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ld:12525EBC28975818 
ESTADO DO PIAUI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA 
SECRETARIA MUNICIPAL 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2022 

CONVOCAÇÃO 

O Secretário Municipal de Educação Luiz Segundo de Carvalho Sobrinho 

no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica municipal de 

Batalha, convoca os candidatos aprovados e classificados abaixo relacionados. 

no Processo Seletivo Simplificado Edital 001/2022, para atendar a educação da 

rede municipal. Os candidatos devem comparecer no prazo de 48h a partir da 

publicação desta convocação e apresentar as cópias da seguinte 

documentação: 

001 . 
002. 
003. 
004. 
005. 
006. 
007. 
008. 
009. 
0010. 
001 1. 

0012. 
0013. 
0014. 
0015. 
0016. 
0017. 

0018. 
0019. 
0020. 
0021. 
0022. 
0023. 

0024. 
0025. 
0026. 
0027. 

0028. 
0029. 
0030. 
0031. 
0032. 
0033. 
0034. 
0035. 

CARGO: PROFESSOR POLIVALÊNCIA 

Nome 

Alana da Silva dos Santos 

Letícia Lopes Rodrigues Sousa 

Selma Maria Melo Ramos 
Maria dos Remédios Carvalho da SIiva 

Maria do Socorro Canuto Dias 

Mirovalda da Silva Guimarães 

Maria Elizabete de Carvalho 
Paula Renata Lopes de Araujo 
Maria da Conceição Furtado da Cruz 

Antonia Fernanda de Carvalho Pereira 
Mykaelly Pontes Carvalho Sousa 

Claine Sampaio Leite 
Layla lzis do Vale Monção 
Auridéia Pereira Franco 

Suiane Silva Costa 

Antonia Alcione dos Santos Nascimento 
Simone Cardoso da Silva 

Maria Lenlra da SIiva Miranda 
Francisoo de Assis Silva Santos 

Heliomar Mauro Lopes Lustosa 

Andrea Carvalho Machado 
Rosa Alves da Silva Carvalho (') 

Ângela Catarina Cardoso da Silva Carvalho 

Luciane Cerqueira de Araujo 
Francisca Gomes da Silva Carvalho 

Daniel Sousa do Nascimento 

Raila Lima Viana 

Tatiane da Silva Carvalho 
Maria do Socorro Ferreira da Silva Filha 

Maria dos Remédios Oliveira 

Karina Maria Santana 
Ana Paula Leal da Silva 

Maria Mikaely Rodrigues Ferreira 
lanny M iranda Bomfim Lima 

Paulo da Silva Barbosa 

Documentação: 

• RG e CPF; 

• Quitação ou Titulo Eleitoral; 

• Reservista; 

• Comprovante de Residência; 

• Dados bancários; 

• Certificação de Graduação e Histórico; 

• Comprovante de vacinação completo para COVID-19; 

• Atestado de Saúde Ocupacional (ASO); 

Identidade 

3644326-PI 
3.386.220 - PI 
2.700.547 - PI 
3.382.676 - PI 
2.751.173 - PI 

37 .503.055 - 4 - SP 

3.757.683- PI 
2149478-PI 
2.955.157 - PI 
5031549-8- PI 
2.820.075 - PI 

3.617.747 - PI 
4.349.032 - PI 
2.032.985 - PI 
2.691.829 - PI 
5032498-5- PI 
3.118.912-PI 
1.412.232-PI 
2.243.051 - PI 
2.272.890 - PI 
2274025-PI 
973.485-PI 
1.158.956-PI 

2.650.854 - PI 
2.535.913 - PI 
3.238.561 - PI 
3.689.514 - PI 

3.177.464-PI 
56.038.748 - PI 
1.181.733-PI 
3.125.964 - PI 
2.444.500 - PI 
4.392.035 - PI 
2.812.574 - PI 
3.197.953-PI 

• Declaração de compatibilidade de jornada de trabalho para 20h semanais; 

• Certidão de Casamento ou Registro de Nascimento; 

O atendimento será feito na sede da Secretaria Municipal de Educação 

no horário das 07:30 às 13:30. 

Batalha (PI), 17 de março de 2022. 

Luiz Segundo de Carvalho Sobrinho 
Secretário Municipal de Educação 

Ponaria 024/202 I 

ld:01AB1D17C61F541F 
ESTADO DO PIAUI 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

CNPJ: 74.075.508/0001-95 

ATA DAS? SESSÃO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 04 DE MARÇO DE 2022 , 
NO PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-PI. 

Reuniram-se a esta edilidade sob a presidência da vereadora Luzinete Pereira\de 
Vasconcelos Sousa, tendo como 1° secretário Antônio Pereira de Sousa," vice
presidente Jayme Herbert Nunes, precisamente às dezoito horas, com ·a'. prêsença 
dos seguintes vereadores: Dilberto da Silva de Sousa; Jose da cruzJIAuoiz da silva, 
Evelina da Costa Silva. Pedro Ribeiro Neto. com número regimenfal. -para quórum, A 
presidente abre a sessão e pede ao primeiro secretario que faça à leitura da ordem 
do dia e demais assuntos pertinentes para a sessão logo em seguida a presidente, 
passa a palavra a secretaria de educação do nosso: município que de inicio 
agradeceu o espaço cedido aqui na câmara municipal_ e logo em seguida fala sobre 
o inicio das aulas no nosso município que vai iniçililr dia 7 de março de 2022, falou 
das expectativas, falou ainda das adaptações qàe foram feitas nas escolas falou 
também sobre como vai ser o inicio das aulji!s , qt ais as rotas que os ônibus vão 
pegar as crianças e varias outras coiscJS il mcJis que a secretaria de educação 
conquistou no ano de 2021 . em seguida Q, \tereadora Kali fez algumas perguntas 
pertinentes a secretaria de educação. e' a mesma respondeu e outras coisas a mais, 
logo em seguida a presidente pas a :ii palavra a psicóloga do nosso município que 
de inicio agradeceu o convite"da.,presidente para vim a esta sessão, falou sobre as 
conquistas que as mulheres vem· exercendo no mercado de trabalho e em outros 
meios da vida e várias outras- conquistas que as mulheres conquistou no decorrer 
dos anos, em seguida a. presidente passou a palavra ao vereador Antonio pereira 
,Desejou um feliz dia ijS mulheres, falou sobre as contas que estas tramitando nesta 
casa e disse que as contas não são diferente dos que já passou pela essa casa, mas 
falou que vai da'' uma olha mais profunda e dar um parecer mais detalhado, falou 
sobre o projétQ 01/2022 e disse que muitas pessoas já falaram com ele sobre alguns 
pontos 'éli~se ainda sobre as secretarias que foram criadas mas segundo o prefeito 
muni.cipal fica mais fácil de trazer recurso para o nosso município, e no seu ponto de 
vista esse projeto é só para regularizar os cargos que já existi , com a palavra o 
vereador Dilberto que desejou um feliz dia das mulheres falou sobre o projeto 
01/2022 que estas tramitando nesta casa e falou em alguns pontos que fosse 
alterado como a insalubridade aos serviços gerais e vigias, com a palavra a 
vereadora Evelina que desejou um feliz dia das mulheres agradeceu a presença de 
todos quer estas assistindo a sessão falou sobre o projeto 01/2022 e disse que o 
projeto é para regularizar os cargos que tem no poder executivo falou sobre as 

secretarias que estão sendo criadas mais não significa que vai ser ocupada e disse 
sobre os projetos de leis que veio no ano de 2021 e disse que foi vários projetos que 
vai beneficiar a população em todo falou sobre um cargo que vai ser criada que é a 
ouvidoria do município que vai ser muito importante para o município falou ainda 
sobre outras coisas a mais sobre o projeto, falou sobre a sua indicação e as 
melhorias se for executada pelo poder executivo, e para finalizar pontuou varias 
outras indicações que a mesma trouxe para essa casa legislativa no ano de 2021 , 
com a palavra o vereador Pedro neto o mesmo falou sobre o projeto 01/2022 di~ 
que o poder executivo quer só regularizar os cargos que já existi falou ~sobre as 
indicações dos colegas vereadores e disse que tem seu total apoio • falou também 
sobre o projeto 01 /2022 disse que tem algumas retificações como . o cargo de 
motorista poderia ser mais valorizado, falou sobre as refonmas das escoias, e outras 
coisas a mais pertinentes a sessão.com a palavra a vereadora Luzinete a mesma 
falou sobre a sua indicação e disse sobre a melhoria deJa , falou sobre o projeto 
01/2022 e disse que tem algumas retificações a fazeres coniq nos cargos de serviços 
gerais e vigia tem que ter a insalubridade e já pediu para ser colocada no projeto 
01 /2022, logo em seguida a presidente passa p~ra â.s comunicações e passa a 
palavra ao vereador Antonio Peneira que paraber:iiza as vereadoras pela suas 
indicações, pediu a líder do prefeito que pedisse para ele que colocasse um 
bebedouro no prédio onde funciona o conselho tutelar do nosso município, com a 
palavra a vereadora Evelina que fala sobre.o retomo as aulas falou também do seu 
retomo a sala de aula, parabenizou á· secretaria pelo belo serviço da secretaria de 
educação falou das suas indicações · de 2021 que o prefeito acatou para melhor 
desempenho na educação do nQS!!O município, falou mais um pouco sobre o projeto 
01/2022 e disse que tem alguns ajustes a ser feito e outras coisas, o vereador falou 
da reunião que teve na secretaria de educação sobre o inicio das aulas, a vereadora 
Luzinete falou sobre as ,indicações que foi apresentada em 2021 disse sobre as 
melhorias que a ,:lÇSSI! educação vai ganhar com isso, a vereadora Kali falou que 
alguns pais lhe procuraram e falou que o carro não foi pegar os pais para a reunião, 
outro ponto foi nb· hospital que o município poderia fazer uma capacitação para os 
técnicos d_e"enfenmagem que ocorreu um problema que a sua sobrinha foi para o 
hospital..e' não conseguiram pegar a veia para ela poder tomar um soro, eu Antônio 
Pereirà ·~ Sousa 1° secretário da Mesa, lavrei a presente ata, que achada confonme 
~ aprovada, vai assinada por todos os vereadores presentes à sessão. 


