aces.so ~ 

7.3.3 No ca,so d e defi ciência física qu e lmposslb illte o i:,reenchimento do ca r t!lo
re~po.!i-WI:· tr1;11n $c,it o,. 

7 .3 .4 No caso de dificul d a d e acentuada de locomoç~ o : es.pa,ço e m o b iliário 
adequados_ 

7 .4 o ~ ndld1.>to q u e n ecessitar d tempo ;;,dicion I p ;;,r;;, re I1:;;,çGo d <> prov " ct everá 
env~ar. para o e-ma ll atendlmento@~nst l t u toleg atus..com .br. em formato pdf 
ou j pg. justi ficativa acompanhada de parecer e mi tido por equ ipe
muJt iprofissiona) ou por profissional especialista nos im p edimentos: 
apr·esent ados por cada candidato~ no prazo est abelecido n o subit m 7 .2 , 

7 .S Qmdlclatos acomet idos de doenças ou a cidentes pesso.als que l imi tem sua 
c,ç1pacld a d e integra l para r-eallzaç:ão das provas e que n ã o as tiverem 
comunicado a;o Insti t uto legatu s, por- lnex_istlre·m os fatos d urante o p c,.-i·odQ de 
lns.crh;.:Jio, d everão fa zê-lo por mensagem a o -m,ail 
la udo@insti tutolegatus .com.br . A me11~agem1 sob o t itu lo .. CO-nC:1,1 r' o MATIAS 

OLÍMPIO · - Atendi mento Especiar',. deve- ser érivi.lid~ ê rii t-é- S di:Ji .S úteis a,ntes 
da realfzaçl!lo da prova. O ca.,ididato d e v rá ncx r I udo médico o u par·eoer 
nos termo -s dos sub iten s 7 .2 .1 e 7 ,4 deste e d i t .... l , 

7.6 A candidota q 1.-1 e t ive r- nece.ssldade de a m ament a r durante ã r e.: l i:u 1c;,i.ío d~ 
l)r'"Ov s dev·erá_. no ,ç1to da inscrlç3o! 

a) ass.lnala.-_ no for-mul.d ríõ e letrônico d e tn sc,lç:ão, a opção correspondente ai 
necessid ad e de 01 ndi m nto p cl;,I durante a reallzaç:i,o d alsl p,ova(s); 

b ) c nvi r_ p ara o e -m U laudo@ lnsUtutolegatuS.éOM.b l", e M foirmato pdff a 
iml'lge-m (:lfl c:,ert'ldAo de nascimento da crlilnça. c.._,,50 o(_• C:l°lar-,ça, ainda n.ao t íl h ll 

n as<: ldo, a ca n did ata d everá nc.amln h ar u m d o c u men to emi tido p e lo médh~io . 

com assinatura e carimbo com o respeotlvo Cf\M, que ateste a data prováve~ 
do nascimento. 

7 .6 .1. A ca ndidata deve r4 1 var, no dia de réallzaçlo da,, pr•ovH, um 
acompanhante adulto (ma,lor de 18 anos), que deverá apresentar 
documento de ldentlflcaç;lo e flca r4 em $818 rese rvada, e responsável pela. 
guarda da c,rlança. Ser,, permitido apenas um acompanhante por criança 
e este acompanhante não permanecerá no mesmo recinto qu a 
candidata. 

7 .6 . 2. O acompanhante d.- cand!dutu luctante dever;l adentrar ao focal das 
prova.s no mesmo horário que os candidatos e deverá perma n e r 
incomunicável em uma sal;;, é$péc;l,i1I durante toda II apllca.çllo das provas, 
submet:endo--se ê,5 mesmas regras • prooedlmento.s de se,gurança 
dispostos neste edital, sob p na d ellmlnai;llo da candidata lactante à 
quel estiver acompanhando. 

7 .6 . 3 . A candidata lactante que nlloobs rvar ao disposto no subl t.em 7 .6, alínea, 
MbM, ou n llo levar acompanhante adulto, nllo realizar, a prova. o lnstlWto 
Legatus n llo dI$iPonlbUlza companhante para a guarda de criança. 

7 .6.4. NSo haveril compet'lsaçã o do tempo utilizado para amementaç:llo e 
outros c u idados maternais no tempo de duração da prov~-

7.6.S. N:> acompanhante nlio será permltoido o uso de q ua isquer objetos e 
equipamentos descritos no subltem 9 .13 deste edite,I, dur n te ., 
re;,Uzaç.llo da, prova do certame. 

7 .7. As condições wlioltadas de atendimento esp;,cial na lnscr1çlo flcarllo /Sujeitas 
à análfse de vlabllldade e raz.oabllldade do pedido. 

7 .8 . Em nenhuma h ipótese o Instituto Leptus atendenli -so.flcitai;llo de atendimento 
especia l em resldfJnola ou @m ambiente hospi talar. 

7 .9 . ca,ndldat:o.s portadores de doença i nfectocontagiosa, que nllo tiverem 
comunicado o fato a o Instituto Legatus, PO• Inexistir a doença na data de 
inscr1çlo, dev;,rlo faz"•lo por melo do correio el tr6nlco 
atendimento@lnstitutolegatus.com. b r tão logo a C10ndlçllo seja d iagnosticada. 

7 .9.1. Os c.andldat.os nesta S!it1uaç::lo .. quando da ~e:allzação das provas'" deverão se 
Identificar ao fiscal no PO•t:lo de en t r ada, munidos de l audo mo!d ico, tendo 
direito a utendrmento especial. 

7.10. Considerando a pos~lbilidade de os can.dldatos serem submetidos à detecç o 
de me·t11tts dur~nte a:S p rovas, aqueles que., po.r ra,-z:õe:.s de saúd , façam uso de 
marca- passo, pinos clrúrs.lcos ou outros Instrumentos metálicos deverlo 
comunicar preví:amente ao tnstlt·uto L.ea.atus acereu da 5ltueçllo, nos moldes da 
.subitem 7.2 d&s:ta 11:id ta m. 

7 .• 11. O candidato tr.>vest, ou transexual (pesso11 qu,:, se Identifica ou qu r ser 
reconhecida soc;Ja lm nt m consona,iet.a com sua Identidade de aanero) que 

deseja r o a tend imento p lo nome soei I d ev erá especifkar a solicl t ação no 
pedido de atendiménto especia l qu;m do r;lo pre n chlmcnto do formul,frio de 

lnsc,r iç11o e enviar. em formato pdf, a im~gem do CPF e do documento d e 
Id ent idade paro o e -mau a té ndimento@i n st ltutoleg.-tus.com.br, com a 
mensagem no campo ""a~sunto·': .. "concurso Mattas Olímpio ..... Nom e So,c.lç11r-'_ 

8 . DA PROVA OBJETIVA 

8.1. A prova escrita objet'iva será realizada n a r;lata prevista de 24 OE MAIO OE 2020, 

8 .1 .1. Serão ap licad as no turno d ;, m anh~ ;,s provas para os carsos de níveis 
superlo r e fundamenta l. 

8~1.2_ Serão ap'llcade.s n o tu,no d o tard e as p r ovas pat.a o s cãr-gos d e níve l médio . 

8.2 . Os locais e h orá ri o s para realização da Prova Escrit.- ObJeliv;, ser o d lvulg dos 

no e ndereço elet.r6n ico www.iliStitutole,g.ãtu !i .com .b r . n a data e~tipu l:;;1d:;;1 no 

Anexo 1 (Cronosrama) deste Edital, 

8.3. t de r esponsabilidade exclus iva do candidato a identificaç.ão e-arreta d e se u 
loc;,I de rea l lzaç~ o d s provas e o eompareciménto no h o rário determin;,do. 

8..4. A Prova Escrita Objetiva se rá composta de 40 (quar·enta) questlles de múltipl 

e sco lha, numc r das sequencialmente. com ato! 05 (ci nco) a lternativas e apenas 
uma resposta caneta. 

8 .S. A s questões da p r ova escri.ta objetiva ser:lo elaborad8s com base nos 
conteúdos p rogr.-m~tlcos constantes do Anexo U desté edi tal . 

8 .6 . O q u adro a seguir apresenta as dlsclp l ln as, o núm ro de ciue~tê5 s , o p ,;so 

tri buído a cada d isdpllna e a exigência d e acerto mínimo aos cargo s de 
Assistente Social, Auxilia r Administ rat ivo e ,Professor Classe A . - ducaç o 
rntantll Anos lnic1ia,is - 1~ ao 5 0 Ano = 

TABELA IV 

NLlMERO 
TOTAL D ! PONTUAUO PONDERADA 1 

DISCll>UNA DIE PESO PONTOcS PONTUAÇÃO , POIIITIJI\.ÇÃO 1 
QUESTÕES POA MÍNIMA MlN!MA 

OISÇIPU"IA EKKilDA EXIGIDA 

l.lne.\Jai Portugues.a 10 2 20 
Sem 

e:dll'ênc:la 
Radocrn~o lôe,i1co -

05 2 l O 
Sm 

M~t:cmlltiCO e!ll!iillênc ia 60 ~O ntOI 

Noçõe:s. de: lnformJtlc.a, 05 2 10 
Sem 

1 u>el11lmcla 
Con'h~cimi,:n t o:J 

20 3 60 36pon·tos 1;:s0tti'ficos e Loears 

8.7. O quadro segu ir 3 presen t a s disciplinas.,. o nümero de q u estõ es. o peso 

atr ibuído a ca d a d lsdp l lna ~ exlg nela r;le acerto m ín imo aos car·gos de 
Profes~r Clãsse e - Educação In f antil e Anos Iniciai s - 19 ao sa ano ,. P.-ofessor 
Classe C - l.fngua Portv11ue , Professor do Cla se e - Mate m átic , Professor 
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Clàssc, e - Clêncli.s, Professor Classe C - História, Professor Classe e - Educação 
Ff$ iC.~ C P$iCOp-Cd,iJQõBO ; 

TABELA V 

NIJM RO TOTAL D€ PONTUACAO PONDERADA 

D4SCll'UNA DE PHO P:ONTOS PONTUAç,,.o' PONTUA=O 

QUESTÕES POR :'~~= i 
M ÍN1MA 

D.ISCIPUNA E)0GIDA 

Ungun PortU,Suesa 10 2 20 
~m 

11 C'Jl,i,llê n,ch, 

N~J d,o lnform;;li tl<:~, QS ~ 'º 
Som 

Cl:Jl111ànd a 60ponto:s 
Conhecim e ntos 

QS '2 10 
Som 

Pedai116IDc.os e.xle,~ncia 
Col'lhectmel'\11:~ 

20 3 6Q '.J.6 pontos Esoedfic.os. e- Loc;ais. 

8 .8 . o quadro II seguir 11 present11 M e1 1sclplin11s, o nvmero de qu stO s, o peso 
atribuído a cada d lsclpltna e a exlg-êncla de a.ceno mfnlmo para os cargos de 
Aux lllar de Serviços Gerais e M ·otoris t a D : 

TABELA VI 

Nl/)MERO 
. T(J·TALDE PONTU~O PONDltRADA 

DISG,PUNA OE PESO PONTOS POfflVAÇAO PONTVM,AO 

QUUTÕEcS POR MÍNIMA MfNIMA 
OISCIPUNA UUGIDA ID<IGIDA 

Ungu • Porwgu45a io 2 20 ·-c.:lll[~cla 
'R.i!lic;loetnlo lót.'lco • os ~ ,o ..... 

M.1ta:mai,t.h:o E!Xt.Rlmd a 60ponto~ 

A11:1,.11elld9dH 05 2 1Q 
S•M 

l!')ti.Rf!ncia 
Conhecimentos. 

20 ~ GO 36 ponto.s 1 Espccíflcos e Locats 

8.9 . Os c:and ldatos que não atingirem o número mín1,mo de acertos estabeleddos 
nas Ta be las IV,. V e VI,. ac;;:im.a ,, serã .o consider-ados ••n 3o c'l.a,ssificados ... no 
concurso p ú b llco e n.ão ter.ão dasslfic:aç;ão . 

8..1.0. Não ser.ão apllcadas provas em, locat, data ou horá.rl o d5ferentes dos 
pr-edeterm1nados em ditai ou em comunicado ofidal~ 

9. PROCEDIMENTOS ADOTADOS PAR.A A APUCAÇÃO DA PROVA 08JETIVA 

9 .. 1. O ·t:;{ll ndid'ato <tevet;di comp~l"ece ,.. ~o lo,c~ I dC$ignado par-~~ l'ea1iz.ação das p rovas 
com ante ced ê ncia mínlme d e quarenta e dnco m inutos do horário fbado para 
o s \J in(Cio, obs ll"V~ncto o h Ql",tfrio o flel{II I do munieíp iQ d M :i!!U:as OHmplo. 
m ·unldo de caneta esfer-ográfica d e tín ta pr-e·t.a. cm ma·tc-rli'.>I tr"n sparente. do 
ca rtão CI insctlçUo e Cio docum ento de ld ntldade origina l. 

9 .2. Se r.ã.o considerados documentos de Ide ntidade: carte~ras exped idas p e 'los 
Comandos Ml l l t ares. pelas Sec,.-eta,..las de Segu,..a,nç:a Públl-c:a.,. pe los ~n R i tvto (la;;. 

Identif icação e pel o ,s Corpos de 9'õmbõir·OS Mllit:trcs:; <;,tu '1lCi r'8$ xp,edidas petos 

Ór',8.ã0S fis.c:aUzado r"éS d ê éx.e rcíc to p,..ofissiona.l •ordens.,. conselhos etc. ); 
pa.ssaporte brasileiro; oertiflcado de reservr.sta; canelras funcionais e,cpedldas 
por órgão públlco que, por lei federal, valham como Identidade; carteira d e 
trabalho; Cá rteir;; n;;c1on:.1 d ê h;,bilit:içOo (:'lCtnente o mode lo con-1 foto). 

9.2. 1 . N ão serão acel,tos oom o documentos de ~d entldade certi dões d e 
ni;l:s:clmento,. CP , títtulos e leltor-als, carteiras de motorl.sta (modelo sem 
foto ou digita l ), c:arteita,s de estudan te , carteiras funciona l·s sem, valor de 
Identid ad e, nem documento-s Hegíve•s"" não ldentlflc.ável.s e/ou 
danificados. 

f""3I 0 e-i t.ti e6i:i,i,t, do doe:l,,lmento d e- id,ent id :l:!l d e, a inda q ue 

autentkada,. nem p ,..otocolo do documento. 

9.3. Por ocasião da r eaUzaç:lo das p rovas. o -ca ndidato qu.e não apresentar 
documento de Identidade or-iginal, n a forma defin ida no subltem '9·.2 d este 
Editat. não podera faze, as provas e será automatlc.am-e nte é:U m in.ado do 
Concurso p úblico. 

9.4. Caso o cand idato O?steja lmposs lbllltado d e apresentar, no dia de reaUzação das 
prava $, doeumento d iden t id'Od Or':lg in I_,. por'" motivo d per"da.,. l"Oubo o u 
furto ,. devera apresentar- documento que ateste o ,eglst,o da ocor-rêncla em 
ór:g:ão polida! .. expedido há. n o máximo.,. t,.lnta dias .. ocasiã o em que será 
submetido a identificaç:lo especial, oompr-eendendo col:et.a de dados,. de 
assinaturas e de i mpressão · d lg:i ta l em for m ulário p róp ri o . 

9 .4 .1. A ldentlflcaç:lo especial sera, e ><lgld,;,. t1> m bém, Cio c:,;, nelld,;,to c:uJo 
docume n to de tdentlflcaç:ão suscite d ú v tdas ,elatlva!s à flsionomta ou à 
.as.-sinãturã do portador. 

9 .S. Por moOvo de segurança e v is.ando sar-antir'' a liis..,n, e a ido ·n - iidilod do C:·On:ç.urso, 
público, serão adotados os p,oc.e:dlmentos a seg:u •r ,e$p ec;:ifi ç-.1;1d os.: 

a) após s,e,.. id e nU fieado.,. n ·.nhum icã,ndldato poderá se ret.kar d a s.ata sem 
autorização e· acompanhamento da, fi$et11 li taç&o; 

b) Em caso de eme,..gência m diea~ o e ndidato dever c:o m uinicãr o fato ao 
Fis.-e.al,. Que poderá. excepclona lmente ... autorizar a sarda de sa l doa 
e3r'ldid &t-o, devidament-e- acompanhado; 

e ), somente· a ·pós d ecorrida uma hora d o i nteio da prova. o candidato poderá. 
õntre.,:ar seu Cad e rn o d e O.ue-stlS.es d a Prov~ E.SC:tit,,õi ObjCt lv;z, e :sou .i Folh.:, d e 
R.e.spo stas ãO· flsc~ I d e sa'la, e r-et lrar-se d a ,ai~ de ,:i rova,, gm tcvpr- 9 çg,dçrng 
de aues.t·õe:; ou au?laucc aootacilo Inclusive no aue conçe.-... ·e "'9$ t?u• i!i" 
rr.:i; oo.stas às ous:n·O:@ s observado o d íS:PO$tO no subitcm 11 9~ 

d) o candidato que In sisti r em 5alr d s I de prova antes do horário permitido, 
d escu mprindo o aqui dhi,J)OStOf s e r á elimina do- do co;n curs.o plolbUco,. 
d ev eindo o tis.cal de sala pro,cedel" ao d vido rc,a:ist.-o na Ata de A,pllcaç:lo da 
Pro·v~; 

..... """'-- -, 
e) nlo se4"é permitido. sob hlpóte.se ali;iumil, durilnte a i!pllcaçã.o de prova, o 

retomo do candidttto à stt l <1 de prova a.pós ter se retirado da mesma sem 
autorl~ai;lo; 

f) o candidato somente pode,r, lev•r o Caderno de Quest6es trinta minutos 
antes do hor6rlo prevlst:o par■ o término da prova. 

9.6. Nlo haverá, p0r qualquer motivo, prorropçlo do temp0 pr•evlsto para a 
aplicação das provas em razão do afastamento de ettndldato da sala de 
.;,pllc.,çãa de prova. 

9 .6 .1. Se, por qualquer razio fortuita, o =ncurw pv,bllt.o wfrer atraso em seu 
Inicio ou necessitar de lnterrupçllio, será conoedido aos candidatos do 
local afetado prazo adicional. de modo que tenham o tempo total 
pM\/lsto neste E.ditai para a rettllzação das provas, em garantia à Isonomia 
docename. 

9 .6 .2. Os c.,ndldatos a~adocS deverão permanecer no local de aplicação da 
prow. Durttnte o perk>do em que os candidatos estiverem ai;iuardando, 
seré lnte,rompldo o tempo pa.-a reall:taçlo da prova. 

9 .7. Nllio haverá segunda chamada para a reallzação das prov.is. O não 
c,ampareoimento, a saída da sa1a de ap11c.içllo antes do horário permitldo ou 
sem autorização do A scal lmpllclilrá na elimlnação automática do candidato • 

9.7. o lnS'tltuto Lea:atus poderá pro,oeder. como forma de Identificação. à coleta da 
impressllo digital de t .o,dos o s candidatos no d ia de reallzaç-llo das provas. 

9.7.1. A ldentlficai;lo datllosc:óplca compreenderá a coleta da lmpresd.o dlr;ltal 
do p0lea:ar dlNlto dos candidatos, mediante .;, utiliz.ação de material 
específico para e$$<! fim, afixado em campo específico de sua Folha de 
Res:postas. 

9 .7 .2 . caso o candidato esteja Impedido flsl.c.imente de permltJr a coleta da 
1 mpressão dla:ltal do polee:ar direito, deverá $Cr colh Ida a digita I d.o polegar 
esquerdo ou de outro dedo, sendo registrado o f.Jto na ata de apUcaçllo 
da prova da re~ctlva sala. 

9.8. o candidato 6 respon-sllvel, ao receber a sua Folha de Respostas, pela, 
conferência de seus dados pesso.,is, em e$peclal seu nome, número de, 
lnscrlçllo, cargo a que concorre e o número de seu docum nto de Identidade. 

9 .8.1 Em caso de incorreção em qualquer um de seus. dados, o candldet:o deve~ 
Informar ao Flscal de sala. que procederé ao registro da lncorreçllo em 
formulóirlo especifico. 

9 .9 . o candidato dev@rá a~slnalar a r..sposta da questão objetiva .• us..ndo ,;.,neta 
esferoa:réflca de t1nta preta, na Folha de ReS<p0stas, que será o única 
docum.,.,to vdlldo pano o oorreç8o d.O$ provas. 

9 .10. Será ;,trlbulda nota :tero à questão que não apresentar nenhuma r,;,sposta 
•lS;Slnãlada, apresent;;ir em nda ou rasura ou c-ontiver ma.Is de uma resposta 
asslnalad , 

9 .11. Os preju lios advindos do pre@r>ch in-,ento indevrdo da Folha d Re~postas ser o 
d;, i nteira responsabl lld;,d do ca ndidato. Serão con sid eradas m arcações 
indév•ida s as que estiver- m em desacor"do com este Edital ou com as i nst r u ções 

da Fo lhã de Respo$"ta~ .. como marcação rasuiada. e m end a da ou com o campo 

de m arcação não preenchido Integralm ente. Em hi pót ese lguma haverá 
subst1it1ulção d;, Fo lha de Respostas por erro do candidato. 

9. 2. O candid ato ,n:io d everá am<>ssar, m o lh r. dobrar, rasgar. mancha r ou, d e 
qua lquer modo. danifi ca a sua Fo lha de Respostas, s.ob pena de arcar co m os 
pre]ul:tos advindos da Impossibilidade de re.a llza.ção d a le ltura óptica . 

9.13. N:lo será permit ida, durant;, a reali zação das provas. a comunlc çlo entr e os 
candidatos ou a utlll:taçllo d @ t e l@fone ce lular. tablet, fones de ouvido, relóe:io 
dé qua lquer tipo, máquinas calcu lado ras, livros. anotações. Impressos ou 
qualciuer outro materlal de consu lta ou de transmln:lo, i nclusiv e códigos e/ou 
1egiS1aç::lo. 

9.14. Será e lim inado do concurso público o candidãto que, durante ;, reall:i:ação da 
pr·ova~ for surpr ·eendido portando qualsQuer dos itens mencionado:s no 
su b ltem anterior. 

9 .14.1 Quando do ingresso na sa la de apllc.aç:lo de provas, os candidatos deverão 
reco'lher todos os equipam entos e letrônicos e/ou materlal.s não p rm lt.ldos 
em envelopes d e see:urança não-reutlllzá,vels, fornecidos pelo fisca l de 
apllcaçálo, qu d verão permanecer lacrados duran te toda a rea liz.ação das 
provas e somente J>Qder:lo ser abertos ap6s o cand idato d elx;,r o local de 
provas. 

9.14.2 Caso o candidato eu.arde no envelope qualQuer ~ar,;lho eletr6nlco, este 
devera ser m,mtldo d es li f!ado, sob pe na de ell mlnação do candid to em 
caso de @mii$:IO de qualquer sina! sonoro ou mesmo vibraçã o. 

9 .14.3 Será Igualmente eliminado do concurso p(lbllco o candidata que : 

a) nao ,comparecer ou ch eg.ar atrasado, independcntcm@nt.e do m otiva 

alegada, nos locais d@ aplicação da prova objetiva; 
b ) for surpreendido dando ou recebendo au,cíllo para a ék@cução das 

p rovas; 
c) faltilr com o devido respeito " qualquer m m b,o da equipe de 

p lic-açã o d as provas. às a utorldãdes presentes o u ao dcmaijs 
cãndldat -cn;; 

d) p erturbar, de q ualQ ue,r forma. a ap licação das provas obJ@livas; 
e ) n ão ent.-e;gar o mater ia l d:.$ prQViili$ ~o té,rn,1no do teml)o destin:.da 

par;, a sua reoU:i:ação; 

DOM
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Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

237Ano XVIII • Teresina (PI) - Quinta-Feira, 02 de Abril de 2020 • Edição IVXLIV

(Continua na próxima página)

-."~ººs~ e} ,,_; ~ 

Q { J ô 
-~· - ~ - ========================================= 
~ i!:t=- ~ 

,,, ;, . ESTADO DO PIAUÍ tiãiJ PREFEIT RAM NICIPAL DE MATIAS OLÍMPIO 
~ 

f) afastôr-s.c d sala . a qualquer tempo. sem o acompanhamen to de 
fiscal; 

g) aus nta,, 
Respostas: 

h) ausentar--se do local da prova antes de deco.-.-idas. uma hora do seu 
inieío; 

1) descumpri, as 1nstruçOes con,ti'd s no e. derno de a..e tO s ou na 
Folh d Respostas; 

j) vti l i t:ófll" 011,.1 t;enttu · vtmu u· mei o s fr"l;',1,.1(h.Jlen tos 01.1 ileg@i.s p ,ei rç1 ol:)te r 

aprovaçã o próp, ia o u d ter-eeiros, em qualquer ta.pa do concurso 
público: 

k) não permiti r a co leta de sua assinatura, na lista de freQ1u ê nc:la~ 
1) nllo p omi t i, s r submetido o de t cto, de m etal, xceco d aco,do 

c:om o d isposto no su bltem 6.S; 
m) nã,o perm itir a coleta de sua lmpressllo digital na folha de resposta s; 
n) deixar de assinar a 'll s ta de freq;uên da ou a folha de re,spos tas : 

o ► for surpreendido por tando qualquer anotação com a:s. r-esposta:s. às 
questões dã, prova c m pãpõl quê n:lo SéJã o próprio Cãdõr-no d e 
Que-$ tõe$ ou a FQ l hf;I d,e 1Ri;:i: $pO$ lJ;i$ ; 

p) deh,ar de devolver ao !Iscai de sala sua Folha de Respostas. 

9.IS. Par-a a ~gu11"1;11nça de todos 0 :5, e nvolvldo5 no concur-so plJbllco. é r ecomendável 
que os candidatos não portem air m,ç1 de fogo no dia de r-eallzaç:lo das provas. 
Caso, contudo. seja ve,1flc.ada e s.s.a situação. o candidato de-verá. sob pena de 
ellrnJ.nação,. dirigir-se, antes do Início da ap ll caç;ão da prova ,. à coor"denaç:ão da 
unidade. onde deverá entregar a arma para guarda devidamente Identificada. 
mediante ·'TerMo de Acautela Mento d e Atma de Fog.o-,. no qi.ia l p t-e e ncher-á O.$ 
dados relativos ao armamento . 

9·.16. Os candidatos poderão ser submetidos ao sl.stema de deteeçllo de metais 
quando do lngr-e.s.s.o e saída de sanitários durante a reaUziação da pr-ova. 

~ . 7 . No d!• de r 11!.zaç!!o das prov.1s nlio sel'liO fornectaas, por qYa!qYer membro
da e,qulpe de apll~o, info,maç6es referentes ao seu conteúdo e/ou aos. 
cri~rlo:s: de a v a tlaç&iio e- ,de d !=- ~~ific:itç,5a. 

9.l.à. lodos os eandidato:s., ao t .ermin ar"em ei l)r"Ov& . ., dever-iio, obri:g,&tOl'i&m ente, .sob
pena de ellm,lnaçllo,. entreg,ar a o nse:a11 a sua Folha de Re$posta$. bem c:omo o 
Ca derno d-e Questões, este ,último ressalvado o disposto no subitem ·9 .5.,. a líne 
uf•. 

9 .19. Os três lHtlmo:s. candidatos a terminarem, as provas dever-ão perman ecer na sata 
de apl1caçlio da p, ova, s ndo so,nente llbeeados após os t ~ s te,em enuesado 
o matierl.a l utUlzado. ter·em seu s nomes reglstr-ado:s. na At:a e estabe lec.ldas suas 
rc:;pcctivas. assl n atur-a:s . 

9 .19.1. A reg,ra, do subltem anter ior poder-á ser relatrvlzada quando se tratar de 
ca,sos excepcionais , nos q .ua is haja n úmero f ·eduzldo de candidíUO S 

acomodados em uma d e terminada sala de aptlcaçlo, -CO·MO,, po-r ê'x~mplo,. 
no caso de candidatos ~om nec:e.ss1d.,do.s -especiais que necessitem de 
sa l,a em sep.:Jit;DdO p.àr.a a reall:z:ac.:3.o do ~oncurso. opc,rtunid,ade - m que o 
lacre da embialasem, de s guran,ç,a S•er, testemunhado pe•os memb,os da 
equipe de apllcaç.llo, Juntamente com o(s) c::an dldato(sl present~s) na 
sa l.a de apllcaç:ão. 

9 .20. Se., a qualquer tempo.,. for ~nstatado, por Meio eletrônico,. estatístico,. v l suat. 
g t 8fot6Q:iCO ou po.- ínvest lgaç~o poHclial. te:r o ~ndld:IJlltO se utlll:z:ado d e 
prooes.so Uíolto, s.u i3$, ptov.J.S SC-r-aio ànul.ad.as e e l·e seré automatie:uimente 
e l lmlnado do concur$0 p ú b lic o . em pr ju.fzo dá adoção das medidas cr·lmln.als 
çabivels:. 

l .0. DA AVALIAÇÃO DE T(TU LOS 

10.1 Os candidatos aos ear gQ$ de Professor Clã.sse C - Educaç:lo Infantil e Anos 

ln ic:i~lll.s - 12 ao 52 ano, Professor Classe C - Língua Portuguesa, Pt0lessor' do 
Classe C - Matemát.1.ca. Profe" o ,r C1~$$C- C - Cli!:nci.cn. Pr-ofesSC1r Classe C -

H ist6t'la Ptofess,or Classe C - ducaç.ão Fí:sica serão $ubmetJdos à '9vaUação de 

Utulos ... de· caráter dauifieotóriõ, c:om pontuação máxima de 10 C:de~) ponto.,:, 

:;1ind3i Que ,3 sorna dos va'lores dos t ítu los apresentados s.eJ.• superior a essse 
valor-. 

10.2 . Serão convoc:adQ.$ p r'õl.' ~ 3'V~Uaição de Ut'ulos os candidatos. que atingirem a:,: 
pontuações mlnlmas estabel ida n a T. bê13 V d ê·sté Edital.,. e que tenh a obtido 
11té a seg;;l~t e classlflcaçllo, conforme o cargo: 

ProfeHõt Classe e - ,Edu,çaç~o 1nf ii.l n t 11 e 
At"los I n14;1.,1~ - l. e .,o 5 ,;i ano 

Prol•e:Ho·, aau~ C -Untu-~ 1Po rtugt.u:$ii.l 

Prol $1.0r do Cl~sse e; ,.;.-Matecn,.d,l~.a 

Professo, oaue:, C ""':' O f:ncb.s 

· Pr6fêiiô/ Clàne- ê - t-f lst óri".11-

~ Pro fesso, Classe e - íôducaçao Flsllr;,il 

TABELA VII 

VAGAS 

Pd> 

0 2 19 

02 

01 

02 

01 

04 

- ___ ..__ 
1 

! 
00 

0 0 ' --~. 
00 

o□ 

0 0 

CLA$1AC:,,.ÇÃO C0N"0CAD0S 

AMPI.A 

33 

06 

PCD 

04 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

10.2 .1. P•or o,casl:lo da oonvoc'(ll,ç;{lo o,ot avaliação de tftu,los. serão c-onstde-r-ado:s: 
os crlt6rlos de desempate estabelecidos no subitcm 12 deste Edital. 

10. 3 . Somenta s.er11o a ee itcu; os ta'tulg~ ~b-•1 :ico r e l.9 c:lonãdos, observados os Um~tes de 
pcn,tos: 

TABELA VIII 
ITEM TITVlAÇÃ0 QVANT. VAl0R VALOR 

MÁXIMA UNITÁRIO MÁXIMO 
Diploma, devldamente re8,~s1rado. d" 
<:-onc:l1.1$GO ,:te DC)ul01'3çiO; º" 

1 Ce rtiflcado/OecrilrilÇSo de conclus:lo de 01 4 ,0 5 ,0 
Douto••do, •comp•nh•do d ,; His.1·,6 r·tte0 
Es.colar e Ata de Oefe.sa . 
Diploma, devidamente resglj, t rado. de 
'-º"d us.ão du Ma:s:t .ir-.ado; ou 

2 Certt fü: ado/Declataçllo de co,,e:lusao de o~ 3 , 0 3 ,0 
M e str ilidõ, aoompilln hãdõ d e; l-li:$ t ó r'it•õ E$iC:õ lãt 

eAtill do 001 •. sa . 
C-ertlfkado de- Curso de Póí •Gr• duaçlo, ,em 

3 
nlvel de E,; pecla li ,ação, dc"' ldamente 02 1,0 2,0 
re,11:strada no e-MEC, com carga horá r i ia 
mínima de 360 h oras, 

TOTAL MAXIMO DE PONT'OS 10,0 

10.4. Os títulos dev rllo ser encami nhados conforme Instruções a serem 
e st abclccidãS quãn do da publicação do Edital de Convocaç:lo para Prova de 
Títulos. 

10 .S . Os títulos dcvorllo ser ntre8ues na forma de cóp ias autenticadas em cartório, 
juntamente com os d iplomas que compr·ovem a e s,colaelda,de mínim exigida 
para cada cargo. 

10.6 . Para a comprova.çllo dos tl tu los , elaelon,ados nos itens 1 e 2 da Tabela. VIII, 
soment·e serão aceitos Olplom as devidamente registrados, expedidos por 
instituição de ensino superior reconh~clda pelQ ME;:C. No C3 :S:O de Diploma s 
obtidos no e)(terrot,. estes, ot>r·ig,atori:Hl'IE!nte, dever:lio estar r·evalldados por 
Inst ituição de Ensino Superior no Brasil, de acordo com Art. 48 d lei ng 9 .394, 
de 20.12.1996, e da Rcsoluçllo CNE/CES ng 01, de 03.04.2001. 

10.7 . Os certifica dos de pós-graduaçllo loto sensu denominados cursos de 
especla11zaç:, o, xp cl iclos oor io st itulções de ens~no superior pertencentes o 

Sl.st.ema Federa l de Ensino, dev erão obedec r .oo disposto na Resoluç:l.o CNE n11 
l, de 6 de abril de 20'1.8. 

10.,8 . N o ser-ã.o ãcei tas declarJ;tçõ es, ;hl.$tórtcos ou .c;e:rti dões de conclusã o de 
d iscip linas para comi:,rovação dos títulos re lacionados nos itens 1, 2 e 3 da 
Tabela VIII, tampouco certificados para os títulos relacionados nos Itens 1 e 2. 

10.9'. Todo documento e>e;pedldo m Língu ã Estrangeira som n t se,...., c onsiderado :se 
traduzido paira a Lirigu,á Portug uesa por tradutor jur: mcntê'.lldO. 

11. DA CLASSIFICAÇÃO E DO CADASTRO RESERVA - ----------------
11.1 .. A Nota fln1;11I do C.8lf'ldidãto se r-á a nota obtida n a Pr"ovai Escrita Objetiva, 

adiciona d da nota obtida na Avallaçllo de Títv los, Qvando houver. 

11.2. A Cl.i$Slficaç3o fin,1 1 será obtida, após os critérios de desempate, com base na 
11st gem dos candidatos remanescentes no c-0ncurso pú blico. 

1 1,3. Será co nsiderado Classificado o candidato que, cumulativamente: 

a) Atingir o núme;ro m ínimo de 60 (sessenta) pontos na prova objetiva; 

b) Atingir o número míni mo de 36 pontos nas quest.ões de conhecimentos 
específicos; 

e) Para os cargos de Professor Classe C, for co.nvocado para a avallaçllo de 
títulos. 

11.4. O candi dato que não atender aos requ isitos do subitem 11.3 será considerado, 
nllo-c.lasslflcado no concurso públ ico, não lhe sendo atribuída classlficaçllo 
fi nal . 

11.5 . Será considerado aprovado o candidato classiflcado dentro do número de
vagas previsto para cada cargo, conforme as Tabelas I a 111 . 

11.6 . Formarão CADASTRO RESERVA os candidato.s classiflcados e n llo aprovados 
d entro do número de vagas pa ra roda eareo. podendo ou não ser convocado;; 
para Investidura dentro do período de validade do concurso, conforme a 
convenil!ncia é di$pOnibilidade orçamentária da Prefeitura Munlclpal de Matias 
Olímpio. 

11. 6 .1 Os candidatos que c,;,mporão o cad astro reserva podem ou n:lo ser 
convoca,dos para Investidura dentro do período de validade do concursa 
público, conforme a necessidade, conveniência e a d isponibilidade 
orçamentária da Prefeitura Munldpal de Matias 0 1/mpio. 

11.7 . Os ca ndidatos aprovados e classificados serilo ordenados de acordo com os 
va,lores decrescentes das notas finais, obedecidos os cr itérios de desempat e. 

11.8 . A divu lgação do resultado preliminar e do result ado fina l das provas objetivas 
contemplará a re i',1ç;ã0 dos candidatos •Classificados e aprovados. 

11.8.1. Todos os candidatos poderão re,11iiar consulta a seu "Resu ltada 
Individual" por meio de área especifica d isponível no endereço eletrfínica 
www.lnstltutolegatus.com.br, onde estarão d isponíveis suas notas em 
cada uma das disciplinas constantes da prova objetiva. 

11.9 . O Instituto Legatus dis:ponlblllzará consulta à imagem digitalizada, da Folha de 
Respostas do$ c., ndid atos em seu sl te, no link NResul tado Individual"', quando 
d <1 divulsaçao do resultado preliminar das pro,.,as objetivas. A consulta à 
referida image m ficará d isponíve l por pelo menos 60 d ias corridos da data de 
sua publicação. Após esse pra20, não $ér~o ai;eltos pedidos de dlsponiblll~çlla 
da Imagem dá Foltia de Respostas .. 

DOM
16 Anos
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12. DOS CRIT~RIOS OE DESEMPATE 

12.1 .. Em c:aso de- empate nas vagas.. tera p1referincJa o c.andlda·ito que. na s.egulnte 

ordem: 

a ) tiver idade igua l o u superior a sessenta anos. até o úl timo d ia de Inscrição 

neste concurso i:,úblico, nos termos do artigo 27, parágrafo únicao, do 

Est.-tuto r;to ldow; 

b) 

d) 

d) 

obtiver' a maior nota no m6dulo de Conhecimentos e.specífic:os e Loca i;S da 
p r ova escrita objetiva; 

obtiver a ma ior not:a no módulo de Ungua P-ortugue.sa da p rova escrita 
objetiva; 

obtiver a malar nota n o módu~o de Conhecime·ntos Pe da.g,ó g lcos: da prov·a 

escrita o bjetiva, quan do hou ver: 

obtiver a maior not no m ódulo d No9õe de Infor m ática da prova f!scrita 
objetiva, qu ndo houv.,r; 

obtiver a m a ior nota no môdulo d e Racloclnlo lógico Matemático da prova 

e~crlta obJetfva, quando ho uver; 

f) obtiver .- m;,lor n ot.i no módulo d e Atual idades da i:,rova escrita objetiva, 
quando houve.-: 

g ) persistindo o emi:,ate, te, pref r n el o candidato mais velho. 

13. DOS RECURSOS 

13.l. Será admitido rec,u rso c.ontra o Resultado dos Pe d idos d e Isenção de 
Pagamento da Taxa d e 11nscr·lç o, contra o Resultado dos Pedidos d e Inscriçã o 

como Pessoa com Defici ê ncia. contra o Gabarito Preliminar d Prova ObJet111a, 
cont ra o Resu ltado Preliminar da Prova Objetiva e contra o Result11do da 
Avallaçll o de Títulos. 

1.3 .2. O canr;lldato Que d;eseJar lnteri:,o,r rccur.so contra uma das etapas p revistas n o 
sublt e m a n terior deverá fa.zé-lo d entro do prazo e.s.t a,b e lecido no eronosrom 
do ooncurso i:,tlblloo, sob pen3 d prcclus:io . 

13.3. Para ai:,rt"sent.'l r recurso, o candldato deverá u sa r formulário elet r6nico próprio 
( ffRecursosff), encontrado no endereço eletrôni,co 

www.instituto1egatl.l$.COm.br, respe itando áS respectivas l nstru çOes. N;!o ~•ão 
ttceitos recu rsos via fax. corr e io -e1etrõnlco, Correios ou for".O do praz.o . 

13.4 . Os gabarito-s o ficiais prellmlnares das provas objetlw()S serão d ivulgados na 
interne t,. no enderec;o e letrõn1co www.insti tuto legatus.com.br. na dat a 

i:,revlsta, no cronograma do certame. estilbeleclr;to no An e)(O I deste Edil 1. 

13"4.1 . Ap;ÓS a d ivulgação do gabarito p .rellmlnar, os candidatos d isporão do 
pra,zo estabe led do no c ronosra,m :, paira bi t ér'pó!i lçã o de recursos. por 

melo d formu l'ário "letrõn ico. 

13.4 .2 . Será d lsponibllliad.a, na dat csta b c lcclda no cronograma edi tal, a relaçAo 
das que stões cujos gab.aíitos p t,el iiM l l"'liaitc::s foram objeto de ,-ecurso. após 
o q1,.1 os aind:ídtnos disporão d e p,-azo para apresentar razões p aía a 
m anu t ençno do g;111õãrito. p or meio do formu lário elet.rõnlco d•$ponlvel no 
cr,dc,-cço ele trtlinlco www.institutolegatus.com.bl' . 

13.4.2.1 Du,rante o p erío d o de que t rata o subltem 13.4.2 d st dita i, 
serâ p ossíve l defender ap en a$ os gabaritoç que foram objf!tO~ d" 
recurso. 

1.3.4.3. O ea ndid8to dev~int Se r- claro. cons.ístente e objetivo em seu pleito. 
Recu l'SO· inconsistente o u lntempe·stlvo será ll m ln .arm ent e indefe.■ ido, b eM 
como a,qu:e l·e que n::lo apresente fund am e n ta ção. 

13.4 .4 . Todos os recursos serão :uinellsecros, 
alterações/anulações de gal:»rito s.edlo 
e letrõnlc:0 www.in$titv ,olcg tus.com.br. 
respostas lndlvldu111~ o~ candidato~. 

as Justlfícatlvas das 
divu lgadas 

N ão ser-ão 
no e n der-eço 
encam ~nhadas 

13 .4 .S . Apó:s a anállse do reeu ,:.SO apres ntado e;ointra o gabarito pr-e llmlna r . a 
Banç;, E><amlnadora poderá manter o gabarito, a,lter.!-lo ou anu lar a 
Ques1ll o . 

13.4.S.1. Se, do õxãme de r-·ecu..-so. r-esultar- ~ :;11nul8içllo d QUCst~o 

~nte:IJ.rante da prova escr•ta obj Ova, a pontuação 
C.Or't'@'Spondente a. ela ser-á atr lbuld .i;,t,@ todos os c:undh:;latos. 

13.4.S.2. Se houver alt raçllo, i:,or força dos recurso s, do gabarito o flda l 
p r•etlminar d e questão lnte{irante de prova escr ita objetiva,, 
essa alteração valerá para todos os candidatos, 
indep e ndentement e d e terem rec-orridõ . 

13.5. Os tl!!Cursos apresentado $ contra o RC$ultado P,ellminar da Prova Ob)etlv;, 
d é:vcr-:lo lim itar-se a d lsoordêneia avanto à pontuãç.ão obt ida ou à apllcaç::lo dos 
cri téti o do desempate. não sendo ac:eito, em hlpó"tes.e alguma, pedido de 
re·v1s..,.o de recurso o u recurso d e gaber'iito oficia l d efin itivo. 

14. DA HOMOLOGAÇÃO E DA VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO 

1 4 .1. O rt".su ltado f in a l será homologado i:, la P,&feltura Munlci i:,.al de M at ias Otrmi:, lo 
med~ante publicação n a i,mpt ---nsa oficia l, e divulga do na l nter,n et . n o site do 
In stituto Le·gatu5, 

14.2. O prazo de validad'e do concurso ptlbllco se r;\, de 02 (dois) an os, contados a 
p ar-t i!' d 'a d.il!till de homologaç::l o do resultado fin. 1, pOd·cndo ser pror-rogado uma 

úniç;ã,I, v - i. pC-10 m 11$mo pll!!!lriodo 1 a <;ritério da Prefeitura Munldpal de· M atias 
Olfmplo . 

14.3. A Prefeitura Municipal de M atias Ollmplo reserva-se o d ireito de pro ceder às 
conv ocaçOc nom -.Jçõc-.s, d e ntro do prazo de va• ldad e do concurso público. 
em númer-o que atend a ao Interesse e à necessidade de serviço. d.e acord o ~m 
a dlspanib llldad e a,ç~,menu• r1.1 Q n.;.àm r,o i::re v ,::.s . .:1.s cxlstcnt e-:s; e-~abclcc.ld .;;i:s 
por- c~tc edl t.-1 . 

"14.4. Os c:andida t:a .s. se l'l o oonvoe•d o.s ·p ,tu •a, inv esir;idurtl por m - io de Ato 
C.OnVQC3t6rlo publlc;iJ.do no Diár-lo Of1c:~al ou. ,c;omunlcaç o d ir eta ao candfda to,, 

14, S. , d~ é_.;CluSivtJ rm5.pons,iibílidade d a ·P..-efe-ítura Munh:;l pal die M atias Olímp io a 
-convocação dos c:andldaco.$. 

14,6. ~ de lntetr-a, r-esponsab '111dade do candidato acompanhar os. atos convocatór1o s. 
p ubUcados a.p ós a homologação do concu l'SO público. 

14.7". O· c-.andldato que ~ o at e nder. n o at.o d a nomeação~ aos requisitos do 11em 4 
deste Edlt:31 $er'á C:Or'1$td er';)dõ d -CSIS tCr'l tJ - ,. Cxél uídó i'.JutOm 3 tlcãmé nt.C dõ 

c.onc;ur-so públlco . p e..-den d o s.eu dlire lto à vaga e ens~jando a convocaç::lio do 
pró~rmo ean didoto n3 11St3 de cl3sslnc;;iç:l-o . 

14~8 . O cand~dato convocado par.a Invest idura nJo poderâ sollc:ltar .à Pr-e-feltura 
Munlc.lpal de M tUla.s Olhnpro r'-t:01 H IHeaçJo p-,r.; O fin i'.!1 1 d i'.!1 l ls.U, IJCr-t,il d,os 
iJ,p l'" OVi>dOS. 

1S. DAS DISPOSIÇôES FINA .IS 

1s.1. A ln,$Crlção do candidato lmp liea rá a aee ita çllo das nom,3,s 1)3r o eoneurso 
póbllco con t idas neste Edital e e m outros .a ser em publ icados. 

l.5.2. O aa>m pal"'lih,amento da p ub liGSção d~ t od o$ D.$ õ!ltQ$·, -:c;liil;õ(li$ e çom1,.1niç~u;IQ$ 
ofh:lalJ l"e·fer-ente$ ,j) e ·s.tc ,c:,onçvr.;.o püblh;o, d lvule.,ados inte,eira,lmeinte no 
endereço e letr-õnlco w ww.lnstitutolegatus~eom.br, é d.e Int eira 
responsabilidade do c~ndidato, 

lS.3. O C3ridld3 to po derá obter iriform,a,ções ref e rentes ao c oncur5o p ó btlco ou 
,relatar fatos ocon ldos du,-1;inte su a. r a liz~ç.tlo por m io do f o r mulário 
eletrônico dl.s.ponf;...e l nai o, gln,t; dai iru,ern -t do ln,Stltuto t.e,aatus. 

l.S.4 . Quaisquer co rres.pondê-nclas f ísle:.a:s. r-efeiridas neste edital deverão ~et po.stadas~ 
-'la éARTA REGISTRADA ou SEDE><, /1 ~ d e do INSTITUTO I.EGATU~-CONCURSO 
PÚBLICO MAT IAS OUMPIO - Avenlda enador Ãrea Leão, 2622 - Jóquei Club -
Te resina-P I - CEP6'1 .~9-11ú. 

1S.S. O ca ndidato deve,á. m ante r atuall:zado o seu endereço com o Instituto Legatu.s. 
enquanto e$'llve ,I' p~ rUolp*nd o do e,onç1,,1r'$0 públlr;o. ,il t ;i d"'1it d · dh,1v l,8~ç5o 
d'o .-.su l t wdo final.,. por m•lo d• r-•qu.rlm•nt:a a s•r- e nv~ado à : INSTiT"'l.JTO 

LEGATUS - CON CURSO PÜBLICO MATIAS OLÍMPIO - Ave·nlda Senador Ãrea 
le:lio.1.622 - Jóq u e i C~ub - Te,es;lna---PI - CEP 16.4.049- 1 10 . 

15.S,1. Após essa d a t a , a atualiza,ão de endereço deverá ser feita Junto à, 

Pref'e ltura Munlclpal d e M a tl $ O llmi:,lo, no • nd r · ~o; Praça São Mig u e l, 
n<> 101, Ce n t ro , em M a tl a$ OHmpio - 01, C EP (>4 ,1S0-000. Serão d e 
exclusiva respon.sabi l ldade do candidato o s p r e)ufios advindo$ da não 
a tua 11u 1çllo d s u nd reço. 

15,6. Os casos: omis.s:o·:s: seíãO t e$OlvidOS •pelo lr"IS.tituto Lc:s.at.u ~ c-m i:;onjunto cem il 

comlss:lo do Concurso P úbllco . 

1.S.7. A$ a l teraç6es d e 1 · &islação com entrada e m vl11or antes da data de publicação 
d este Edital ser.ão objeto d e a v a llaÇão. a ind quç n -5o m n<:iOni.'Jd ;,11:5 nO:ii; 

con teúd os c.onst nt · s. do .Anex:o • deste Edi tal . 

15.7 .1 . l 8~ 1 ç t\o ç0m critrada em v tsorapós a data d e pub•lcaçl o deste E:dlta,I,. 
ex<;eto a llstada n o s ob j etos d e v ,._ l i llÇ3õ c;On:S.W ntcs d c l:c, c;o:mo 
eventua.ls S:,r"Ojetos. de I il1 b • m c;omo a fterações em disposi t i vos legais e 
normã t lvos a ele poste,•ores. não serão obJet.o de .;;,.v;i, 11~,;.:l,o " .i!S pirov.:,s 
do concurso i:,úbllco. 

l .S.8. O s dOQ.Jmc-nto.:s produzidos e util izados pelos cand id aitos em tõd13S ~s ctã p iii5 
do -ooneur-so públleo s o d e uso e propr-ledade excluslvo:s. do Instituto Legati.J .• 
sendo ter m lnant-eme nte v e d ~do a Suâ di.Spon ib m zaç.ão a tercei ros o u a 
dE:v0h,1ç.l0 O Cándldato. 

15,9. Os l ten$ de.ste Ed it I poderão sofrer eventua is retlfkaç,6e$. alter'3Qi5êS, 

8 tu litãçõe s o u ac;ré:sdmo.s . enqu ai"'l to n ão con :s.umbda.:, providência ou evento 
que lhes d isser resp ito, C:ir'Cu n.st ã n cla que ser.ti menciona d a em ed it, 1 01.1 
COriilu l"'li.lé:ãdO. 

M atl@s Ollmpfo, 02 de abrll de 202.0. 

ANEXOI 
CRONOGRAMA DO co:NCUflSO Púauco 

EVENTO DATA PRE'.RSTA 
PERIODO OE INSCRICÕ6 06.04 • 04.05.2020 1 
Prato final para solicitação de lse-nção 10.04.2020 
Resultado da análise do1> pedidos de Isenção 22.04.2020 
l11te~P05lc/lo de recurso contra o Indeferimento de cedido d.e lsencão 23.04.2020 
Resu'ltado da Análise dos recu~os interpostos contra o lndf!ferímento 

29.04.2020 dos pedidos d.e lsencllo 

Prazo final a.ara envio de dooumentaçjo des ""ssoa.s com defldfncla 04.05.2020 
Data limi te ,para oal!amento da taxa de irucr iclo 05.05,2020 
Resultado das inscrições deferidas pa ra candld11otos concorrente$ 1 
como Dl!Ssoa com deflci!nci';, 

12,05.2020 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent
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,,,;, . ESTADO DO PIAUÍ tiãiJ PREFEIT RAM NICIPAL DE MATIAS OLÍMPIO 
~ 

Interposição de recurso contra o indeferimento de Inscrição corno 
-•soa com deficiência 
Resultado da Análise dos reairsos interpostos oontra o lndêfer1mento 
de inscricão como """'SOª com deflclênda 
Divulgaçllo dos locais de aplicação da prova, objetiva at-ravés do 
ca.rtão de lnformac.lo na Internet 
REAUZACÃO DA PROVA ESCRITA OW'ETIVA 
DivulllarSn do gabarito prellmlnar da 13rova obletlva 
Apresentação de recursos contra o 11abarlto prellmlnar da Prova 
Obietiv<) 
Divulgação da relação das ciuestões cujos gabaritos preliminares 
foram, objeto de recurso 
Apresentação de ra21!e$ p.,ra a manutenção do gabarito pre.liminar 
das questões aue foram obieto de recurso 
Divulgação do resultado da análise do.s recursos interpo$1os contra o 
aabarito oreliminar da Prova ObJeUva 
Divulgação do Resultado Preliminar da Prova Objetiva 

Apresentação de recursos contra o resultadg. preliminu da prov;i 
obietilla 
Divulgação do resultado da análise dos recursos interpostos contra o 
resultado Dretlmlnar da prova obietwa 
Divul1tacão do Resultado Definitivo da Prova Objetiva 
C<lnvocacão dos candidatos apto.s para a Avallacllo de Títulos 
Prazo oara envlo dos titulo$ 
Resultado !)(eliminar da avall:orJlo de titules 
Recursos contra a pontuação obtida na Avaliadg. dl! Títulos 
Resultado da análise dos recursos interpostos contra o Resultado 
Pre liminar da Avalladlo de Títulos 
RESUlTAOO FINAL 

ANE~011 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

CONHECIMENTOS BÁSICOS- NfVO.. SUPl!IUOR 

13,05.2020 

18.05.20.20 

19.05.2020 

24,05.20.20 
25.05.2020 

26 e 27.05.2020 

28.05.2.020 

29 e 30.05.2020 

09.06.2020 

Até as 19h de 
10.06.2020 

11.06.2020 

16.06.2020 

16.06.2020 
17.06.2020 
22.06.2020 
19.06.2020 
30.06.2020 

02.07.2020 

03.07.2020 

CARGOS: PROF·ESSOR CI.ASSE C - EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INIOAIS - 111 AO 51t ANO, 
PROFESSOR ClASSE e - ÚNGUA PORTUGUESA, PROl'ESSOR DO CLASSE e - MATEMÁTICA, 
PROFESSOR CLASSE e - a!NCIAS, PROFESSOR ClASSE e - HISTÓRIA. PROFESSOR CLASSE e 
EDUCAÇÃO FÍSICA, PSICOPE.DAGOGO e ASSISTENTE SOOAI.. 

ÚNGUA PORTUGUESA: Compreenslo e lnterpretaçlo de gêneros te)ltuals va,riados. Rec,ursg.s 
de t"rtualidade (cOé~o. cOérf,ncia; relaçilH intertextuals) .. Domínio da ortoeralla oficial : 
empreso das letras, POntua.çfo e acentu•c•o g'1iflc. oflcl•I (Novo ac,ordo). Sem.ãntica, 
(antonímia, slnonfmhl, paronfmla, homonfml•, pollssemla e se\>$ efeitos dlsccurslvos) 
Slsnlllcaçlo, estrutun, e formaçlg. dils palavra$. O.isses de palavras - flexões e suas funções 
teKtual-dlscurslvas: subst.-nllvo, .-rtigo, numeral, adjetivo. pronome, verbo, advlrbl.o, 
preposlçlo, cor1]unç3o e interjeição. Dominio da e$1:rutura mcriossintitica do períodos mples e 
compostg.: re'illç6es de coordenação entre o:raÇ(ies e entrl!! termos da oração; relações de 
subordlnaçllo ent:re orações e eotre termos da oraçllo; conc,ordàncias vetbal e nominal; 
reg<!incias nominal e verbal; empre.110 do sinal lndk:.itlvo de crase; coloc:açllo pronominal. 
Furoções e Em,pregos das palavras ~qu.e" e "se": emprego d.os porquh. EstUistlea: flgu~ de 
s1ntax;,, de som, de palavras e de pens.amento. 

NOÇÕES OE INFORMÁTICA: Conceitos b~5lcos de Informática. Componentes básicos de um 
computador: hardware e softwa.re. Arquitetura básica de oomputadores e dlsposlUvos 
periféricos. 01$posll:tvos d@ armatenam..,nto e c6pia de segurança. Noç6es do sistema 
operaciona l Windows. Conceitos de organização e serenclamento de arqutv05 e p;;inas. 
Coooeilos básicos de irotemet, ferramentas, navegadores ;, apllcativo<S de Internet. Edlçlo de 
te1CIO$, planilhas e demais documentos utiliza rodo o Microsoft Office 2016. 

ftAOOCÍNIO lÓGICQ-MATEMÁTICO: Lóslca" ractodnio lóeloo: problemas envolvendo 16glca e 
recloclnlg. lógico. Proposições: conectivos. Corocelto de proposlçllo. Valores lógloos d» 
proposlçi!les.. Conectillos. Tabelaeverdade. Operações lógicas sobre proposiçõecs: negação de 
uma proposlçllo. Co11lunÇ30 de dua5 proposições. Disjunção de duas proposiçl5,:s. Proposição 
condlclOOill . Proposiçlo bicondicional. Tautolo~ias e Contradições. Eqolval~nc:wi Lógica e 
lmpllc:açlo lóglal. Conceito e Propriedades da relaçló d@ equival~ncta 16g;ca. flecfproc.11, 
contriria " contrapositiva de uma proposição concliclonal. lmpllcaçlo l.6glca. Prlrlc:fplo de 
substitulç$o, Propr'lédade da i,rnpllcaçllo lógica. Argumentos: cone lto de argumento. Validade 
de um argum@nto. Critlrlo de valld.ade d@ urn argumento. Sequéncias e sér1es: sequencia 
numértce. Prosressllo aritmét:lc:à. Pmtlfess.'lo geométr1ca. S"tie seo~rlca Infinita . Juros. 
slmples e compostos. ProbabUidacle. Anitlllse combinatória. 

CONHECMENTOS PEDAGÕGICOS (SOménte para os carsos de profeuor dasse e e, 

pslcopedaco10): Aspectos FIiosóficos da Educação • o pensamento pedagógico moderno, 
iluminista, po51t;1v1st.i, socialista, eSC10lanovista, fenomenolósloo.eidstenclal~lil, antiautoritário. 
crítico. T@nd~nC'las pedagógicas na pr'óitica escolar bra~llelra e seus prenupostos de 
aprendizilfiem: tendfnc;,as libcn1i• ~ p,ogrc-,;sist•~ Aspectos "°elológlcos d.- Educ,aç.'lo - as bases 
socio1ógiCM da educação, a educaçlo •como processo soclal, as Instituições sociais básicaiS. 
educação para o controle "' para a tran,formaçlQ social, cultura e ora;,nlzaçllo social. 
deslgualdades sociais, a relaçlo escola/f;,mília/oomunldadé. Asp@ctos Psieo16gle:OS da Educaçlo 
- • releçlo desenvolvlmento/aprl!ndizagem : dif@;l!!ntê:S abordagens, a relaçlo pensamento/ 
linguagem - .,, formaç3o de com:,eitos, cré$Cimento •e dlé'$envoMmento: o blol6glco, o pslcológlco 
e o social. O de1>envolvlmentg. co&nJrtivg. e afetivo. Aspectos do Cotidiano Escolar • a formação 
do profusor; a, ava llaçlo como proceuo e; a relaçlo aluno/professor. A função social d o ensino: 
os objetivos educacionais, os c:ont:eúdos de .oprendlza&em; as relações interativas em sala de 

aula: o papel dos professores e dos aluroos; a organização social da das!lf!. Parãmetros 
Curriculares Nacionais para o Erosiroo Funclamentat 

CONHEOMENTOS BÁSICOS - NÍVEL MtDIO 
CARGOS: AUXILIAR AOM INISTRATIVO e P.ROFESSOR ClASSE A - EDUCAÇÃ.O INFANTIL E ANOS 
INICIAIS - 19 AO 5a ANO. 

ÚNGUA PORTUGUESA: Compreensão e lnterp.retaçllo de géneros tertuals variados. Recursos 
de textualidade (coesJo, coerência; relações lnterte111uals). Domlnlo da ort.ografla oficial: 
emprego das letras, pontuação e acentuação grllflca oficial (Novo a,;ordo). Semlntlca 
(antonímlil, slnonímlil, paronlml.l, homon(mla, polhsemla e seus efeitos dl1eur5l'V05). 
Sls,nlflcaçJo, estrutura e formação das palilvras, Cla$ses de palavrils - fleicões e empreso: 
substantl110, art:1110, num.eral, adj@tl\/o, pronom@, ve.rbo, advo!rbio, preposiçllo, ~onjunçllo e 
interjeiç.llo. Domínio ela estrutura morfossintlitlca do pe,Tíoclo sim pies e oompost.o : relllções de 
ooorclenaçlo entre orações e entre termos da oraçio; relações ele subordinação entre orações 
e entre termos dil orilÇllo; concordãncias verbal e nominal; r~ências nomlnale 11erbal; empresa 
do sinal indicativo de crase; oolocaçlo pronominal. Funções e Empre11os das palavras ~que' e 
~se" empr~o dos porquês. Estilinica: figuras de slntaice, de pa lavras e de peMamento. 

NOÇÕES DE. INFORMÁTICA: Conceitos Wsitos de lnformlltlCill. Componen1es Wslcos de um 
computador: hardware e software. Arquitetura básl.ca de oomputadores e dlsposltl110s 
periféricos. Dispositivos de ilrmazenamentg. e cópia de squrilnça. No,ções do slstem.i 
operacional Windows. Conceitos de organlu1çllo e gerenciamento de arqul\/os e pastas. 
Conceitos b:!sloos de internet: fe.rramentas, navegadores e apllcatlvos de Internet. Edlçlo de 
teKtos, planilhas e demalS documentos utilizando o Microsoft Office 2016. 

RACIOCINIO LÓGICO-MATEMÁTICO: Operações com números reais. Minimo Múltiplg. Comum 
e Mbimo Dwisor Comum. Razão e Proporção. Po~n1111em. Re.sra de Três Simples e Compostil. 
Média Aritmética Simples e Ponderada. Juros simples e compostos. EquaçJo de 11 e 21 Graus, 
Sistema de equaç!Ses de 11 Grau. Relação ent re grancleu,s. Tabelas e Gráficos. Sistemas de 
medidas usuais. Noções de geometria,: forma, pulmetro, ,rea, 11olum11, lngulo, Teorema de 
l'ltagc,ras. Ri1clcx,ínlQ ló8lco. ftesoluçao de problem;u .. 

CONHEOMENTOS BÁSICOS- NÍVEL FUNDAMENTAL 
(ARGOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS e MOTORISTA D. 

ÚNGllA PORTUGUESA; Compreensllo de textos de US() p~tlco no cotldlano. Conhecimento 
linguístico: ortograflil, sel)<lraçJo $ilábica, acentuação 11ráfica (Novo acordo); ponwação. 
MorfolOllla: flexlo e emprego das claues gramaticais. Slntue do perlodo simples: os termos da 
oraçlo. Concord:Ancla1 nominal e verbal. Semlntlca - significação da5 palavras: sinllnlmos,. 
antõnimos, homooimos e parõrolmos; pol~semia das palavras. 

RACIOCINIO LÓGICO-MATEMÁTICO: Número.s e Oper.içl5es: Nawrais, lnte•iros e RaciOnais. 
Noções de dúzia; Unidade, Delena., Centeroa e Milhar; Arroba. Grandeias Pror;,orcionais: Raz-.10, 
Proporçlo, R1111ra df! trls sim pies, valor de um número desconhecido. Triãngul05 e quadriláteros: 
6ngulos, per/metros e •reu. Slstem• de Medidas: Com.primento, Capacidade, Mas!.a, Superflcle. 
Volume. Tratamento da Informação: leitura e Interpretação de grffle05 e tabelas. 

ATUALIDADES: Fatos políticos, ecorolomicos, s,xiais e culturais, naclonals e lntemaciom1is. 
ocorridos a partir de Jilneiro de 2020 at-é a data de rea lização das prova$, divulgados na mídia 
l<><:il~ estadua l e/ou nac.Jonal. 

CONHECIMENTO$ ESPEcfFICOS E LOCAIS- NÍVEL SUPE:RIOR 

PROFESSOR CLASSE C - EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS • 1• AO 52 ANO: Aspectos 
conceituais e usos fundonals da escrita, pslcoaêneses da escrita, fatores psk;:onocials e 
lir1gulstloos na aquisiçJo d, leitura e da escrita, metodologias da alfabetl:zaç.lo. o l)(ocesso de 
letramento. DIDÁTICA: Conceito e objeto; obfetlvos de Ensino; Conteúdo de Ensino; 
Metodolo&l1 de Ensino e Ava Ilação; Plano e Planejamento, (Componentes do planejamento). O 
Papel do Professor na sala de aula; O Processo En~ino-Aprendiiagem; A Edu.ação como Agente 
de Mudança. FUNDAMENTOS TEÓRICOS METODOLóGICOS E: LEGAIS DO CURRÍCULO: 
Parlmetros curriculares Nadooais: Breve Histórico; 1Princíplos e Fundamentos; A Proposta do 
Ensino Fundamental levando-se ern consideração: promoç.lo, re•petência e evasJo. A 
Organização da Escolaridade por CJdo, Organização do Conhecimento escolar; Área e Temas 
Transvemiis; Objetivos, Conteúdos e Avallaçlo; Autonomfa e Diversidade; Interação e 
Cooperação. GESTÃO E ORGANIZAÇÃO 00 TRABALHO PEDAGóGICO: Administração escolar; 
Fundamentos sociais e politicos; Natureza do trabalho pedqõgico escolar; Relações 
interpessoais na instituição edocat~; Projeto pedagógico escolar. Plano de Desenvolvimento 
Estolar-PDE. Tendências atuais de gestão escolar. LEGISLAÇÃO DE ENSINO: Diretrizes, 
Parâmetros, Medidas e Dispositivos Lepis p11'1 • EduclÇlo - Constituição Federal de 1988, 
üipítulo Ili, Seção 1- Da Educação, da ,C.uhura e do Desporto; LDB 9.394/96 e seus dlsposlt.lvos. 
legais complementa~es. CONHECIMENTOS SOCIAIS: As Regiões Bfasllelru • A$1)ectos flsfcos, 
econ6Mlcos e humanos da Regllo Nordeste; Conhecimentos Básicos de GeograRa e História d<> 
Plaul. Hi,stória do BrasiL da Proctamaçã.o da Rep~bllca até os dia$ atuais. O homem e o melo 
ambiente. Ecologia. Higiene e saúde e Preservaçã.o ambiental. Aspectos eam6mlcos, sociais, 
histórl0os, geográficos e culturais do Município de Matias Olímpio. MATEMÁTICA: Nllmeros. 
naturais, inteiros e racionais : operações fundamenta is e resolução de problemas que envolvam 
as quatro operações: Frações numéricas. Aspectos econômicos, sociais, históricos., a:eoarificos: 
e culturais do Munldplo de Matias Ollmpio. 

PROFESSOR CLASSE C - ÚNGUA 1PORTUCiUESA: 1. Con.cepções de llíngua-li11guagem como, 
discurso e processo de lntera~o: conceitos ~sk:0-s de dialogi~mo, polifonia, discurso, 
enundado, enunciação, texto, g~neros discurs'11.10s; 2. Oralidade: concepção, gêneros or1ls, 
oralidade e ensino de lírlfU<I, part.ic.ularidades do texto orat 3. leitura: ooncepçJo, gênero5, 
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papel do leitor, diferentes objetl..,os da leitura, formação do leitor critico, lntertextualidade, 
inferfncias, literatura e ensino, aálise da natureza estética do texto llter;irlo; 4. Escrita,: 
produção de texto n ■ ~colil, p11pel do Interlocutor, contexto de produção, gêneros da escrita,. 
fatorf!S lingulstlcos e dl$cursillos da escrita, o trabalho da aoálise e revisão de reescrita de textos; 
5. Análise Unguística: o texto (oral e escrito), como ,unidade privilegiada "" anéllse•reflexão da 
língua(gem), o.s efeitos do sentido provocados pelos elementos linguisticos, a norma padrão e 
as outras v1rledades llnguístlGa!S,. 6. Linguagem oral e linguagem estrita: -Rel<1ções entre fala e 
escrita: perspectiva não dlcotõmlca,. - Relações de Independência, de dep1mdênda e de 
lnterdepedncia; 7. O ensino de 'leitura e compreensão de textos: • Estratqlas de leitura. 
Aspectos econõmicos, sodais, históncos, geográfioos e culturais do Munlciplo de Matias: 
Olimpio. 

PROFESSOR 00 CIASSE e - MATEMÁTICA: PNC's de Matemitlca. CONJUNTOS NUMtRICOS: 
Nómeros naturais, mlmeros inteir0$, números rao1onai5, númer0$ reais; MATEMÁTICA 
COMERC~: Razão, pt0pol'ÇJ0, ,médlà$, grandezas proporcionais, reg111 de três simples e 
composta, Juros, po«ientagem, c!mblo; CÁLCULO ALGtBRICO: Polinõmlos e operações. 
produtos notáveis, fatoração, operações com frações algêbricas, equ<1ções e inequ<19(ies do 1a 
e 21 grau.s, sistema de equações do 111 grau, equações do 211 grau; GEOMElRIA PLANA: Ponto, 
reta, plano, semirreta e segmento de ,reta, polígonos, àngulo, trlãnp lo, quadrilátero, 
circunferência e círculo, segmentos proporclonais, Teorema de Tales, Teorema de bissetrizes. 
semelhança de t'rlingulos, relações métricas n0$ trlãngulos, aplicação do Teorema de P1t~goras 
e ,rea.s de figuras planas; MATRIZES. SISTEMAS LINEARES: Discussão e resolução de sistema., 
aplicação da Regra de Cramer, ordens usaodo Sim,15 e Lapli!Ce, GEOMETRIA ESPAQAL: Estuda 

de figuras sólidas; GEOMETRIA ANAÚTICA: Estudo da reta, da circunferência e das cõnlcas; 
TRIGONOMETRIA: E.studo do Odo Trigonométrico, funções trigonométricas, equaç6es e 
inequações trigonom~rlcas; PROGRESSÕES: Estudo de P. A.. e P.G.; Função af im, linear e 
quadrática, LOGARITIMOS: Pro.priedades e operações, equações: FUNÇÃO EXPONENOAL: 
propriedades e equações; FUNÇÃO MODULAR: Propriedades equações e inequaçl)es; ANÁLISE 
COMBINATÓRIA: Problemas envotvendo arranjos, combinaç.ões e permutações. Probabilidade e 
Binômio de Newton. POLINÔMIOS. NÚMEROS COMPLEXOS. LÓGICA E RAOOCÍNIO. A.5pectos 
econômicos, soelais, históricos, geográficos e culturais do Munlclplo de Matias Olímpio. 

PROFESSOR CLASSE C-CltNCIAS: Ambiente e recursos naturais: Fatores Abióticos do ambiente 
- Ar, Água, Rochas e Solo; Os Recursos Nat urais e sua Utilização pelo Homem e demais Sere.s 
vivos; Noções de Ecologia; Problemas ambientais; Caracteristicas dos ecossistemas brasllelros. 
2) Seres vivos: Propriedades, Nomenc:laturas e aasslflcação dos Seres Vivos: Níveis de 
Organização dos Seres Vivos; Anatom,la, Morfologia e Fisiologia dos Seres Vivos; Noções de 
Evolução, 3) Corpo Humano: Anatomia, MorfoloBla e Fisiologia dos Sistemas: Digestivo. 
Respiratório, Circu latório, Excretor, locomotor, Sensorial!, Nervoso, Endócrino e Reprodutor; 
Noções de Em;brlologla e Hereditariedade; Doenças humanas virais, bacterl:anas e parasitárias; 
Relação entre Hábitos Alimentares e Comportamentais do Homem e sua saúde; Adolescência e 
sexualidade .. 4) Química e Flslca: Fenômenos da natureza,: fisic1:1s e químicos; E.strutura e 
Propriedades da Matéria; Estados Físicos da Matéria; Transformações da mat.Nia; Elementos 
Químicos, Substãnclas e Misturas; funções e Reações Qulmlcas; Força e movimento; Fontes. 
formas e transformação de energia; Calor e temperatura; Produção, propaBação e efeitos do 
calor; As ondas e o som; A .luz, maBnetls mo, eletricidade. SI Metodologias no Enslno de Ciências 
e a organ,ização da prática educativa. 6) Noções de astronomia. 7) Parâmet ros Curriculare:s 
Nacionais. Aspectos econômicos, socl:als, históricos, geográficos e culturais do Munlclplo de 
Matias Ollmplo. 

PROFESSOR ClASSE C - HISTÓRIA: Aspectos metodológicos do ensino da Hbtórla; A História 
como conhecimento humano HISTÓRIA GERAL: A economia da Antiguidade Orlent11I: aspectos 
econõ.ml.cos, políticos, sociai$ e culturas das civlliz11ções orientais. As civilizações da Antiguidade 
Qásslca. A formaç-3o da sociedade medieval: as Invasões bárbaras e suas consequênc::ias, a 
economia e a sociedade feudal; o papel da Igreja; 11s civilizações blzantl.na e mulçumana. A 
decadência do feudallsmo. O renascimento e suas manifestações nas artes e nas ciências; a 
ilust.ra~o; a.s reformas religiosas. A expansão marítimo-comercial e a posse da América pelos: 
europeus. A ação colonliadora das nações europeias. A formação do Estado Moderno e o 
Absolutismo. Os fundamentos do Iluminismo e as Revol11Çt'les burguesas na Inglaterra e na 
França. As etapas da Revolução Fra,ncesa e o governo de Napoleão Bonaparte. O processo de 
independência das colônias europeias d.1 Améfica. Os problemas enfrentado-s pelais nações: 
americanas no século XIX_ A guerra de Sucessão. O$ avanços da Ciência e da Tecnología e a 
Revolução Industrial; consequênda5 socia is e políticas. A concordancla imperialista, a q11estJo 
do nacionalismo e na Guerra de 1914-1918. As ideia& socialistas e a Re11olução de 1917 na Róssia_ 
O fascismo, o naiismo e a Segunda suem, Mundial. A descolonização da África e da Ásia. A 
revolução Chine.sa e o desenvolvimento do Japão. A revolução Cubana e os movimentos 
libertadores da América. A global'lzação e as teorias econômicas e sociais. Confütos e: 
contradições no século XX -A nova ordem mundial. HISTÓRIA 00 BRASIL: Formaç3o do aspecto 
social brasileiro; formação da sociedade brasrlefra. Brasil colônia: a monarquia portuguesa, a 
@)(pans-ão marítima portuguesa, e~pa,nsão e ocupação terr itorial, as rebeliões nativistas, 
movimentos de emancipação polltlca. Independência e Brasil Império: o perlodo joanino e a 
Independência do Brasil, o Primeiro Reinado, a Reg~ncia, a consolidação, apogeu e declínio do 
Segundo Reinado. Brasil República : a República da Espada, a República Velha e suaSa 
características, a evolução politlca da Repúblka Oligárquica, A crise da República Velha e íll 

revo l .. ç.llo d• 1930, o Estado Novo, o gove rno Durtre, A escenilo, o 11pogc,u., o flm da Repúblk,a, 
Militar, a NOYa República . Desenvolvimento brasileiro na atuandade, o Brasil no contexto doo 

mundo atual. Conflitos polltlcos e étnico-~ligiosos no mundo contemporâneo, Aspectos 
eco11ômicos, sociais, históricos, !@Ográflcos e culturais do Munlctpio de Matias Olímpio. 

PIIOFESSOR ClASSE C - EDUCAÇÃO FÍSICA: Fundamentos da Educação físi.;.i,: .i,spectos scxio
filosóficos e h lstór·lcos. Metodologia de Ensino de Educação Flslca. PCN's da Educação Fl$iea: 
obJeUvos gerais da Educação Física para a educaçlo bislca, prlnclplos norteadores do ensino da 
Educaçl.o flsl'c11, ~ temas transvel'$ais, os conteúdos de Educação Física para a educação básica. 
Dldj,Uca da EducaçSo f l$ica Eswlar. Os conteudos da Educação Flsic:a Escolar: os Josos, lutas, 
danças, ginástica, esporte. Educação Fbica na ln~ncla: ensino e cultura corporal de movimento. 
Objetivos da Educação f ísica na escola. Avaliação em Educação Flslca na escola. Jogos e 
brincadeiras. Comportamento motor. Aprendizagem motora . Histórico e evolução da d,mça: 
técnicas do movimento corporal aplicado li dança, práticas coreográficas escolar~ . Motricld;i.de 
humana. Caracterização pedagógica da área de Educaç:io fl$ica: tendêodas e abordagens 
ped11gógicas da Educação Fí~ ca Escolar. A Educa~o Físic.. e inclusao social na escol11. 
Cineantropometrla. Treinamento desport ivo: princípio$ científlC05., qualidades fls ic11s do 
desporto e per·lodlzação do treinamento. Metodologia da pe.$qu1Sa em Educaçao Física. O Lazer 
e recreação como objetivo de !i"ducaç$o, Os despor1os: origem e evolução histórica, técnicas 
pedagóglcas dos fundamentos, técnicas e táticas do processo enslno--aprendlzaBem dos 
fundamentos, jogos e estratégias pedagógicas. Planejamento de ensino de Educaçlo Flslca. 
Higiene àpliü1da à Educação Física. Aspectos econõmlcos, sociais, hlst.6r1cos, geográficos e 
culwrais do Munlclpio de Matias Olímpio. 

PSICOPEDAGOOO: Fundamentos d11 Pslrnpedagogia: Conc:eitos e histórico. Fundamentos 
teóricos. Diferença entre atuação clínlca e lnstltuclonal. Psieopedagogia, família e ~cola. 
Aspectos legalS da Educaçllio Espedal. Código de ttlca. Educação inclusiva. Teorw da 
Aprendizagem. Avaliação e lntervençlo ps copedagóglc:a na escola: E-ntrevlsta, obseniaçlo e 
registro. Dlreclon1mento e encaminhame ntos. Relatório escolar; Tknicas de avaliação na 
Escola. Atividades d irecionadas. Apolo técnico-pedagógico a equipe escolar. Reunl!les de pais e
espaço Informativo. Orientaçi5es familiares . Prática de jogos e <1tivid.-des lúdla-s como recurso 
de lntervençllo psicopeda11ósjca Mcolar. Evolução da leitura e da escrita. Processo de
alfabetiz11çllo. Construção do racloc:fnlo lógico matemático. Os Tran.storno.s da Aprendizagem 
Especfflcos: Dislexia, OISGB lculía e Oisgra fi a; Oest!!nvolvimento da linguagem. Alterações da 
llngu11gem; lmpllcaçõ@s no prooeS<So de aprendlzasem. Aspectos econômieos, sociais, históricos, 
geográficos e culturals do Município de Matias Olímpio. 

ASSISTENTE SOCIAL: A ldentldadt!! da prOfi$$líO do Seniiço Social e seus determinantes 
ldeopolltlcos .. O es paço ocupacional t!! as re laçlles sociais que sl o enabeledda~ pelo SeNIÇ() 
Social. A Questlo Social, o conte,cto conjuntura l, profissional e as perspectivas teórlco
metodológlcas do Serviço Social pós- reconceituaçllo. O espaço sócio-ocupacional do Serviço 
social e as diferente5 estraté&ias de intervenção profissional. As possibilidade.s, os limites e as 
demand;,,s para o Serviço Social na esfera pública, privilda e n11s ONG's. A instrumentalidade 
como elemento da lntervençiJo profissional. O Serviço Social na contemporaneidade: as novas 
e>1igênc::ias do mercado de trabalho. Análise da questão social. Fundamentos históricos, teóriccs 
e metodológioos do Serviço Social. Os fund amentos éticos da profls~. A consolidação da LOAS 
e seus pressupostos teóricos. O riovo reordenament:o da Assistência Soei.ai/SUAS. Políticas 
Socia'5 Públ'icas e Prilladas. Ítica em Serviço Soclal. A po!IUCil social brasileira e os programas 
sociais de tranifer.!Jncla de renda na contemporaneidade: Bolu Familia, SCf V, Pro Jo11em, Casa 
da Família. lei de Regulamentação da Profissão. Lei 8662, de 7.06.1993. lei Organica da 
Assistência Social - Lei n9 8742/93. A Pesquisa e a Pr.llica Profis:sional. O Serviço SOCial e a 
Seguridade Social. - O Seniiço Social - Assistência e Cidadania. - Elaboração de Programas e 
Serviços Sociais. Gestllo Póbllca e ttica no Trabalho. - Possibilidades e Umites da Pr.Uic:a do 
Serviço Social em Empresas. - A contribuição do Serviço Socla'I no contexto de uma empresa 
estat,11: o Senilço So<;lal e as ~re..s de Administr;içlío de RH. - Fundamentos Históricos, Teórlco
Metodológicose Pressupostos ~icosda Prática Profisslona1.Aquestllo da lnstrumentalldade na 
profissiJo. - A Reforma Psiquiátrica no Brasil. A consolidaç;iio da LOAS e seus pressu~tos 

teóricos. O novo reordename nto da Ass istência Social/SUAS. Estatuto da Criança e do 
Adolesce nte - ECA/1990; Polltlc..a Nacional de Ass lstêriola Socla l - PNAS/2004; Polhlca Nacional 
do Idoso - PN!/1994; Estatuto do ldO$O; Polftlca Nacional de Integração da Pessoa com 
Deficiência/ 1989. - O CRAS • Funçlles, Conceitos e Olretrl.1es. O CREAS - Funções, Conceltos e 
Olret,rites. Aspectos económicos, sed ais, hi$tóricos, geográficos e culturai$ do Munlclp lo de 
Matias Olímpio. 

CONHEOMENTOS ESPECÍFICOS E LOCAIS - NÍVEL MtDI.O 

PROFESSOR DO ENSINO FUNDAME;NTAiL- StRIES INICIAIS (1t A SR ANO): Aspectos conceituais 
e usos funcionais da escrit il, pslcogl!nes.es da escrita, fatores pslcossoclals e llnguí~Ucos n.
aqu ls lçlo da leitura e da escrita, metodologias da alfabet.izaçlo. O proces.so de letramento_ 
omATICA: Conceit.o e objeto; objeti,;os de Ensino; Conteüdo de Ensirio; Metodolo11l11 de Ensino 
e Avaliação; Plano e Planejamento. (Componentes do planeJamento). O Papel do Profes.sor na 
sa la de a ula; O Processo Ensino- Apre ndizagem; A Educação como Agente de Muda nç..a_ 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS E LEGAIS 00 CURRÍCULO: Parllmetros Curriculares 
Nacionais: Breve Histórico; Prlncíplos e Fundamentos; A Proposta do Ensi,no Fundamental 
levando-se em consideração: promoçllo, re petência e evasão. A Of(lan lzaçlo da Escolaridade 
por Ci clo. Organização do Conhecimento escolar; Área e Temas Transversais; Objetivo$, 
Conteúdos e Avaliação; Autonomi,1 e Diversidade; Interação e Cooperação. GESTÃO E 
ORGANIZAÇÃO 00 TRAB.ALHO PEDAGóG ICO: Admini$traçilo e scolar; Fundamentos sociais e 
políticos; Natureu do trabalho pedagógico e500lar; Relações Inte rpessoais na Institu ição 
educativa; Pr-ojeto peda11ó11íco escolar. Pla no de Desenvolvimento Escolar-l'D E. Tendl!ncias 
atuais de gest ão escolar. LEGISLAÇÃO DE ENSINO: Dlretrlzes, Parâmetros, Medidas e 
Dispositivos Lega is ,para a Educação - Const ituição Federal de 1988, Capitulo Ili, Seção 1 - Da 
Educação, da Cultura e do Desporto; IJOB 9.394/95 e s eu$ d ispositivos 11:gais complementar~ 
CONHECIME.NTOS SOCIAIS: As Regllles Brasileiras -Aspectos fís icos, eoonõmicos e hu manos da 
Região Nordeste; Conhecimentos Básicos de Geografia e História do Piauí. História do Brasil, da 
Proclamaç~o da República até os dias atua is . O homem e o melo ambiente. Eco'logia . Higiene e 
s-aúde e Preservação ambiental. Aspectos econômlc05, sociais, históricos, geográficos e cultural& 
do Municíplo de Matias Olímpio, MATE MÁTICA: Números naturais, int eiros e racionais: 
operações fundamenta is e resolução de problemas que e nvolvam as quatro operações; Fra ções 
numérlcas. Aspectos econômlc:os, sociais, históricos, geográficos e culturais do Município de 
Matias Olímpio. 
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,,, ;, . ESTADO DO PIAUÍ tiãiJ PREFEIT RAM NICIPAL DE MATIAS OLÍMPIO 
~ 

AllXIIUA'R ADMINISTRATIVO: Redação ofl,;l,al: aspectos gerais, can1c:terlstlcas fundamentais, 
padrões, émpreao e concordância, dos pronomes de tratamento, o'fíç,lQ$. req.,,,ertment0$,. 
~ reeeres e outros correspond nelas. Noções de arquivologia; informação, documentação. 
cla:ssificaçiio.,. arqutvamento. re,gist ros. tramitaç.,io de doaJ,mentos. ,cadastro, tipos. de arquivos,. 
organl?aç:llo e admln,lstraçlo de arquiv0i$, técnicas modernas. Administração de material; 
aquis.ição, cadã:uros..~ registros. oonitrole e movimentação de ,e.~t:Qques ... armazenamento .. 
tr~nsperte, repeslçSo, ~ee:uran~. Noçõ<:s de Direito Administrativo: Atos Admlnistrat .. os; 
conceito, reqo.ilsltos, atributos, cla$$1flcaç.tlo, lr,va llda.çllo; Contratos Admlnb tretl11os; Servidor 
Público. Regime Jurldlr;o dos Servidores Públicos Civis da Unlllo - l ei n~ 8.lU/90. Processo 
Administrativo na Administração Pública Federal • Lei n,ij 9 .784/99 e suas alteraç6es. 
constituição da República Federativa do Brasil de 1988; art.37 a 41 / 205 a 214. Lei de 
Resl)Onsabllld a de F Iscai. 1.el da Tra ns~ rênd a. Estatuto d"s Ueltaçl5es e Contratos. lei d o PregJo. 
Noç6es dos ambientes Mlcr0$0lt Offlce e BR Office. Conceitos r !acionados à Internet. 
Nave-gadores.. Correto eletrõnJc:o. Conce•1os e funçaes de aplicativos de editores de texto. 
planilhas eletrôn icas. ápré$enta(ões e gerenciadores dé bainco de dád0i$. Aspectos históricos, 
econõmlcos, sociais, culturais •e geognlflcos do município de MaUas Ollmplo. 

CONHIECIMENTOS ESPECÍFICOS E LOCAIS - NIVEL FUNDAME;N·TAL 

All)UUA1R DE SERVIÇOS GERAIS; Noções Bi!slcas de conservação de utensmos e materiais, 
fa,~lnas, organlzaçllo produtos de higiene;, limpeia (dosagens, formas de utlHzaç.'lo, Indicações 
e usos). Noçõés dé Hl8hme e saúde. Noções de Hlglenlzaç;lo (depend nelas, eq,ulpamentos. 
materiais e utensfllos). UtHluçllo menus lo dos elétrodom<lsticos. Meio amblente e coletiO 
seletiva de l i><o. Relacionamento Interpessoal. Segurança no trabalho. Varrtçllo de superflc1e$ 
dlvern s. Formas de Tratam n10. Noç6es de s;igurança e o uso de equlpament0i$ Individuais de 
segi,rança. 1Prevençl:lo e comb<1te a neêndlos. Noç6es de Hierarquia, Da merenda escolar: 
preparação cios alimentos; o gás ele coiinha; utlllzaÇ',llo e manuseio dos eletrodomésticos; 
cl.:.boração dos pratos;: es.tocagem dos .anmentos.; controle de estoque; me lhor .;tproveltiilmentoi 
de alimentos; validad dos alim;intos ; cuidados ao comper frutas e verduras, alimentos 
enlatados, gr.ão e farinhas:, ma:s,S,ç1S, d ooes e to rtas., carnes, pescado, la·Ucínlos; sel.eção,. 
conservação e armazenamento de a limentos; técnicas de pl"é-prep aro. p..-eparo e cocç::lio. 
Noções Básicas de conservaÇ',llo e limpeza de ut,ensmos e mnerlals de cozlnh,a,. Utlllzaçlo de 
e l:etrodomést1cos. e e letroportát:eLs na co.z1nha. Aspectos históricos, eoonõmlcos.r sociais .. 
culturais e seosnlflcos do mun,icípio de M~t ias Olímpio. 

MOTORISTA D: Primeiros Socorros. Noções de Prevenção de acidentes, e de or:ganlzação e, 

d lsc,pllna gera,I. Noç6 s de trãnsito; noçõ.,s bá~lcas d meellnica d;.,u,I e gasolina; operação e 
d lreçllo de velculos; serviços b;l,sloos de ma,nutençllo; equl~mentos de proteçao; leis e sinais d.,. 
trãnsito, Segurança no transl)Orte de crianças. Manual de formaçll.o de Condutores Veicular. lei 
n~ 9.S03 d 23/·09/1997 Q1111 instituiu o Cócligo d Transito Brasil Iro suas alteraç6es. Proteçlc 
ao melo ambiente: 'Utlllz~ãQ de m.ateria1$r conservaç.Jo.~ descarte e Impactos ambient·ais. 
Aspectos CGOnõmlcos, sociais, históricos, g ognlficos e culturais do Munlclp1o de M<'ti"5 
Olímpi.o . 

ANEXO Ili 
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

ASSISTE.NTE soaAL: Planejar, organizar, adminiw ar a exeo.iç,ocle benefici05 e se,NÍÇ()$ S<Kiai$; p;Htiçipar 
do planej.imento e gestJo das l)Olftiu •s SQ(hlls; coo1clen.1r e realizar levantamento de dados para identificar 
e conhecer os indicadores sociais, promovendo o dil.gnósti,;o i Ocial do Munidpjo; ,realizar entrevistais e 
avallaçJo social do pébllco para fins ele mnces!l.io de auxmose Mnelfclos. ede emls'lllode laudos técnicos 

que identifiquem a elegibil idade fre11te ~s necessidades soc1ais; orsanizar e manter a,walizadas as 
referl ncias sobre as aracterfsticas socloeconômicas dos usuMoo.s nas unidades de as.sist~ncia social da 

Prelertura; promo\fér o atendimento ao usuário da asslst~ncia social em Rede de i>rote,ção é tndusão Social, 
comvlstauo atendimento lntes;ral; reaDzar \lisita domiciliar sempre que se faça necessário, visando dotar 
uma ampla vls.ão ela realidade bi0pskossocia1 A qual está inserid<> o indivíduo; prestar orien1>açJo social. 
realizar visita,s, identifica,, recurws e meio$ de Jcesso p;1ra ~tendimento ou defesa de direitos junto a 
Indivíduos, gn,pos e segmentos populacionaiS; e, eo,tar outras tarefas correlatas. 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO: E~ecutar t rabalhos que envolvam a lnterpr@taçll o e apllcaçlfo das leis ,e normu 
administrativas; proceder à recl<1ç4o de expedientes e atos oficiais, como pareceres, oficios, memorandos, 
artas, etc; reviur, quanto ao npecto redaciona~ ordens de serviços, instruções, e"IX)sições de motiYOs, 
projetos de le i, minutas de decietos e outros; rea lizar a organização de arqui\/05 e seus rontroles; manter 

arua luados os reglsliros de estoque; prestar atendimento ao público, fornecendo informilções e 
esdaredme.ntos sobre a rotina de traba lllo da, Prefeirun ou ações, l)fOgramas e projetos do município; 
exewtar atividades l)ertinetites ~ área de pe$$ó~I. como frequ~ncla. fêr'ias. beneffclos. cákulos. cadastrn e 
outras; ada~lirar, organictar, arquivar, con:sultar. elabor.ir e digitar, controlar •e corrigir plani lhils, teotos, 
c:o«espondências, rel iltórios e outros documentos; ler e arquivar pubficações; recébt!r e dar 
encamin~rnento ~$ reclamações; organiu,r e (onfecd oMr quadros de avisos; reilldoMr e controlar ben5 
patrimoniais; solicita r manutenção preclial e de equipamentos; preenc:J,er lormulário'5. relatórios e outros 
documentos ou sistemas de Informação e cad~stro por meio da Internet; atuar n/1 ~reade computação; 
acompanharreunll',es de trabalho; elaborar e digitar editais 1l!Citatórios; encaminh.lr proc;issos para res!'rva 
de dotaç.ão ~amentJtia e a.reriguaçllo de suii regu1arld.1c!e sob o aspecto leg.11; executa r outn$ tarefas 
correlatas. 

AUXILIAR OE SERVIÇOS GERAIS: Realizar atividades relathras ~ abertura, fechamento, manutenção e 
conse,.,,ação dos prédios municipais; ex~tar os serviços de limpeza nas suas depen.dêndas; z.eli r pelos 
materiais, móveis e e<iuipamen!OS que se encoritn,em dentro dos prédios municil)ilis; comunicar ao seu 
superiOr imediato a necessidade de seNlços de reparos e r;onservaçào; controlar eventualmente. quando 
ne,;es~rio, entrada e salda de pessoas dos prédios; permar1eCer nos prediOs quando estes forem cedidos. 

par. outras atividades; manter o setor competente informado sobre o provlmento ele materiais de 
consumo de uso de serviços d!' copa e limpeza: e•eeutar serviços inerentM ao preparo e distribuição de 
a1imentaç30 escolar, selecionando a,limen!OS., prepariindo refeições e distribuindo-as aos comensais, para 
iltender ao programa, alimentar de estabelecimentos e<lucacionaiS; Prep;irar e seNlr y fé, chá, ~gua, etc; 
rem011er, t ransport.lr e arrumilr móve,is, máquinasc rnateri;i~ di,,ersos; e•e-cuuroutras tarefas ,correlillil$-

MOTORISTA D: Desempenno de funç!les lnl!i'entes a profissão de motorista tais como, dirigir velcu1os dil 

frota da munieipalldadt!, respeitada a habilitação profkslonal; realizar vi111tns oficiais de 1n1eresse da 
Admir.sttaçJo; conduzir os veiculos na realiZil,;Ao das mais dive~ atil/ldades da AdrniniStraçlo Municipal; 

z.elar pela manutençlo e ,consemçao dos velrulos que estiverem sob 5e'U5 cuidados; Informar a 1utorldade

il ciutl e:sd wbo«llnado sobre irreguliridades ou defeitos nos velculos em os ql.lilis esreja trabalhando; 

~r as lnforma~es Mte~rias à manutenç3o e conserv.iÇão dos veiculo:i; manter ri&Pf050 conlrot.e 
sobre o consumo de combustfveh e~ do veículo que estiVer sobre w;i responsabilidade; preencher <lS 

formulários e rote ros de vla11tm ou de trabalho, consoante ordem o, Admin straçlo Municipat e~e-cuu, 

owas tarefas afins. 

PROFESSOR: ~l!Cíital li$ tartf•s que se dé$tlrl;j)m 6 do~nda em sala de eula ., for• dela; putk:lpar do 
elaboração ela propoU.i peda11óslca da escala; ~laborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta 

oedlRÔllca da escola; alar pela a,atti'ldmigem dos alunos; estabelecer e implemMtn estrati!sias de 
recuperação pa11 alunos de menor rendlmenlo; mlnlWar os dias letivos e as horas.aula estabelecidos; 

participar lntegl'!llmen!e dos perlodos dedicados ao planej amento, à avaliação e ao desenvolvimento 

proflssion,1; colaborar com a$ atMdades de -1rtJcLJlação da escola oom as famüias e a comunidade; 

lncumblr-se das demais tarefas lndlspens611els ao atendimento dos f1115 edutaeion.ai5 da eKOla e ao 

processo de e11$1rw:H1prencll~em; partlolpar das tareia$ que se destinam a ministr.r aulas; planejar o 

curw de ,cordo oom as diretrizes educacionais; atuar em reurilões administr.tivas e pedagógicas; 

organizar ewntos e alMdades sociais, culturah e pedagó&icas; executar oulras tarefas correlat,s. 

PSICOPEDAGOGO: Planl!]ar intervenç&s pslcopedigósieti com aprendl!tes e orientar professores e 

coorden,dores; l)llrtlclper de coordenações pedlgógbs e técnicas com os professores; aotompanhar 

processo de tvallação do aprendiz e orienta, a orpnlz:aÇão do plano lndMduallzado; participar de 
techament011 de avallaç!les para decisões da entrada, matrícula e p,erman~ncia de alunos flilS escolas: 
participar da análise dos procrarnas da lnstltulÇão; orientar pais no acompanhamento acadêmico dos filhos; 
orientar aprendlze$/famlllas sobre a ~o que 1mpara as pe$$0iil$ com clefl~la ntelectual e 

múltipla; dlspooibilliar trrforlllliltwos preventlllos re lativos ao seu dominio prof~lonal; executar out~ 

l:iref as !lOIT61W. 

ESTA.DO 00 PIAUÍ , 
PREFEITURA MUNICll'AL DE NOSSA SENHORA DOS AEMtOIOS 

QABIHETE 00 F'REFEn o 
CIF'J: Ci!..5iW.-42ZO:xtl-9j, 

M S~rredo,~ 1» - 0ldNI 
F one: ~Cxldll] 32,6:S,1204 .- CEP: 5U41).'JOO 

NclaH $anhm, d:H RamUoi-~ 

PORTARIA N" 005/1020. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIO$y 

Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 37 da Constituição 

Federal e Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE: 

Art. 1° - EXONERAR a pedido, o Sr. FRANCISCO GILSON SOUSA, portador 

do CPF: 428.614.973-00, do Cargo em Cómissão de . SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE TRA SPORTE, da Prefeirura Municípal de Nossa Senhora 

doo Remédios, Es,tadu do Piauí. 

Art. 2º .- Revog~-se as disposições em contrário. 

Art. 3º - Esta Ponario. entra em vigor a par(ír desta d~~-

REGISTRE-SE, 

PUBLIQUE-SE ' 
E CUM'PRA-SE. 

Gabin.ete do Prefeito Municipal de Mossa· Senhora dos Rem.édios(PI), aos trinta e 
mn dias do mês de março do ano de dois mil e vinte. · 

L~-c,h 
7~EiosussíivA 

~Prefei_to Municipal . 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


