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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA 

CNPJ: 06.SS4.760/0001-27 

GABINETE DO PREFEITO 

Água Branca (PI), 09 de setembro de 2022. 

PROCEDIMENTO DE INEXIGIBILIDADE Nº 038/2022 

OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializados de 
consultoria e auditoria tributária com objetivo de alavancar a 
arrecadação do município. 

ASSUNTO: Ratificação e celebração de contrato. 

Com fulcro nos Arts. 25, II, c/c 13, III e V, da Lei nº 8.666/93, e Art. 3°-A, da 
Lei n º 8 .906/94, e no Parecer da Assessoria Jurídica deste Município, Ratifico 
a orientação técnica da Comissão Permanente de Licitações e determino a 
contratação de SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AUGUSTO 
SANTOS, CNPJ: 23.076.345/0001-24, para a prestação dos citados 
serviços. O valor global do contrato será de R$ 0,20 (vinte centavos de real) 
limitado para cada R$ 1,00 (um real) recuperado aos cofres do município, 
conforme proposta comercial que faz parte deste processo. 

Publique-se no prazo de 05 (cinco) d ias. 

José Ribeiro da Cruz Júnior 
Prefeito Municipal 

ld:0471A77E340F3149 

~~~ 
ANtsllDE ABRBI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANlslO DE ABREU 
SECRETARIAM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SME 
Rua Mana da~ Ribeiro,"° 409-Cenn 
CEP. M.780-000, Anlslo da Abreu· PI. 
CNPJ: OU76.085/0001•t5 

CHAMADA PÚBLICA .SIMPLIFICADA EDITAL N• 03/2022, 
EDITAL DE ABERTURA DA CHAMADA PÚBLICA SIMPLIFICADA CADASTRO RESERVA PARA 
CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES OA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, AUXILIARES DE 
TURMAS PARA EOU INFANTIL 

A S<:crelaria Municipal de EducaçGo de A,.i,io de A breu- Piaul, no uso de suas atribuições legais, 
toma público edibll de PROCESSO SELETIVO SJMPLl.l'ICADO paro contnttaçlo temporária de 
pessool, por c:<ccpcional interesse público nos termos do 11ft 37, IX, da Constituição Federal, da Lei 
Federal n• 8.745/ 1993 e da Lei Municipal n• 55212019, objetivando realizar processo seletivo 
simplificado, para contnuaçllo temporária de profCS50rcs da Educação de Jovens e Adultos - E.IA. e 
para auxiHan::s de 1wma para a educação infamil. de acordo com a:s normas instituldas neste edital. 

1 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
1.1 O Processo Seletivo Simplificado (A"'1isc Curricular) destina-se á seleção de professores 
para E ducaçAo d e .Jovens e AdultN-EJ'A e Au.xUillra de turma para Ed11caçl.o Infantil 
conforme carga homria de traba.lho. requisitos. atribui~ formação t! remuneração ~stos neste 

edital. para otuar na rede Municipal de Ensino. exclusivamente para atender à necessidade 1emponbia 
de excepcional interesse público. 
1.2 O candidato deverá observar. rigorosamente. as prescrições deste editaJ e cen:ifica.--se de que 
preenche ou rneenchent, até a data da inscriç.Ao. todos os requisitos exi_g.idos para a contratação. Ao 
se inscrever o candidato manifesta sua t018l c:oncorddncia com os termos deste edital e de lodos seus 
ancJ<OS ~ os q,ais nio poden\ alqjar~. 
1.3 A Secretaria Municipal de Educação de Anlsio de Abr<:u-Pl. reserva-se ao direito de procc,der 
às contrat.taÇões cm nimu:ro que atende ao interesse e às necessidades do .serviço. obcdccendo a ordem 
de classificação final c ao prazo de validade deste edital. 
1.4 O processo seletivo simplificado será regido po< este edital e pela legislação vigente sendo 
cxccuJado e acompanhado por comissão do pn:,çcsso seletivo. nomeada por ato da Secn;:taria 
Municipal de Educação. 
U O proccsso seletivo simplificado tc:ní validade de um (OI) ano, podendo ser prorrogadó por 
igual periodo. caso haja interesse da administração pública. 
1.6 O candidato devera indicar no ato da insai~" sua opçllo pelo cargo prelelldido de acordo 
com a. ta.bela constante: no nncxo l 
1.7 O pn:senb:: edital ê complementado pelos anexos discriminados abaixo. com detaU:unnento de 
informações concernentes ao objeto do concurso. 
a) Anexo 1 -Cronograma de Atividade: 
b) Anc,co ll- Quadro demonstrativo dos çargos; 
e) Anexo m -Fonnulários de Inscrição. 
d) Anc:<o IV- Tabela de ponruaçiio do curriculo para o cargo de professo< de Educação de Jovens e 
Adultos-EIA. AW<ilian:s de Twmas para Educação lnflllltil: 
e ) Anexo V-Declaração de disponibilidade. 
f) Anexo VI - Formulario de n:cur.;o. 

1.8 O candidato aprovado no processo seletivo de que tmta este edital será investido no cargo. 
caso sejam atendidas as seguintes cl<Ígências: 
n) Ter nacionalidade brasileira ou ser naturalizmlo: 
b) Estar quites.com as obrigações eleitorais: 
e) Eslar quites com as obrigações do serviço militar, para candidatos do sexo masculino; 
d) Ter idade mmima de 18 anos completos até a data da posse; 
e) Atender aos pré-réquisitos do ca,go; 
O Apresc,ntar declaração de di;,-ponibilidade: 
g) A-prescrunr todos os documentos que se f12erem necessários por ocasiilo da posse: 
b) O candidato aprovado no tCSle sclotivo para Professor de EJA se responsabilizará pcln busca do 
nluno na làixa etári11 acima de 16 anos. 
i) Não poderão participar da seleção para contramção tcmponirta 'SCT'-idorcs dn Adminisu'ação direi:> 
ou indin:ta da União, dos Esllldos. do distrito Federal e dos Municipios, bem como cmpn:grulos e 
sc::rvidorcs de sons empresas püblieàS e sociedades de CCúllómià miSlll. e suas subsldiarfas e 
controladas. 

2 - DAS INSCRIÇÕES 
2 . 1. Para se candidatar as vagas deste cditnl, o candidato deverá possuir a formação mfnima exigida 
no quadro I deste edital e não possuir vinculo empn,gatfcio com ô.-gãos da udmini~"lnlçi!O direta ou 
indi~ta na cstê:ra municipal, estadual e federal. 
2.2 Antes de realizar o processo de inscrição, o candidnto dcveni "°"hccer -o Edital e «rtilicar-se de 
que preenche todos os requisitos exigidos P"ll' os cargos; 
2.3 A inscrição do eandidato implicará no conhecimento das p,dentes instruçllés e a tácita IICc:itaçilo 
de todas llS condições do Processo Seletivo Simplificado que encontram-Sé estabelecidas ne,,-ie F.ditnl: 
e nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais adltam.entos e instnJÇÕeS especificas para a 
realimçilo do certame. acerca das quais esse não podcnl alegar desconhecimento; 
2.4 Somente será admitida O 1 ( uma) inscrição por candidato, devendo este optar por apenas um cargo; 
2.S Para efetivar sua inscrição. é impresciodivel que o candidat0 possua número de Cadastro de 
Pessoa Flsica (CPf) regulariudo; 
2.S. l Aa m,,criçii<s xdtJ rnliudn de forma ptt:Kllcial, gn,taitamr:nk, ao bnrário d.
funciorlJIDICrllO d• Secretam l\tur1iclpal de Edac.çilo " Rua Marúi das Men:ês Ribeiro a• 406. 
centro Anísio de Ab~a-Pl, das 08:00 horas às 13:00 lloru de U/09/2022 • 20/09/2022. 
2.6 Encemulo o pcriodo de inscrições, estas não poderão mais ser alteradas cm hipótese alguma; 
o) Primciro passo: lmprimir. previamente a ficha de inscrição; 
bl Segundo passo: l'reell(:her com leua de fonna e legivel todas as infonnações solicitadas na ficha 
de inscrição; 
e) Terceiro passo; Enirepr os tltulos e a ficha de inscrição, nos dias estipulados no cronograma deste 
edital. 

fff2 2 

2 . 7 No ato da inscrição o candidalo deverá ..mn:gar currículo devidamente comprovado, apresentar o 
formulário de 1nscriçllo preenchido e devidame1nc assinado por sua pcs.son ou por procurador 
devidamente habililado e documentado; 
Parigrafo primein, . É de hrtrlra nspoaabilkbde do nndidato as bdol'ID■çlits pnst■d■s na 
ficha de lascriçlo. 
Parigrafo Segando - Os documenloa (c6pias) t:ntregues nlo serio devolvidos. 
Parigrafo Terceiro - Nilo oerlo n,ccbido, documen.tm originaú. 

2.8 O candidato dcv<ml entregar no ato d.o SUll inscriçilo,juntamentc com a.ficha de inscrição, copias 
dos documentos e comprovação de litulos e cxpcriencil1$ (de acordo com a vaga pleiteada) e 
documentos de identificação; 
a) Cópia de CPF e RG (cédula de identidade). ou documento olici11l com foto: 
b) Comprovante de residtncia; 
e) Titulo de eleitor c wmprovantc de votaÇiO da última eleição: 
d) Cerificado de alistamento do serviço militar (sexo masculino): 
e) Comprownte de escolaridadé: exigida pcu1! o cargo escolhido pelo candidato: 
1) Comprovante de experiência profüs ional na área do cargo de concorrênci11, decl11ração 
devidamente damda e assinada com carimbo da instituição em papel timbrado ou uutcira de trabalho 
dcvidllmentc 0$Sinada; 
2. 9 Somente °" docurnéntos relacionados no item 2.8 deste cdilàl serão rccchidos pela comissão 
organizadora desse eename. outros documentos n4o serão recebidos no ato d.o inscrição; 
2. 1 O O candidato pode opiar cm cmrcgru- copias autenticadas dos documcmos paro o funcionário 
responsável pelas inscrições ou opre<entar no ato das inscrições os documentos origmais: 
2. 11 O processo de seleção scnl CO<U_!lenado pela cpmissAo organizadora, devidamente nomeada por 
uto da Secretaria Municipal de Educação de Anfsio de Abreu-PI; 
2.12 Não poderá participar da comissão o servidor que seja cônjuge. coml)Clnheiro ou parente e afins 
nté o 2º grau de candidato inscrito neste leste sc::letívo, nos moldes do ac. o art. 5°. 1., ~e" da Resol.uçllo 
TCE/Pl n• 23 de 06/10/2016. 

3. DAS E.TAPAS DE S.ELEÇÃO 
3. 1 E,,-tc processo seletivo m:ontcccni apenas cm uma etapa; 
a) Anâ.lisc curriculardo cnndidato: 

4 - DA INSCRIÇÃO PARA PF..SSOA COM DEFIClENCIA 
4. 1 Às pessoas com deliciência (PCD) é assegurado o direilo de se inscrever cm igualdade de 
oportunidade com os demais candidatos nó Processo Seletivo de que trata este cdilal. nos termos do 
Decreto n• 3.298/1999, alterado pelo Decn:to n• 9.508/2018, desde que a deficiência de que s!lo 
portadoras seja compativcl com as atnl>uiçlles da funçilo optada. 
4.2 Do total de vagas destinadas á função, será destinado percentual de 5% (cinco por cento) para os 
candidatos oomprovadamente com dcficienci.o 
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AtisiiiiABREU 

PREFEITURA IAJNICIPAL DE ANlslO DE ABREU 
SECRETARIAM llJNICIPAL DE EOUCAÇÃO- SME 
Rua llollria ela Mln:à Ribeiro, n" 408 - Centro 
CEP. 64.780-000, Anlslo de Abnu • PI. 
CNPJ: 0U78.085/D001·t5 

4.3 Consideram-se pessoas com deficiencia aquelas que se ,:nqundram ruis calegorias previstas no nrl. 

4° dó DecretO nº 3.298199, e suas allcmções posleriorc:s. 
4.4 Para concom:r a uma dessas vagas, o candida10 devera: 
a) No atD da inscrição, declarar n11 inscriçllo do processo Sel.mvo Simplificado ser pessoa com 
delicicncia. 
b) Ane,w no aio da inscrição, Laudo Médico. com data dos últimos 1rês tne$<lS do lançamento do 
Edital , a1estando a espécie e o grau ou nivel da deficiência. com expressa referencia ao código 
correspondcnlc da classificação Internacional de Doenças (CID) e sua provável causa ou origem. 
4.S A ausência do Laudo Médico ou a apresentação do mesmo n!o con1cndo as informnções ncima 
indicadas, em ambos os caso,; implica que a inscrição sera processada como de candidato sem 
defictência mesmo que declarada lal condição. 
4.6 Nilo scnlo comidemdas com deficiência os distúrbios de acuidade visual ou auditiva. passiveis de 
com,çio simples pelo uso de lentes ou aparelhos cspecllicos. 
4.7 O candidato que no ato da inscrição. se dcclamr -pessoa com doficicnçia, se for aprovado no 
processo seletivo simplificado, tera seu nome publicado cm tis\a à pane e ligurarâ também na lista de 
classificaçllo geral. 
4.8 lncxislcntes candjdatos PCD ins<.Titos ou aprovados. a vaga reservada a candidatos PCD scri 
c,çupada pelos demais candidatos aprovados e observada a ordem de classifiçação na referida fuflÇilo. 

5 - DA ANÁLISE 1>0 CURIÚCUW 
.5. 1 A Avaliaçilo de: títulos e experiência profissional, de carab:T classificatório, valerá até n máximo 
de I O pontos para os cargos de professor e para llll.'liliar de turma. 
5.2 Todos os candidatos & vem juntllr cópia do documento oficial de id&:ntificaçllo com foto (RO, 
carteira de motoáS13 e/ou outros legalmente aceitos). em que consic a data de nascim,,n10 do mesmo. 
5.3 Para que sejam consideradas validas para a pontuação. as dcclnrações/ccnidões precisam estar 
em papel timbrado, devidamente datadas. carimbadas e assinados pelo responsável. 
5.4 Nilo serão c:onsíderados na aVllliação de tftulos certificados de cursos que NÃO mencionem n 
CQrgll honlrin. 

Parágrafo primeiro - Os documentos (cópias) entregues nao serão devolvidos 
Parágrafo 11egundo - Nilo serão recebidos documentos originais. 
5.S Em todas as catcgoriJls 1le lltulos terá pontuação ZERADA o-candidato que: 
a) Ndo juntar a ficha de inscrição devida e completamente preenchida; 
b) Não juntar cópiq de documento de identificação com foto; 
5.6 Para cfcíto de pontuação, cada titulo será COIISldcrado urna vez. 

6 - DA CLASSIFICAÇÃO E DO DESEM PATE 
6.1 Cxom:ndo empate na classificação dos candidatos, o desempato se dará, pela ordem. em prol do 
candidlllo que: 
a) Obtiv,:r maior tempo de experiência na função para a qual foi inscrito; 
b ) Possuir maior idade 

4 

6.2 Os recursos de que tratam este edital deverão ser protocolados na Sede da Secretaria Municipal 

de Eduçação. 

PARAGRAFO ÚNlCO: Sommtc será considerado classificado o candidato cujn pontuação não o 

elimine em nenhuma das etapas. 

7 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
7,1 O RESULTADO DO PRESENTE PROCESSO SELETIVO S.ERÁ DIVULGADO PELA 
Secretaria Municipal de Educação uté o dia 00/1 0/2022. 
7.2 A contratação dar-se-á por ordem de clru.sificaçào. a1endcndo &I ru:cessidade du demanda 
municipal, podc:ndo recair sobre a 7,11na rural ou urbana e pelo periodo de necc:s:,idade administrntivn. 
7 3 As infonnações prestadas pelo caoclidato e eventuais docwncnlos entregues por ele são de sua 
inteira responsabilidade. podendo responder. no caso de fat~dadc. a qualquer momento. por cnmc 
ronira a fé pública. o que acarretará sua eliminação no certame. 
7.4 O candidato aprovado no leste seletivo para o cargo de Professor da Educaçilo de Jovens e Adullos 
- EJA se responsabilizanl pela busca do nluno na faixa etária acima de 16 anos. 
1.S As disposições contidas no presente Edital poderi!o sofn:r nlt.cmções. atu.afüaçõcs ou acréscimos. 

enqWU110 não consumada a providêncin ou o. Clll.pa q ue lhe dissern:speito. 

7.6 Os casos omissos serão analisados e julgados pela Comissilo Organimdora deste Processo 

Seletivo Simplificado. 

Anlsio de Abreu-PJ.. 12 de setembro de 2022 

PREFEmlRA IIJNICIPAL DE ANislO DE ABRBJ 
SECRETARIAM IIJNICIPÀL DE EDUCAÇÃO- SIIE 
Rua Maria dat Mlrcà Ribeiro, ~ 406- Centro 
CEP. 64.780-000, Anlllo de Abriu· Pl 
CNPJ: 01.676.G&S/0001-95 

ANEXOI 

CRONOORAMA DE A TIVIDAOE 
.EDITAL PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICAOO Nº 003/2022 

DATA 
1.2/09/l022 
1.2/09/2022 a 20/09/2012 
21/09/2022 a 23/09/2022 
26/09/2022 
27/09fl.022 a 29/09/2022 
30/09/2022 
03/10/2022 

ij~~ 
ANliiiABRDI 

ATIVTDADE 
Lancamento e Divull!llciio do Edital 
Inscrições 
Análise dos Curriculos 
R~ltado Preliminar 
lnterDilsicão de Recwsos Pro\'as de Titulos 
Resultado lntemosição de Recursos 
Resultado Final do l'rocosso Seletivo 

PREFEITURA IIIJNICIPAL DE AHlslO DE ABREU 
SECRETARIAM llllNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SME 
Rua Mal!• do Marcà Rlbllro, n• 406- Centro 
CEP. 64.780-000, Anltlo de Abreu • PI. 
CNPJ: 01.616.08&'0001-95 

ANEXO II 
QUADRO OEMONSTRATfVO DE FUNÇÕES. CARGA RORÁRJA. VAGAS E SALÁRIO 
EDITAL PROCESSO SEU.7lVO SIMPLIFICAOO N"OOJ/2022 

FUNÇAO HABILITAÇAO CARGA REMUNER VAGAS VAGAS 
COMPROBATÓRIA HORÁRIA AÇÃO PCD* 

SEMANAL 
ProfesSOf {a)do Curso Ensino médio com 20R 1.300,00 IO+ CR OI 
Ensino modalidade no magistério, 
Fundamenla! da normal Superior nu 
Educação de Licenciatura Plena em 
Jovens e Adultos Pedagogia, com habililaçAo 
-EJA p11a docência 1111 Educaçdo 

Infantil ou anos inicial do 
Ensino Fundamental 
completo ou Possuir 
licenciatura em qualquer àrea 
do conhecimento ou que 
estejam cursando e ou a partir 
do auarto nrriodo. 

J>rofcssor(a) Curso Ensino médio com 20H 1.21 2,00 OS + CR OI 
Auxiliar de modalidade no magistério. 
lmm8 pam nrumal Superior ou 
Educação l.icenciatum Plena cm 
Infantil Pedagogia. ou possuir 

licenciatwa em qualquer área 
do conhecimento ou que 
estejam ~o e ou a partir 
do auarto ocriodo. 

Anísio de Abreu-PI. 12 de setembro de 2022 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANlsK> DE ABREU 
SECRETARIAM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SME 
Rua Maria dn Mereta Ribeiro, n" 408 - Centro 
CEP. M.7'0-000, Anlslo IM Abnlu • PL 
CNPJ: OU78.085l0001·95 

ANEXOm 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

EDITAI. PROCESSO SELETIVO S IMPLIFICADO N" 00312022 • (PREENÇHER EM UITRA DE 
FORMA) 
! DADOS PESSOAJS 

NOME: _____ _ ____ ___ ________________ _ 

SEXO:F ( ) M ( ) DATA DE NASCIMEN:rO: 
R.G.: ___ ___ _ _ ÓRGÃOEXPEDIDOR: _____ CPF:. ________ _ 

ENDEREÇO:RUA. _ _______________ _ ________ _ 

N" BAIRRO): 
_ ____ C IDADE: ________ __ ESTADO .. • ______ _ CEP:. ___ _ _ 

EMAIL: lELEFONE 
FlXO: ( ,_ ____ ___ CELULAR.:( 

! DADOS DAS INSCRIÇÕES 

CARGO : _____ ________________________ _ 

Anísio de Abreu-P I. ___ _ 12022. 

Assinatura do candidato Assinal:WII do respoasàvc:I pc:la inscrição 

EDITAL PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N" 003/2022 - (pn,cnchc:r em letra de ronna) 

Comprovante de insaiçAo n" _ _ _ _ 

Cmgo: ___________ ________ _________ _ 

G~t> 
ANíSlfDE ABU 

PREFEITURA MJNICIPAL OE ANislO OE ABREU 
SECRETARIAM MJNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SME 
Ruo - da Men:6a Ribeiro, n" 4015 - Centro 
CEP. M.78CMIOO, Anlslo de Alnu · PI. 
CNPJ: 0U7UtS/0001-t5 

ANEXO IV 

EDITAL PROCESSO SELETIVO SIMPUFICAOO N" 003/2022 
TABELA OE PONTUAÇÃO DA ETAPA OE ANÁLISE CURRICULAR/PROFESSORES E 
AOXT□ARES OE TURMAS, 

ITENS TITULAÇÃO DocumcntaÇlo PONTUAÇAO UMITEOE PONTOS 
a~tada PONTOS OBTIDOS 

1 Formação Superior na área Cópia do diploma 1,0 1,0 
de atuação para Pr-ofcs.sores. ou ata de defesa. 

devidamente 
registrado com 
histórico escolar 

2 Cenificado de Pós- Certificado 2,0 2.0 
graduação cm qualquer área. 
com carga horúriaminima de 
360 horas. 

3 Experi@ncia Comprovada de Oc:c:laraçlo que 1.0 s.o 
atuaçlo nas Funções informe a descrição 
Espccffi<:a5 Constantes no do c:u-go, função e o 
Quadro 1. sendo auibuldo perlodo. assinadas e 
1,0 Pon10 por ano lnbalhado daladas pelo 
na Educaçlo Pública. representan1e legal 

do órl!lo que csUI 
certificado: registro 
na carteira de 
trabalho e 
pn:;.vidência social, 
contrato de trabalho 

4 Ceruficados de Cursos de Cópia do certificado 1,0 (na AR:a) 2.0 
Aperfeiçoamento e/ou 
El<iensllo com Ca,ga Horària 
mlnima de 60 bo~ scado 
atribuído 1.0 ponlo (na área) 
nor certificado. 
TOTAL 10PONTOS 
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ANísioliE"iBIIBI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANislo DE ABREU 
SECRETARIAM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SME 
Rua Maria das Mer1:h Ribeiro, n• 408 - Centro 
CEP. 64.780-000, Anislo IM Abreu • PI. 
CNPJ: 01.676.0ti'0001-95 

ANEXO V 

DlSPONlBlLIDADE DE CARGA HORÁRlA 

E~---- - - ------------ -------- ----
portador dcCPF Nº _______ _ e RG Nº------~ declaro ter disponibilidade 

de tempo para comprir a carga honiria de - -----'horas semanais relativas ao exercício da 

função de os 

dias e horários indicados pela Sccn:IAria Municipal de Educaç!o. de Anís;o dc Abreu-PI. conforme 

cronograma de atividades a se, dc5empcnhadas no local de loo,ção. 

Anis10 de Abreu/PI. ___ de _______ de 2022.. 

Assinatura do Candidato 

ij~~ 
ANRliliABRBI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANiSIO DE ABREU 
SECRETARIAM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SME 
Rua Maria ela Merm Ribeiro, n• 406 - Centro 
CEP. 84.780-000, Anlslo de Abnlu . PI. 
CNPJ: OU76.01510001-t5 

ANEXO VI 

EDITAL N" 03/2022, DE 12 DE SEl:EMBRO OE 2022. 

FORMULÀRIO DE RECURSO 

RECORRENTE (NOME COMPLETO): 

RG: CPF: 
ENDEREÇO : 

RAZOES DE RECURSO: 

( ) Contra =- preliminar ( ) e-. Resultado final 

Data: / fl022 
Assinatura Recom:n1e: 

Julgamento do Recurso pela comisslo 

( ) OUlrOS 

10 
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