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PREFElTURA MUNICIPAL DE CRISTALÃNDIA DO PIAUI 
Avenida Luiz Cunha Nogueira, 228- Centro- CEP 64.995-000 Crlstalandia do Piaul - PI 

Fone/Fax; {89) 3576 • 1102 
CNPJ/MF 06.554.299/0001-02 

E-mail: prefelturacristalandla@holmall.com 

Aviso de Adiamento de Udtação 
Tomada de Preços N2 003/2021- Processo Administrativo N2 020/2021 

Objeto: contratação de empresa para fornecimento material de limpeza para 
atendimentos as diversas Secretarias do Munidpio de Cristalândia do Piauí. 
Data/Horário de Abertura: 31.03.2021, às 11:00 horas. Local: sala de licitações,, 
localizada na Avenida Luiz Cunha Nogueira, 228 - Centro - Cristalândia do Piauí - Valor 
previsto: R$ 349.293,90 (trezentos e quarenta e nove mil duzentos e noventa e três: 
reais e noventa centavos). Fonte de Recursos: FPM, ICMS, ITR, FEP, FUS, PAB,FME, 
FUNDEB, FMAS e Outros e outros. O Edital está a disposição dos interessados a partir 
desta data, no horário de 08:00 às 12:00 horas no endereço acima citado e no site do 
TCE. Cristalândia do Piauí • PI, 9 de Março de 2021. Jaleane Mendes Getro Nogueira.. 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALÃNDIA DO PIAUI 
AV1111lda Luiz C111ha Nogueira, 228 - Centro- CEP 64.995-000 Cr1slal4ndla do Piaul - PI 

Fon&'Fax: (89) 3576 - 1102 
CNPJiMF 06.554.299/0001--02 

E-mail: preleituracOstalandia@hotrnaiLcom 

Aviso de Adiamento de Licitação 
Tomada de Preços Ng 004/2021- Processo Administrativo Ng 021/2021 

Objeto: contratação de empresa para fornecimento de peças e equipamentos para poços e 
implementas agr!colas. Data/Horárlo de Abertura: 31.03.2021, às 14:00 horas, Local: sala de 
licitações, localizada na Avenida Luiz Cunha Nogueira, 228 - Centro - Cristalândia do Piauí -
Valores Previstos por Lote: Lote IR$ 380.756,95 (trezentos e oitenta mil setecentos e cinquenta 
e seis reais e noventa e cinco centavos). Lote II R$ RS 154.446,67 (cento e cinquenta e quatro mil 
quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos), Fonte de Recursos: FPM, lCMS, 
ITR, FBP, PUS, PAB,FMB, FUNDBB, FMAS e outros. O Edital está a disposição dos interessados a 
partir desta data, no horário de 08:00 às 12:00 horas no endereço acima citado e no site do TCE.. 
Cristalãndia do Piauí• PI, 9 de Março de 2021. Jaleane Mendes Getro Nogueira. Presidente da 
Comissão Pennanente de Licitação 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ 
Avenida Luiz Cunha Nogueira, 228-Centro-CEP 64.995-000 Crlstalandla do Plaul - PI 

Fone/Fax: (89) 3576 - 1102 
CNPJ/MF 06.554.299/0001-02 

E-mail: Pfeleituracristalandia@hotmail.com 

Aviso de Licitação 
Tomada de Preços N~ 005/2021 - Processo Administrativo N~ 022/2021 

Objeto: contratação de empresa para fornecimento dos serviços de exames laboratoriais para à 
Prefeitura Municipal de Crist.alândia do Piauí-PI. Dat.a/Horário de Abertura: 30.03.2021, às 
16:00 horas. Local: sala de licitações, localizada na Avenida Luiz Cunha Nogueira, 228 - Centro -
Cristalândia do Piauí. Valor previsto: R$ 601.226,67 (seiscentos e um mil duzentos e vinte e seis 
reais e sessenta e sete centavos), Fonte de Recursos: FPM, ICMS, ITR, FEP, FUS, PAB, FMAS e 
outros. O Edital está a disposição dos interessados a partir desta data, no horário de 08:00 às 
12:00 horas no endereço acima citado e no site do TCE. Cristalândia do Piauí - PI, 9 de Março de 
2021. Jaleane Mendes Getro Nogueira. Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ld:OCC53F7C8A8E4702 
ESTADO DO PIAUI 

PREFEITURA MUNICIPAL OE ALTOS 
Socroulrfa Municipal do Educação 

CNPJ 06.554.79410005-45 

Processo Seletivo Simplilicndo - l'rorcssorcs de Apoio - 2021 Edital de 
Abcrlura nº 003/2021 

A SECRETÁRIA MUNlC'll'AI. DE EDUCAÇÃO DE AI.TOS -- l'I. no uso de suas n1ribuiçõcs 
legais e com puderes delegados pcln l'or1nri11 Nº 005n02 1 - GD-PMA, loma público o pr_cscntc 
~litnl que t.-stnbck-cc inslrrn;õcs t.lcsllmu.lils 1\ 1·cali:1...:u;1lu Jc Pro~-sso Sclclivo Símplific:u.Jo~ VISUndo 
fonnnçllo lle c1ulns1ro llc n:scrvn pnm coutrntuçõcs tcmponlrins 11nni exercer a função de professor 
de 011oio. de ucordo com us 11om111.< insliluldus ncsrc Edilnl. 

I . IU:SPPSICOt·s PRt"l,IMJNARES 
1. 1 - O processo s.:lc1ivo simpli licndo deslinn-se II scleçilo de professores de Apoio, para o ano 

letivo de 2021 , confonne carsa horária de 1robalho. requisilos, nlribuiçõcs, fonnaçllo e 

remuneração previstos nesle edital, objetivando aluarem como apoio na Educaç.'lo lnfan1il, nos 

anos inici1tis do Ensino Fundamental - 1 • ao 9" ano do Ensino Fundamental regular e EJA. no 

turno diurno e notumo, cm instituições do rede pública municipal de ensino, exclusivamcnlc para 

atender à nccessidrule tcn,poclria de exccpcionál interesse público no ano de 2021, mediante 

contrato. 

1.2 - O pessoal a ser contratado estwú vinculado ao Regime Geral de Previdência Social cujns 

contribuições scrno recolhidas durante n vigência da contratação. 

l.J - O candidato deve observar as prescrições deste Edital e ccnificar-sc de que preenche ou 

pn:e:nchcní, nté n data da inscrição, todos os requisitos exigidos para acontratnção. 

1.4 - Ao renliznr e finlliizar 11 inscrição, o candidoto mnnifesta sua concorddncia com todos os 

tcnnos deste &litol sobre o qual não poderá alegar desconhecimcnlo. 

1.5 - A p1111icipação dos candida1os no Processo Seletivo Simplificado não implica 

obrigatoriedade de suo contrntnçilo, ocorrendo apenas expectativa d~ convoc:açilo e contratoçilo. 

Fica reservado ti Sccre1aria Municipnl do Educação de Altos - SEMED, o dirci10 do proceder às 

contratações •~n número que atendo oo interesse e /ls ncccssid1tdes do serviço, obedecendo li 

ordem de clossiflcaçno flnnl e no 11raw de vnlidndc dcslc Editnl. 

1.6 - Integram c51c instnuucnlo convocn16rio, delo foz.endo pnnc como so tmnscritos cm seu 

corpo, os scgui111cs anexos: 

ANEXOI-CRONOGRAMA 

AN•:xo li-QUADRO INDICAl'IVO DOS CARGOS Ol•ERECIDOS, 

CARGA IIOllÁRIA, VAGAS E REMUNERAÇ,\O. 

AN•:xo Ili - CIUT~:1uos m: A VALIAÇÀO - TAu•:LA l>E PONTUAÇÃO 

no cu1mlcu1.o 

AN•:xo IV - l'ICIIA 1u: IN$Cll1ÇÀO PARA s•:u:çi\o 
1.7 - O processo selelivo simplificado será regido por esle Edital e pela legislação vigente sendo 

executado c ;1companhado por uma Comiss:10 Organizadora Cc11tral. nomeada por ato da 

Sccrctíui a Municipnl de Educação. 

1.8 - O Processo Seletivo Simplilicndo tem a finalidade de fonnação de cad.istro reserva de 

profissionais/professores de npoio, pam o nno lclivo de 2021, com vislns à contratação temporária 

dos cargos de que trata o presenle Edital, confonne disctiminado no Anexo li . 

1.9 - O cnndidnto somente poderá cíctuar uma i11scriçilo. 

1.10 - Os candidatos classificados 11cs1e Processo Selclivo Simplificado, que vierem a ser 

contratados. deverão estar cientes de que para assumir vínculo com o Município no cargo 

pleiteado. não poderão se enquadrar nas vedações contidas nos incisos XVI, XVII e § 1 O do Ar1 . 

37 da Constituição Federal de 1988, e demais dispositivos legais acerca de acúmulo de cargos 

públicos. 

1.11 - O Processo Seletivo Simplificado será constituído de Avaliação Curricular de Títulos, de 

caráter eliminatório e classi ficatório, realizado em etapa única e não haverá pagamento de taxa de 

inscrição. 

.l. DA JNSCBICÃQ. ENTREGA DE CIIBBÍCJIJ,QS E BEQIJJSJTQS 
2.1 - O candidato deverá conhecer o teor deste Edital, disponível no site 

www.semedahos.com.br, no Diário Oficial dos Municípios e na sede da Secretaria Municipal de 

Educação. 

2.2 - Será admitida apenas wna inscrição por candidato. Não será cobrado nenhwn tipo de ta.xa. 

Caso ocorra inscrição para mais de wna vaga/cargo, o candidato será automaticamente 

desclassificado. 
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2.3 - As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado serão online devendo o candidato 

preencher corretamente Iodas as infonnoções solicitadas. 

2.4 - O candidato deverá obrigatoriamente fazer o suo inscriçi!o online no site 

www.semedaltos.com.br, anexando toda a documcntoçito exigida nos cwnpos indicndos. 

2,5 - O candidato dcvcrâ, no momento da lnscriçilo, nncxnr ns cópias n!tidas dos seguintes 

documentos: 

a) Documento de ldcntificnçilo; 

b) Cndnstro de Pessoa Física - CPF; 

e) Tihalo de Eleitor; 

d) CTPS (Cartcirn de Trubalho); 

e) Comprovante de Residência; 

f) Documentos de comprovaçilo do requisito mínimo/qualificação profissional, de acordo 
com o cargo pleiteado; 

g) Currfculo com os documentos de comprovação dos Títulos, de acordo com o cargo 

plcitcmlo: 

2.6 - A tloc11111cntnç1)0 clcncmln no Item 1.5, .~crh de c11t1c1~n obri1::11úri11 110 111omcnto da 

n11rcsc11tnçl111 tln cnndiclnlo 11111ov11cln, ~cnclo c,i~cucin 11am II parlicipnç,ln. 

2.7 - Nílo sc:rAn nccitn., envio de ,h,cumc111aç1lu pcs,oahncutc. viu postal. fox . concficinnal 1111 

c.~1e1111101il11c11, scnclo ª"citn ~umctc 11111110 clu i11sc1iç:lo l'lll meio clc1n;nicn. 

2.8- As inscliçlX's scrno nnnli~n,lns pcln ContiSl nu llcspnns/1vd pelo l'mcc,;so Sclctil'C1. 

2.9-A cntrcttn dos 1h1e11111cnlus clcvcn\ ser cfctu11cl11 pcln prc'Jp1i11 c:1111,licluro c/oi111or 1noc11ruç;lo 

c,1111 )lOdcrcs cs11ccllicos o fiamo l'l'\:U11hccidn uulinc. 

1. 1(/ - Ú de inteira e exclusivn rcsponsuhiliclmlc do cnndiJato o c11111plc10 e co1rc10 

preenchimento dos dndos ele inscriç:1o, 11 vcrnci<lndc dns informnç,)cs dccl11rud1l~. hem como :a 

cunfimrnç.~o da inscriç:Jo, sendo pos.~fvel realiZllr correções após efc1ivmla a inscriç:Jo. 

n) É de total rcs1l<lnsabilidndc do candidato providciacinr e entregar os documcuto~ coufonnc 

:;olicitado no item 2.5; 

2.11 - A Comissão deste Processo Seletivo Simplificado n~o se rcsponsabilizaril por eventuais 

prejuízos causados pelo preenchimento incorreto dos dados de inscriç:lo; 

2.12 - O recebimento do documentação ndo supre a ouscncin de documcn1os HL'Cess:lrios.. folrn de 

requisito ou irrcgularidnde conslntodn, 1180 sendo odmi1idn, cm hipótese ,1lg11m11. 11 juntada 

posterior de documen1os. 

2.13 - Serão considcrndos desclnssificados os candidatos que nao tc11hmn frita a lnscriç:\o 

acompanhada dos documcnlos, no prnw indicado neste edital; e/ou mlo tenham uprescntndo cópia 

dos documentos do comprovação do requisito mlnimo/qunlificnçilo profissional. 

2.14 - Os cnndíd.itos devcrfto ntcndcr os seguintes requisitos: 

a) Ser brasileiro, nato ou nntumlizodo, ou gozar das pl'CITOgativns conslantes na 

Cons1ituiçAo da República Federativa do Brasil de 19118, ~-spccinl111cn1e aquela~ pri:vis11l~ 

§lºdo artigo 12; 

b) Preencher O!I requisitos mfnimos exigidos pnm o CRl\lO pretendido. sob peun de 

eliminnç4o, de acordo com o esti1mlndo no qumlro nbai~o: 

Area de Atuação 
(Conhecimentos Gorais) 

Educação lnfanlli . -· . .. 
Ensino Fundamental {1° ao 9° ano) 

regular e EJA 

Escolarldado / Pré-requisitos (a serem 
comprovados no ato da Inscrição) 
-Curso de Formação. em Magistério do· nivel 
médio (Pedagógico) ou Licenciatura plena em 
Pedagogia ou Normal Superior ou cursando a 
partir do 5° perlodo de Pedagogia 

'----------·-·- - · (declaraçãy de matricula e período cursado} 

e) l'ossuir idmle mlni11111 cfo IR (dcwito) mms cumpl~tn~ 1m d11U1 ele ~ucemunento dns 

inscri~ôcs; 

d) Estnr em dia com ns obrign~ões clciton1is; 

e) Não registrar antecedentes criminais. achando-se em pleno gozo de seus direitos civis: 

e políticos; 

f) Es1ar regularizada a situaç;lo com o Se1,·iço r ... tilitar (para os caudidatos do sc:so 

masculino); 

g) Gozar de boa s:iúdc fisica e mental; 

h) Se servidor da administração pública direta ou indireta da União. dos Estados e dos 

Municípios, bem como empreg.1dos de suas subsidiá1ias ou controladas, ou exercer outras 

atividades em empresas particulares ou afins, deve comprol'ar fonnalmcnte a. 

disponibilidade de horários. 

i) Não se enquadrar nas vedações contidas no inciso XVI. XVII e § 10 do ar1 . 37 da 

Constiruiçào Federal de 1988, alteradas pela Emenda Constitucional n• 19/98 

(Acumulação de Cargos). 

2, 15 - Inscrição para pessoas com deficiência 

a) Às Pessoas com Deficiência (PcD) é assegurado o direito de se inscrever em igualdade 

de oportunidade com os demais candidatos no Processo Seletivo de que trata este edital, 

nos tennos do Decreto nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto nº 9.508/2018. desde que a 

deficiência de que são portadoras seja c-0mpativel com as atribuições do cargo optado. 

a. l) Em alenção ao Principio da Razoabilidade, do tola! de vagas destinadas ao 

c.argo, 5% ( cinco por cento). 

a.2) Considera-se pessoa com deficiência aquela que se enquadra nas categorias 

previstas no artigo 4° do Decreto n.0 3.298/99, e suas alterações posteriores. 

b) Para concorrer a wna dessas vagas, o candidato deverá: 

b. 1) No ato da inscrição, declarar na Inscrição do Processo Seletivo Simplificado 

(Anexo IV) ser pessoa com deficiência e; 

b.2) Anexar no ato da inscrição a documen1ação exi!;\ida no item 2.5. Laudo 

Médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa 

referência ao código correspondente da Classificação lnlemacional de Doenças 

(CID) e a sua provável causa ou origem. 

b.3) O laudo médico terá validade somente para este Processo Seletivo 

Simplificado e não será devolvido, assim como não será fornecida cópia dessa 

documcnlllção. 

e) Na falta do laudo médico ou não contendo este as infom,ações acima indicadas, a 

inscrição será processada como de candidmo sem deficiência mesmo que declarada tal 

condição. 

d) O candidato que declarar falsamente a deficiência será excluído do processo, se 

confirmada tal situação, cm qualquer fase destn seleção ou m~-smo após a contratação, 

sujeitando-se às coosc:<Juências legais pertinentes. 

e) s~-rú considcmda como dcficic:nda aquela conccihinda na medicina cspL·ci11li~l1da de 

ncordo com os pndn\cs mundinlmcme cstnhcl~illos. ohscrvndos os caitérios médicos de 

capadtaçào laboml. 

t) Não scr:io consi1krados como deficiência os distúrbios de acuidade visual ou a111Ji1iv,1. 

passiveis de correção simples pdo usCI de lentes ou aparelhos espec!ficos. 

!!) Os candidatos com clcficicncia classificados. que vierem a ser con\'ocado~ para os 

procedimentos pré-admissionais sen\o submetidos. no exmnc de saúde. a perícia, 

especifico destinada a \'criticar a c:xistência da deficiência declamda e a compatibilidade: 

de sua deficiência com o e~crcício dns atrihuiçõcs das funções especificados ncs1c: edital, 

cuja conclusão 1er:í prel'alencia sobre qualquer outra. 

g. l) Caso algum candidato aprovado seja considerado i11apto para o exercício do 

cargo será eliminado do processo seletivo, e em seu lugar será convocado o 

candidato imediat:unente subsequente na classificnção geral relativa ao 

respectivo cargo. 

h) O candidato que, no ato da inscrição, se declarar pessoa com deficiência, se for 
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considerado pessoa com dcfkicncia e for aprovado no Processo Seletivo Simplificado, 

terá seu nome publicado em lista :i pane e figurará também na lista de classificaçllo g~..,.al. 

i) Na inc.xistência de candidatos PCD inscritos ou aprovados, 11 vaga reservada a 

candidatos PCO será ocupada pelos demrus candidatos aprovados e observada a ordem 

de classific.ição no referido cargo. 

2.16 • A inscrição do candidato implica total conhecimento e expressa aceitação das nonuas e 

condições estabelecidas neste Edital, cm relação as quais não serllo aceitas alegações de 

desconhecimento. 

.1 DO PRQCEsso SEJ,EIIYP E, DAS VAGA$ 
3.1 - O processo de seleção será simplificado. composto em 0l(wna) etapa: analise curriculnr e 

será coordenado pela Comissão Organizadora do Seletivo. 

3.2 - A avaliação do currículo de títulos, de caráter classificatório e eliminatório, valerá até o 

rruhimo de 10 (dez) pontos para zona urbana e n,ral. analisados confom,e Anexo III deste Edital. 

J.3 - Somente serão aceitos os títulos relacionados no Anexo Ili, observando o limite de pontos 

nele contido. 

3.4 - As vogas para este processo seletivo estão especificadas no quadro constante do Anexo li 

deste Edital 

J.5 - Vagas destinadas aos candidatos com deficiência: 

a) Das vagos oferecidas para cada cargo do presen1e Edital, ficam reservados 5% (cinco por 

cento) para os candidatos com deficiência, desde que não os incompatibiliza para o exercício da 

função ao cargo pretendido. 

b) Na hipótese de aplicação do percentual resultar número fTllcionndo igual ou superior a 0,5 

(cinco décimos), a fraçiio será arredondada para 1 (uma) vaga. Se inferior a 0.5 (cinco décimos} 

será considcrnda nas nomeações posteriores. esclarecendo-se tal circunstância por ocnsii'io da, 

ocorrência do evento. Não havendo candidnlos inscritos e/ou aprovados para as vagas reservadas 

às pessoas com deficiência, estas serão preenchidas pelos demais candida1os, com estrita 

observància da ordem classificntória. 

e) Ser~o consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrem no art. 2º da Lei n• 

13.146/2015 e nas categorias discriminadas no art. 4° do Decreto n• 3.298/1999, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto nº 5.296/2004, no §1º do art. Iº da Lei 12.764, de 27 de dezembro de 

2012 (Transtorno do Espectro Autista), e as contempladas pelo enunciado da Súmula nº 3 77 do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ). 

d) Ressalvadas as disposições especiais contidas ueste edital, os candidatos com deficiência 

paniciparão do seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos, no que tange ao 

horário. data e local de inscrições. e todas as demais nonnns de regência do seletivo. 

~ DA CU$Slf1ÇAÇÃQ E DQ DESEMPATE 

4.1 - Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente da nota final, resultante 

do total de pontos obtidos na análise curricular de títulos. Os classificados deverão compor banco 

de dados de pessoal (cadastro reserva) desta SEMED. 

4.2 - O escore final do candidato será a soma algébrica do escore obtido na etapa da seleção. 

4.3 - Na hipótese de igualdade de elossificaçiío (pontuação), os critérios de desempate 

obcdecerJo à seguinte ordein: 

a) Somar maior pontuação na fonnaçllo acadêmica; 

b) Somar maior pontuação nns atividades complementares; 

d) Maior idade; 

4.4 - Sem publícada a classificação final, em ordem decrescente a partir da pontuação mã.xima 

alcanç:oda individualmente entre os cnndidalos. 

4.5 - Os resultados serilo afixados nu Secretwia Municipal de Educação e publicados no Diário 

do Municfpio, divulgado no endereço eletrônico www.semedaltos.com.br. 

~ PPS BECl!IJSQS 
5.1 - Somente será admitido um único recurso paro cada candidato, rclalivo à divulgação do 

resultado da análise curricular, especificadamente colllra a classificação do Processo Seletivo. 

desde que devidamente fundamentado com a--< justificativas para impugnayilo, dirigido à 

Comissão do Processo Seletivo. 

5.2 - O rec= somente será admitido se interposto no prazo estabelecido no Anexo 1, após a 

divulgação do resultado oficial preliminar da respectiva fase da seleçllo, não sendo aceito cm 

nenbwna hipótese, recurso interposto fora do prazo ou que não seja fundamentado. 

5.3 - Os Recursos devem ser endereçados a Comissão Organizadora Ccnttal e entregues, 

exclusivamente e diretamente, no período compreendido entre S:00h às 12:00h, no prazo 

estabelecido no Anexo 1, no Setor de Protocolo, na sede da Secretaria Municipal de Educação, no 

endereço: Avenida João de Paiva, S/N, Centro, Altos-PI. 

5.4 - Os recursos que não estiverem de acordo com o estabelecido nos itens an1eriores serão 

indeferidos. 

~- BESJll,TADO FlNAJ,- UQMOLQGACÃQ 
6.1 - Apôs a apreciação dos recursos interpostos, o Resultado Final do Processo Seletivo 

Simplificado será homologado pela Secretária Municipal de Educação de Altos, divulgado no 

endereço eletrônico www.semedaltos.com.br, e afixado na sede da Secretaria. 

Z - msros1côEs TRANSrróRIA§ E FUit\15 
7.1 - A convocação dos candidatos habilitados para contratação obedecerá rigorosamente a 

ordem de classificação do Processo Seletivo Simplificado, sendo realizada pelo Departamento de 

Gestão de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação por meio de Edital especifico afixado na 

Secretaria Municipal de Educação e publicado no Diário do Municipio disponível no endereço 

eletrônico www.semcdaltos.com.br. 

7.2 - A Secretaria Municipal de Educação, reserva-se o direito de proceder às contratações, cm 

número que atenda ao interesse, conveniência e à necessidade do seiviço, de acordo com a 

disponibilidade orçamentária e o número de vagas existentes. 

7.3 - O candidato convocado que não comparecer no dia, local e hora designados para 

apresentação, sera considerado desistente e perderá automaticamente o direito a contratação e, 

quanto a esses fatos, não cabe recurso. 

7,4 - A contratação do candidato está condicionada ao alendimento das exigências previstas no 

item 2.14 deste edital, bem como deverá apresentar os seguintes documentos, originais e cópias: 

RG; CPF; Título de Eleitor; CTPS, Certidão de Nascimento ou Casamento; Certificado de 

Reservista ou Dispensa de Incorporação (se do gênero masculino); comprovante de residência; 

registro no PlS/PASEP (caso não possua apresente declaração informando). 

7.5 - A identificação do local de trabalho/lotação será definida de acordo com as necessidades da 

Secretaria Municipal de Educação que convocou o candidato para contrato rempor..trio, 

obedecendo ao cadastro de reserva fonnado confo1111e o Ane.lo li e de acordo com o flu.'CO e 

Calendário Escolar. Os candidatos estarão sujeitos ao cumprimento do horário de trabalho 

dctcnninndo pela Sccrc1nria Municipnl de Educ:t~M de Allos, no ato de sun c011trntação, cm 

atendimento li excepcional necessidade do M1111icipio e na sua impossibilidade, o candidnto csi:irá 

eliminado. 

7.6 - A inexatidão i.lc nlinnativns. dcclnrnçõcs fhlsas ou irregulares cm quaisquer documcnios, 

e/ou que n~o satisfnzcr todas ns coni.liçõcs cs1:1bclccidas neste Edi1al. bem como a auscncia de 

requisito 111inimo, ainda que vcrilícmla pos1crionnc111c. climinan\ o cm1did:,1o do l'roccs~o 

Seletivo Simplilicmlo. nnulundo-sc todos os :11os rcfcrcnlcs 1m candidaro, sem prcjui;,;o das dcnwi,; 

medidas de ordem ndminislrativa. cível 011 criminal: 

Ó · •' •I • ' (i llo 1ais 7.7 - Não serão fomccidos 110 candidnto qunl(J11cr dnc11111cnto comprobat no .,e e assi ,cnç 

como: certidões, ccrtiÍlcndtis, ntcstmlos e nollts do Processo du Sclcçilo l'ilblic:~ valendo para esse 

fim, a Homologação publicada pelo Municfpio; 

7.8 -É de inteira responsabilidade do candidato ocompanhnr a publicução ou divulgação de lodos 

os aios referentes a este processo seletivo por meio do site oficial da Secretária de Educaçào do 

Municipal de Altos (endereço eletrônico: http://www.semedaltos.com.hr) e publicação no Diário 

Oficial dos Mw1icípios. 
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7.9- O candidato_ deverá manter atualizado seu endereço e telefone junto â Secretaria Municipal 

de Educação - SEMED, enquanto estiver panicipando deste Processo Seletivo Simplificado, 

sendo de sua inteira rcspons.~bilidade os prejuízos decorrentes da não atualização. 

7. 10 - A Secretaria Municipnl de Educação de Altos-PI nilo se responsabiliza por problemas de 

comunicação que poss3111, porvemura, impedir o contato com o candidato, quando se tratar de 

problemas técnicos de rede de operação de telefonia ou internet, ou ainda dn incorreta prestação 

destas infonnações por pane do candidato. 

7.11 - Nenhum documento entregue no momento da inscrição e da convocação poderá ser 

devolvido ao candidato. 

7.12 - Caso haja atrasos no período letivo, os professores de Apoio contrntndos obrignr-se-i\o o 

compensar n cargo horário das disciplinas pnra as quais foram contratados, desde que sendo d,'111To 

do período do contrato. 

7.13 - Verificado, a qualquer tempo, que o candidato nno atende n qunlqucr dos requisitos 

estabelecidos neste Edital. o candidato ser:\ eliminado do Processo Sdetivo Simplificndo. 

7. 14 - O s c:indiclatos estarão sujeitos ao cnmprimcnto do horârio d" trabalho estabelecido 11cstc 

Edi tal, conforme Anexo li e pela Sccrctnrin Municipal de Edncnç1lo. no ato de sua contmtoç:fo e 

cm atendimento n e~ccpcionnl necessidade dn rede pública munici11al de ensino, na sun 

impossibilidade será fonnnlizndtt n dcsistêncin dn vugn uu rcscis~o co111mtu11l. 

7,15 - O candidato estar:\ sujeito 110 cumprimente, du Calcmhirio Escolur na Unidade de Ensino 

na qual estiver loca lizado e na sun impossihilidndc sc-r/1 fonnnhznlla n dcsistcncin da mi::i 011 

rcscisílo contrntunl 

7.16 - O cmulidnto c1>ntmtndo pnm prcs111çno llc sc1viço pur tempo dctcn11iu;1do uc'Sta Secretaria 

Municipal de Educação fico ciente de que será aval iado no cxcrcicio de sua funçflo, cm q1mlqucr 

época do ano. A avaliação de desempenho do profissional contratado na fonno deste Editul . 

quando for evidenciada a insuficiêncin de desempenho profissional ou má conduta. acarretar,, 

rescisão do contrato celebrado, respei tada a 1egis1aç5o vigente. 

7.17 - As disposições contidos no presente Edital podcnlo sofrer ulteraç.&-s. atualizações ou 

acréscimos, enquanto não conswnada a providencia ou a etapa que lhe disser rcs1ieilo. 

7.18- O prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado será de O 1 (um) w,o. a 

contar da data de sua homologação, prorrogável por igual período. a crilério da administração. 

7.19 - Fica Eleito o Foro da Cidade de Altos-PI, para dirimir quaisquer questões relacionadas a 
realiz.ação do Processo Seletivo Sin,plificndo de que ITilto este Edital. 

7.20 - Os casos omissos serão analisados e julgados pelo Comissllo deste Proçesso Seletivo 

Simplificado. 

Altos (PI), 12 de março de 2021. , 
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Aç.iio 

1. Publicação do 
Edital 

2 . Periodo inscrições 
conforme item 2 
deste Edital. 

3. Análise Curricular 

4 . Oivulgaçio do 
Resultado Preliminar 
5. Prazo para Recurso 
(Os recursos devem 
w entregues para 
Comissão do 
Processo) 
6. Análise dos 
recursos 
7. Homologação do 
Resultado Final da 
Seleçlo 

Sõnle Merie Lira dos Santos ,cf<··'ll 
Secretaria Municipal de Educação de Altos-~! · 

Portaria 11º 005/2021 GB-PMA 

ANEXOI 
CRONOGRAMA DO PROCli:SSO SEI .ETIVO 

Dota Local 
Di!rio Oíicial Sede da Secretaria Municipal de 

12/03/2021 
Educação (SEMED) no endereço: Avenida João de 

Paiva. s/n, Centro, Altos-PJ. e site: 
www.semedaltos.com.br 

1 S a 19/03/2021 Site: www.semedahos.c-0m.br 

22/03/2021 a SEMED 
25/03/2021 

26/03/2021 
Sede da SCGldaria Municipal de Educação, Diário 

Oficial e site: www.semedaltos.com.br 

29/03/202Jc Secretaria Municipal de Educação. no endereço 
30/03/2021 Avenida João de Paiva. s/n, Centro, Allos-Pl 

31/03/2021 SEMED 

Sede da Secretaria Municipal de Educação, Diário 
0S/04/2021 Oficial e site: www.semedaltos.com.br 

ANEXO li 

QUADRO l~DICA Tl\'0 DO CARGO OFERECIDO, C\RGA UORÁRL.\. VAGA J; 
RE..\ll~"ERA(:ÃO. 

ZO~A L'RBA.'liA E Rl'RAI, 

1 CODIC-.0 CARGO 
1 

CH VESOlllE.'TO -1 \'ACA$ t \IAGAS 
DA\"AGA AC' ,co· 

' 
1 

Pmf.,...,.. de apeio de 1 20!>,semanais 
E6ucaçlo Infantil e de 1• .o Um salino 

9" ano do ensino mínimo , "l~r 
fi.:ndamem&I res:uw e E.lA 

ANEXO Ili 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

TABELA DE PONTUAÇ,\O DO CURRiCULO 

1 - FORMAÇÃO ACADÊMICA 

1 

CR 1 

1 

Compontnte do Curriculo Pontuação por ilem Limite M.hímo de Ponto, 
Doutorado 2.0 2.0 
Mestrado 2.0 1.0 

Especialização com carga horâna 
mínima de 360 horas. condizente 

1.0 2,0 

com sua formação profissional na 
área de atuação do cargo 
oleiteado. 

SUBTOTAL DE PONTOS 5,0 

2-ATIVIDADES COMPLEMENTARES (NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS) 

Compontntc do Currfculo Pontuaçlo por item Limite Mbimo de Ponto, 

Panicipação cm 
curso/treinamento cm Língua 1,0 l ,0 
Brasileira de Sinais (LIBRAS). 
carp;a horária minima 40b 
Curso de extensão/ 
aperfeiçoamento na área de 1,0 4,0 
conhecimento do cargo pleiteado. 
=• horária mínima 40h 

SUBTOTAL DE PONTOS s,o 
TOTAL CERAL DE PONTOS IO,O 

ANEXOIV 
FICHA DE INSC RIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

N• da ln!icrição _____ _ 

CR 

CANDIDATO (preencher com letra de fom,a) 

Nome do Candidato: 

Suo:( )M ( )F 1 D:ua de Nascimento: 

RC: 1 CPF: 

Natur•lidodt: 1 Estado Civil: 

Nome do l\fãe: 

Endtreço: 1 N': 

Complemento: 1 Bairro: 

Cidadt: 1 UF: 1 CEP: 

Telefone Rrsidencial: 1 Telefone Celular: 

Email: 

OBJETIVO DA INSCRIÇÃO 
CargoNaga: 

Marque se dr,eja conrorrer a vaga de pessoai c:om defidi ncia - PCD ( 
.Esprcifiu.r o tipo de deficiência: 

I - A inscrição no processo sele:ti\·o implica. desde logo. o reconhecimento e 3 tácita aceitação. pelo candidato1 das 
condições estabclccid.u no Edi1al. 
2 - Não scrâ í!dmitid.3, sob nenhuma hipótese. complementação doc.ument~ .lpós a entrega da ficha de inscrição 
3 - Dccl.1ía ser as i.nfonnaçôcs e d.ldos: prcst.ldos nesta Ficha de Inscrição corno ,·crd.ldcir.u. 
4 - Est.M ciente que a i.nc:xatid!o de d.ldos e ou irregularidades dos documentos aprt-Scntados, mcsmo que \'erifitados 
posteriormente, implic-Mii na nulidade da presente insaiçâo e dos atos dela dccorreolCS! sem pn::juizo da adoção de 
medidas de ordem adm..inistn,liu, c:h·iJ ou c-rimioal c:onfonnc prc\·isto no comunicado. 
5 - O candidato dtvtr• obrigatoriamt.ntt prttnthtr a fith a dt instriçio. tm duas viu, devendo uma dtlas, est.ar 
afi11d1 na frtnte do tnvtlopt l&crado com a documentação t.1igida ta outro servirá como protocolo dt entrega. 

DATA: __ / _/202t ASSINATURA DO CANDIDATO 

PROTOCOLO DE ENTREGA 

Aulnatura do r,cebedor: ________________________ _ 

Data __ / __ / _ _ 

1 


