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SECRETARIA MUNICIPAL D.E EDUCAÇÃO DE PIRIPIRI- SEDUC 
PROCESSO SELETIVO SM>URCADO PARA. CADASTRO DE RESERVA 

EDITAL N"' 001/2021 

JUSTIACAllVA PÚBLICA PARA. REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO 

SIMPURCA.00 DE PROFESSORES lEMPORARIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO DE PIRIPIRl-'A, REFEREHlE AO EDITAL N"' 01/2021. 

A Secretaria Municipal de Educação da Eduçação - SEDUC, no uso de suas 

atn'buições legais e visando allfflde,- o disposto no artigo 37, inciso IX da ConstiluiçA.o 

Federal,. os preoelt0$ especílicos da Lei no 8.745193, da Lei Municipal' n" 869/17, vem 

por meio do presente justificar- a nta:lização de novo Processo Stllfltlvo Simplificado 

destinado • comrataÇ4o em car,ter tempo,vío e forma~o de Cadastro de 

Reserva paraocargode PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL 

ANOS INICIAIS E FINAIS. 

É imperativo a realização de novo processo seletivo visando atender- a 

neoessidade temporária e exoepclonal da edmini9tf8Ção, ooofo.m'le possibilidade 

prevista no artigo 37, inciso IX da Constituição Federal. 

Considerando a uigéncia decomtn!B do fim do contrato temporário e a 

consequente exoneração dos professores. ocorrida no dia 31/1212020. destaca-se a 
necessidade de viabilizar a contiruidade do atendimento das inslituliçli5es de ensino 

com o objetivo de proporcionar aos alunos uma educação de qualidade. 

Juslifica-.ae ainda a realWIÇâo do leste selelivo simplificado em razão de que, 

com as eleições de 2020, es(e fato ocasionou mudança na gestão municipal, 

notadamente nas e:sc:olas e na lotação dos profes.so.1'811, vez que muitos professores 

efetivos da rede municipal de ensino passaram a ocupar cargos d.e comissão e 

direção, de acordo com prevido legal do plano de carreira cio municipio, sendo 

nooessário. portanto, a ocupação dessas vagas por professores temporários. 

Convém destacar qu:e o encerramento do ano letivo de 2020 só está 

ocorrendo no mês de Janeiro de 2021 , o q.ue inviabiliza a realização de cxmQ.Jrso 

pub~co ou de teste sel.Blivo na modalidade de prova prática nsste momento. vez que 

ambos são processos mais demorados e hé urgência na contratação de professores 

para o inicio do ano letivo 2021. 

Outrossim, cons.ldent.ndo a Pandemia Covld-19 e aa consequentes 

limitações provocadas pela mesma, confonne preconiza Lei Complementar 

173/20, que estabelece prognt.ma fedent.tlvo de enfrentamento ao CORONA. 

VÍRUS SARS COVID 2, luotambém Inviabiliza a rullzação de concurso público, 

tampoUICO outro tipo de seleçlo de professorvs que nlo seja pela modalidade 

adotada pela Sec:retar1a Municipal de Educação (análise de cun1cuio), evitando, 

~ forma, a aglomeraçlo de ~ decorrente da apllcação de eventual 

certame na modalidade de prova prática, assfm como recomenda a Organização 

Mundial da Saüde - OMS. 

Neste sentido, a Seaet:aria Municipal de Educação, visando. daramente, 

atender aos preceitos constitucionais e administrativos eslatuldos na Carta Maior, 

vem, PQr meio da presente Ju~ tomar pública a n,.aJiulçã.o de novo ~~ 

Seletivo S'implrfic:ado com o objetivo de teali.zar oontratação em carã.1&r temporã.rio de 

PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS 

INICIAIS E FINAIS para atuar na Rede Municipal de Ensino. 

Piripiri-PI, 02 de MYen!liro da 2021. 

:1ém u&,#s. ,t tlcm 6/cie ,L, 
Tinia llanlda de Oliveira llont.eira Lima 

Secratária Municipal de Educação - SEDUC 

~bíl,ja.,,i.,.r... 
Sfcnd!Dlo!uJ,ldpil,dl!Edutação 

l'Ctll~ li' oosaoll 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRIPIRI- SEDUC 

EDITAL N" 001/2021 

Processo Seletivo Slmpllffcado para Prof-o,.. 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EOUCAÇÃO DE PIRIPIRI- PI, no uso do 

sua.s atribuiç6es legais e visando atender ao disposto no artigo 37, tnds.o IX da 

Constiluição Fedêr'OI, OG l)n)Oúitos eu.i;,e,cffiocls da Lei nº 8 . 7 45/93 e da Lei Mtmldpal 

nº 869/17. TORNA PúSLJICO a abertura de inscriç6es para o Processo Seletivo 

Simplificado destinado à ex>ntraw,ção em caréter temporário e formação de Cadastro 

de Reserva para o cargo de PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. DE 

ENSINO FUHDAMENTAt.. ANOS lNIClAtS E FINAIS para o ano letivo de 2021 . o 

qual se regerá de a.oon:lo com dlspol;ições aplicévels aos cargos e consoante o 

esta.~lecido no presente Edital. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PREl.lMI.NA:RES 

1.1. O J)((l(:e$$O seletivo simplificado destina-se à seleção de ,professores co.nforme 

quantitativo, carga horaria de trabalho. requisitos. atribuições, formac;::ão E! 

remuneração previstos neste edftal, objetivando atuarem na Educação Infantil, n0$ 

a nos iniciais do Ensino Fundamental - 1º ao 5" ano e nos anos finais do Ensino 

Fundamental - 8·º ao 9" ano, em tnstitulções da iR&de Pública Municipal de Ensino, 

exclusiva.mente para atender à necessidade ~ mpon\tla de &Xl'.>epclonal intems&e 

pübl•= deste munici,pio. 

1.2 . A oontratiu;êo será feita mecllsnte contrato adm nlstratl'IIO temporário a5$ltied0 

entre as partes, a crttér1o da admltilstração pút:llic:a. e Ol)GQ(l()8(á à 1)$\ti\$. ordem de 

classificação dos candidatos habilitados. 

1.3 . Os profissionais selecionados assumirão temporariamêl"lte o postO d~ trat>alho, 

nlio podendo, em nenhuma hlpólese. sobs1Jruir em definrtivo os &el"VICIOl9S do q,uadro 

afetivo. 

1 .4 . o pessoal oontnabik:lo e!l-tsré vincul$d0 ao Regime Gera! de Previdência Social 

cujas contribvi90es serão <e001hidas durante a vigência da contratação. 

1 .5. O candidato eleve observar as prescrições deste Edital e certificar-se de que 

preenche ou preencherá, até a data da convocação, todos os requisitos exigidos para 

a contratação. 
1.8. Ar, realizar e finalizar a inscriçilo, o cancidato manifesta sua ooncordAncia com 

todos os temlos deste Edital sobre o qual nii.o poderá alegar desconhecimento. 

1 .7 . A participação d0$ candidatos no PrtlOeSSC Seletivo ~mplificaóo não Implica 

obóga1oriedade de sua contralação, ocorrendo apenas expectativa de convocação 

e oont.retaçêo. Fica reservado é Secretaria Municipal da e:luce.çêo do Municlplo de 

Piripiri - SEDUC, o direito de proceder às contratações em número que atenda ao 

lnt81"8$S8 e às necessidades óo serviço. obedecendo à ordem da daS$11iceção final e 

ao prazo de validade deste Edital. 

1 .8 . Integram este instrumento con'IIOC816rio, dele fazendo p.erte como se 1ranscritos 

em seu corpo, os $8guintes --= 
ANEXO 1 - CRONOGRAMA; 

ANEXO li - QUADRO INDICATIVO DOS CARGOS OFERECIDOS, CA.RGA 

HORÁRIA, REIIUNERAÇÃ.O , REQUISITOS, LOTAÇÃO E VA.GA; 

ANEXO 111 - CfUTÉRIOS DE AVALIAÇÃO - TABELA DE PONTUAÇÃO DO 

CURRÍCULO; 

ANEXO IV - FICHA DE INSCRIÇÃO; 

ANEXO V - FORMULÁRIO PARA RECURSO 

ANEXO VI - MODELO CURRICULO VITAE 

ANEXO VII- FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO 

1 .9 . O processo &eletivo simplificado 88"é. regido por este Edital e pela legislação 

vigente, sendo executado e acompanhaoo por uma Comissão Organizadora e 

Técnica, nomeada por ato da. Sea91éria Municipal de Educação de Piripiri. 

2. DA INSCRIÇÃO, ENTREGA DE CURRlcULOS E REQUl,SITOS 

2.1. O candidato deverá conhecer o teor deste Edital, disponivel no Dié.rio Oficial dos 

Municípios (http://www.dlarioficialdosmunicipios.org) e na sede da Secretaria 

Municipal de Educa.çll.o. 

2.2 . Será admitida a.penas uma inscrição por candidato, ou seja, o candidato podera 
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se lnscre'-'8r somente para 01 (um) cargo. Caso ocorra inscrição para mais de uma 

vaga/cargo., o candidllto -6 Imediatamente de$c:IElsslfl(:lldo. 

2.3.0 Caodidato deverá reaü:ar o pegamento da taxa de Inscrição no valor de R$ 

30,00 (trinta r<aals) emitindo DAM (Dorumento de Ar:Tecadação Municipal), no setor 

de tributos no setor de tnbutDs da Prefeitura 'Municipal de Piripiri. no horario de 8h às 

12h, sendo p~o em qualquer oorMsponderrte bancário. 

2 .4 . As inscrições S8f'ão realizadas na sede áa Secreta.na M un[Cipai de Educação, no 

endereço Avenida Deputado Raimundo Holanda Sobnnho, n• 573, Bloco B , Campo 

das Palmas, em P,lripirl-PI, oonfi:>rme da.ta astabeledda no aonograma de execução 

Cio !$SI$ seletivo t;implificedo, oomo consia no anexo I d8<&te edital. no horário de 8h 

às 12h, em dias úleis. 

2 .5. O candidato deverá, obrigatoriamente, preencher a ficha de inscrição, anexo IV, 

em duas vias, d8V8flclo uma delas estar afixada na frente do envelope ·la.crado com a 
documentação exigida,. A ficha de lnscriçll.o 8star1I dispon'ível no anexo IV deste edital, 

sendo MSpOnsabilidade do candidato a impresllio e seu preenchimento. 

2 ,6 . O candidato deverá apresentar, no momento de Inscrição, enll&lope tamanho 

Oficio cow.endo a ~pia nítide d(lt; documentos abalxo.dewndo apresentar originais 

para oon1$renola no ato da fnsoição presdencial. 

a) Carúfra de Identidade; 

b) Cadastro de Pessoa Flslca - CPF; 

o) r~1o de Eleitor; 

d) Comprovante de Resldência atualizado; 

e) Curriculum Vitae (com, fbto a1ualizada) devidamente assinado, com os documentos 

de comprovação de sua qualificação profiSSional e dos Títulos e Experiência: 

f) Cópta do comprovante ele pagamento da taxa de Inscrição., de acordo com o cargo 

plel1Bado; 

g) Apresentação de laudo médico comprobetório para os cer,dldato$ POD dos últlmos 

90 (noventa) dias. 

h) Para candidllto que concorrer à oola rac;lal, de"'8 realizar o preenchimento da ficha 

de autodeclaraçAo constante no anexo VII deste edital, a ser entregue no ato da 

inscrição, 

2 . 7. Não serão aceitas lnscriçii5es por meio eletrõnico, ,.,;a postal, fax. oondiâonal ou 

extemporãnea. As inscrições serao presenciais e analisada& pela Comissão 

Re$f)On&á.Vel pelo Processo Seleti110. 

2 .8 .A entrega dos títulos e demais documentos deverá ser efetuada pelo própno 

candidato e/ou por procuração com poderes e!ll)eCificos e firmá reoonhe(:i(ja. 

2 .9 . É de inteira e exciusi\la "'5pOnS&bilidade do candida10 o completo e correto 

preenchimento dos dados de inscrição, a veraddade das lnformaçõe$ 

declaradl'is, bem como a con~ da in.GCriça!l,o, n.!lo sendo posslvel realizai" 

correções apôs ,efetivada a Inscrição. 

2 .1 O. Comi$são deste Process.o Se1et1110 Simplificado não se responsabilizará po,

eventuais prejuízos c:a.u5Sidoe: 1)810 1)1'88nehimento inoo!T8t0 dos dados d& ínsaição. 

2. 11 . O recebimento da documentação não supra a ausência de documentos 

necessários, falta de req;ulslto ou lnegularidade constatada, não sendo a.dmitida, em 

hipótese alguma. a juntada posterior de documentos. 

2 .12. A documentação elencada no Item 2.6 , de entrega obrigatória ,no momento 

estipulado, é exigência para a participação; a nêo entrega da mesma elimina 

automaticamente o candidàlD do Pl'OC8$80 Seletivo, que SGté considerado como 

ausente para efeito de divulgaÇâo. 

2 .1 3. Serão considerados <le&Cla&&i1'ica<los o& oandiclatos que nã.o tenham entregue 

8 Ficha de lnsc:riçêo acompanhada dos documentos e títulos, no prazo indicado 

neste edital; e/ou não tenham a,p.-esentado cópia dos documentos de 

Comprovaç!lo de trlulos e experiência profissional, mesmo tendo entregue a Ficha de 

ln$Cric;,k>. 

2.14. Para evenlllJal contratação os cand'.ida,tos deverão 8tel'ldief' aoe seguintes 

requisitos: 

a} ser brasileiro, naú:> ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas constantes na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, es,pecialmente aquelas 

prevf$1B& §1", do artigo 12; 

b) Preencher os requisitos mlnlmos exigidos para o cargo ~temfido; 

e) Possulr idade m!nlma de 18 (dezoito) anos completos na Clata de encemimento 

das inscrições; 

d) Estar em dia com as obl'igaçõe$ eleitorais; 

e) Não "8Qistta_r antecedentes criminais, achandCMIIB em pl,eno gozo de seus direitos 

civis e políticos; 

f) Estar 19gularizado a situação com o Serviço Mffitar (para os candidatos do sexo 

mascu1,no): 

g) Gozar de boa $8Úde fl&lca e mental; 

h) Se servidor da administração pública direta ou indirata da: Unillo, dos E&tac:10& e dos 

Municípios, bem como empregados de suas subsidiárias ou controladas, ou 

exercer outras a.tJvidades em empresas particulares ou a.fins, dEtve comprovar 

formalmente a disponib~idade de horários; 

1) Não se er1quadrar nas V8daÇ68s rontidas no inciso XVI, XVII e§ 10 do art. 37 da 

Constituição Federal de 1988, alteradas peia Emenda Constl'!ucional n" 191'98 

(Acumulação de Cargos); 

D A Pessoa com Defic::iênc:ia - PCD será assegurado o direito de participar do Processo 

Setetívo, desde que as att'ibuições nele previstas pera as atMdades a serem 

desenvolvidas sejam compatíveis com a deficiência, exigindo--se, no caso, que o 

candidato declare na ficha de il18Crição es.sa condição, bem como a apresentaçã,o de 

laudo comprobatório. 

k) h. pessoas que desejam concorrer à cota racial, esta aditai faré reserva legal de 

5% (cinco por cento) 

3. DO PROCESSO SELETIVO 

3.1.0 Processo Seletlllo Slmpllllcado será constituído de 01(uma) eútpa: anéíise 

curricular, por meio da Comissão Organizadora do Seleti110 designada pela Portaria 

050/2021 , responsável por selecionar os can<ida.tos habilitados no mumero de Vagas 

e classificados para compor cadastro de reserva, conforme necessidade apresentada 

na Anexo li, deste. 

3.2. A avaliação do currtculo, titulas e ~riência profissional, de caráter 

classificatório e eliminatório. valerá eté o méximo 40 (quarenta) ponto&. obt[da pela 

soma dos titulos/requisitos apresentados, conforme Anexo Ili deste Edital. 

3 .3 . Somente serão aceitos os tltulos relacionados no Anexo UI, observando o llm!te 

de pontos nele cont do. 

3 .4 .A remuneração para os ~ com Jomada de 20h (\/Ínte horas) semanais 

será o salário inicial da rede municipat 

4. DA CLASSIFICAÇÃO E DO DESEMPATE 

4.1. Os candidatos habilitados e •classmcados serão listados em ordem deaescente 

da nota final, resultante cio total de pontos obtidos na aoálise curricular. Os habilitados 

e classificados deverão, em carat8I' temporáriQ, compor banco ele dados de pessoal 

desta Secrataria Municipal de Educação de Piripiri. O numero de vagas ofertadas 

nesse teste se.letivo se encontram no Mexo li, deste edital, os candidatos que se 

posicionaiem dentro do nulTIElrOEI da vagas se<ão considerados habílitado6. 

4 .2. Serão classlflcaôos o triplo do numero de vagas do an(ll(l;) li deste edital. 

4 .3. o escora final do candidato será a soma algébrica do M()()l'9 obtido na etapa da 

seleção. 

4.4. Na hipótese de igualdade de daSSificaç:ão (pontuação), os critérios de 

desempate obedecerão à seguinte ordem: 

a) somar maior pontuação na formação acadêmica; 

b) somar maior ,pontuação na experiência profissional: 

e) somar maior pontuação nas atividades oomplemenlafeS; 

d) maior idade. 

4,5. Será publicada a claaaltícação final, em ordem decrescente a parlir da pontuação 

máxima alcançada individuaJmente entre os candidatos. 

4.6. Os resultados serão afixados na Secr-el8ria Municipal da Educação, divulgados 

no diérro oficiei dos municípios. 

5. DA CONVOCAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

5 . 1. A convocação dos candidatOS será oonrorme e nece$$idade e o surgimento de 

vagas e turmas nos centros e EtSOOlas, obedecendo críteirosamente à ordem de 

classíficação, sendo a oom,oceção de responsabilidade da SEDUC - PIRIPIRI. 

5.2. A con110Cação dos candidatOS daN1&,á obserwclo o art. 65 da. lei nª 6653, de 15 

de maio da 2015 ( E6tatuto da Pessoa, com deficienda do Estado do Piaul.. }. 

5.3 . A oonvocaçêo dos candidatos será rxx- meio do Dierlo O!lcial do Monicipk;l, sendo 

de responsabílidade do candidato acompanhar as com,ocaç,ões. 

5.4.A dlvulgação se daré por- meio oficial no Diário dos Munlcipios, bem amo ampla 

diwlgeção em rades sociais e pelas radias locais. 
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6. DA CONTRATAÇÃO 

6 .1 A contratação dar--$EH'i por ordem de d.a,$$Hiçação deaescente atendendo à 

neQ9$$Ídade da Rede Municipal de Ensino deste Município e reger.se-á pela Lei 

Municipal n" 869/17,8 ,2 . 0$ amctid..ios habilitados para os cursos nos quais é exigido 

o Registro pelos respectivos Conselhos de Profissã.o devertlo al)l'esentar carteira do 

Col'\Selho devidamente atl.la~-

6.3 . Havendo habílitação de pessoas oom necessidades e&pec:lais, será reservada a 

cola legal da 5% em provável contratação, 

6.4, H811endo habilitação de pe$8088 pera cote redai. sera l'BS8Nada a cota legal de 

5% em provável contratação. 

6.5 . O candidato habilitado para um detenninado curso poderá 88( IOtaêO para 

ministrar disciplinas de outros cursos, desde que em éreas allns. 

6.6. No ato da contratação, sem prejuiz.o a demei& dooumentações exigidas na 

ocasião, dEM!rik> ser ,comprovados os seguintes requisitos; 

a) Ser brasileiro nato ou naturalizado; 

b) Estar quite com as obrigações elaltora.ls; 

e) Et.tar quitio oom as obrigações militares, para candidatos do sexo masculino; 

d) Não ter sido demitido. nos últimos 5 (cinoo) anos, do serviço público municipal, 

estadual ou federal. por intacmédio de ProoossoAdmin isttati'llo Disçipllnar: 

e) Atender aos pré-requisitos legais e exigências constantes no corpo deste Edital ; 

f) Se servidor da adminisltação pública din,ta ou indireta da União, dos Estados e 

dO!ii Munieipios, bem como em~edos de sues subsldlérias ou controladas, ou 

exercer outras atividades em empiesas pe.rticul81'8& ou afin.s, deve comprovar 

formalmente a dlsponíbt1ldade de horários, sob pena de as:s.natura de de$1$têneia 

de sua habilitação para tal contração. 

7. DOS RECURSOS 

7 .1. Somante será. admitido um úníco 1'$CUl'S0 para cada candidato, relativo à 

divulgação do resultado da análise cunicular, espedfic;adamente contra a 

classificação do Proce:$$0 &,letivo, desdle que devidamente fundamentado com as 

justificativas para impugnação, dingído à Com $$lo do Prooesso SeletivO. 

7.2. O rea.so 150mente setã admítido se fnterposto no prazo estabelecido no Anexo 

1, &pó$ a diW{gação do resultado oficial preliminar de. respectiva fase da seleção, não 

sendo aoeito em nenhuma hipótese, recurso interpos1i0 fora do prazo ou que não seja 

fundamentado. 

7.3 . Os Recursos devem se,- entregues, exolusivamente e d i1"818.mente, na sede da 

Secratana Muni()lpal de Edvc::açêo, confcimie data estabelec:ide no cronograma de 

execução do teste seletivo slmp,llfíicado, 00fflQ oon$t8 no ane>«> 1 de$teedital, no 

hOré:r'IO compreendido entre 8h e 12h. 

7.4 . Os ,recursos que não estiverem de acordo com o estabelecido nos itens anteriores 

serão indeferidos. 

8. RESULTADO FINAL 

8. 1 .. Após a apreciação dos recursos interpostos, o Resultado Final do Processo 

Seletivo Simplificado sera divulgado pela Secretária Munieip.al de E.ducação de Piripiri, 

publicado no Diério -Oficial dos Municfpios, e afixado na !lede da Secretaria. 

9. DISPOSIÇÕES l'RANStTÓR.IAS E FlNAIS 

9. 1. A convoeaçAo dos eandldatos ha.bllitados para oontratação obed80Brá 

ngorossmente à ordem de elassific:açil.o do Flrocesso Seletivo Simplificado, sendo 

realizada pelo Departamento de Gestão de Pessoal dia Secretaria Municipal de 

Educação por meio de Edital es;pec:ffico afixado na Secretaria Municipal de Eduea.ção. 

9.:2 . A Secretaria Municipal de Educação reserva-se o direito de proceder às 

contratações. em número que alllnda ao interesse, conveniência e à necessidade do 

serviço, de acordo com a disponibilidade O(Çamentéria e o número de ~$ Que 

vierem a surg)r. 

9.3. O candidato convocado que nBo comparecer-no dia, local e hora des-ignados para 

apresenlação. será considerado de.sistente e pen:1erá automaticamente o direito a 

contratação e , QUanto a esses falos, não cabe recurso. 

9.4 .A contralação do candidato es1á condicionada ao atendlmento d:a& exigências 

previslas no item 2. 14 deste edital, bem como deverá apresentar os seguintes 

documentos, originais e cópias: RG; CPF; Título de Eleiter; Certiclão de casamento 

{quando for o caso); Certificado de Reservista ou Di$P8ns& de Incorporação, se do 

gênero masculino; comprovante de ,residência; registro no PIS/PASEP (caso nêo 

possua apresente declaração ínfolmando); comprovante de conta bancária - Conta 

CorrenlB na Caixa Econõmica Federal - e , caso o candidato não possua aonta 

ool'Tente neste banco, a Superintend.ência Administrativa e Finanoeíra da Secretaria 

Municipal de Educação providenâará declaração para a abertura de conta Salério na 

Agência da Caixa Eoonõmica Federal de Piripiri para reoebimento d0$ -.iencimantos. 

9.5. A identificação do local de trabalhollolação sen!i definida de acordo oom as 

necessidades da Sacrelsria Municipal de Educação. 

9 .6 . 0s candidatos esterllo sujeitos ao o.mprimento do horário de traba lho 

determinado pela Seaetaria Municipal de Educação, no ato de sua contrlltação, 

em atendimento à. excepcional do Muniejpio e na sua 

impossibiddade. o candidato estara eliminado. 

9 .7. A inexatidão de afirmativas, dedaraç,ões falsas ou irregulares em quaisquer 

documentes, etou que não satisfazer todas as oondlçõe$ 8$1abeleoidas neste Edí!Bl, 

bem como a ausência de pr~requisilD, ainda QUe verificada posterionnente, eliminará 

o candidato do Processo Seletivo Simplificado, anulando•s,e lod0$ 0$ atos. sem 

prejuízo da.s demais medidas de ordem adminlstrativa, c ivel ou criminal; 

9.8 . Não serão fornecidos ao candidato qualquer documento coml)l'Obató.rio de 

dassifica.çêo tais oomo: celtldões, oertlficados, atestados e notas do Processo de 

Seleção Pública, valendo para esse fim, a Homo.togação final publicada pelo 

Município. 

9.9. É de inteira responsabildade do candidato acompanhar a publicação ou 

divulgação de todos os atos Mliarentes a este l)l'0()8$ISO &eletivo por meio do s ite o ficial 

dos Munlcf~http:/~lar'loflclaldosmun clplos.org). 

9.10. O candidato deverá mantef' atualizado seu endereço e telefone Junto à 

Secretaria Municipal de Educação, en.quanto estiver participando deste Processo 

Seletivo Simplrlicado, sendo de sue inteira ~$9bíliclade os prejuízos d.eoorrentes 

ela não atualizaçêo. 

9 .11 . A Secretaria Municipal de Eidueação nêo se respon$8bllliza por problema$ de 

oomunicação que possam, porventura, impedir o contato com o candidato, quando se 

tralar de problemas técnicos de Ride de operação de talefbn1a ou in~met, ou a inda 

da ínoorreta prestação destas informações por parta do candidato. 

9.12. Nenhum documento entregue no momento da convocação podará ser 

devolvido ao candidato. 

9.13. Caso haja atrasos no período letivo. os professores contra.tados obrigar-se-ão 

a compensar a carga horária das disciplina.s pera a.s quais foram contratados, desde 

qué Sértdo dentro do períOdo do contrato. 

9.14. Verificado, a q ualquer tempo, que o eandiclato não a1enóe a qualquer dor;. 

l'"éQUiSitos estal>éléCld0$ flééle Edital , O ce.ndiô.ito w rá élimíriçlQO do Pt0()8$$0 Se~liVOo 

Símplifieado. 

9.15. Os éá.n.didatoa astar\11.o sujeitos ao cumpnman.to do horano é local dê trabalhôo 

asláb81ecido nesta Edital, conrotma Anexo li e pela Secmtaria Municipal da 

Educação. no ato de sua contratação e m atctldlmcnto à excepcional 

necessidade da Rede Públlca Munlcipal de Ensln.o, na sua Impossibilidade será. 

formalizada a desestênela da vaga ou resclsçao oontratual. 

9. 16, O candidato estará sujeito ao cumprimento do Calenoário Esoolar na Unidade 

de Ensino na qual estrver localizado e na sua impossibilio:aoe Eaeré f0rm(lliz.9d.i a., 

desistência ela va,ga ou rescisão contratual. 

9.17. O =ndldatc controtad-o paro proGtação dos.e rviye por tempo oetenninado nesta 

Secretaria Municipal de Educação fica ciente de q ue será aveliado no exereicio da 

sua funçal!o , em qualquer época do ano. A aveli~o oe de,;émpenho do profissional 

contrate.do na forma deste Edital, qu.ando for evidenciada a insuficiência da 

desempenho pTQfissional ou má conduta. acarretará reseisâo do oontn!lto celebrado. 

respeitada a legislação vigente. 

9.18. O prazo de valida.de do presente PrOC6Sso Setetlvo Slmpliflcado seré de 1 (um) 

ano, a contar da data de sua homologação, prorl'Q9ável por igual period0, a. entéfio da 

administração. 

9 .19. Fica Eleito o Foro ela Cidade de Pirip ili-PI, para dirirnfr Quaisquer que,stllês 

laelonadas à realtzação do Processo Seletivo Simplificado de que !rate es'.e Edlta!. 

9 .20. O:s casos omissos serão analisaoos e ju lgados 9&la Comissão deste Processo 

Seletivo Simp.lificado. 

Piripiri(PI) , 02 de fevereiro de 2021. 

Na cMíi:d,v, ,.J,. tkw ~ ..e.,;.. 
Tânia llllarilda d e Oliveira M ontslro Lima 

s«:retá.riac Mu<'licipal da &lueação 
~-•/Ji,,ioJ!I-.."" 
So<~~.~""~"!k~' 
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ANEXOI 

CRONOGRAMA. DO ,PROCESSO seuenvo 

,....,.o DATA LOCAL 

Sec. Municipal de EdlJcaçllo, Olérlo 

1. Publicação do Edilál 03/0212021 01iâa1 dO& Munfoipi0& • sitas locai~. 

Sée. M•unicil)al de 'Educação, 
2 , lnscnçõét; e Enttt,ga - 04/02/2021 Awnida 0.pulaek> Ralmunao 

oocum ntcs., oonronn ilem 4 05/02/2021 HOianda, SIN - 8alrro Morro da 

deste Edna.1. 08/02/2021 Saudade - PlrlplrlJPI - CEP 64260-

000 

09/02/2021 à Sec. Mun!çlpel de Edu<::t>cêo. 

2 . Ané:lise Cumcular 1Z/02/2021 

Sec. Municipal de Educação, Diârío 

4 . Di\/Ulgação do Resu.lta<lc 18Al:z/'2021 01lola1 dos Muniçfpio,J e sites locais. 

Preliminar 

sec. Municipal de EducaçAo 

Awinida DcputadO Ramundic 

5. Prazo para Recurao 19'02/2021 Holanda, 51N - 6aiA'O Morro d.i 

Saudade - Piripiri/Pi - CEP 64280 

000 

SéC. Mon1cipal de Educação 

6. Anéll'Se dos rec::unJOi; 22/02/2021 

Seç. Munlçlpal de Educação, 

7 . Homologaçallo ao Resultado 23/02/2021 Oi$no Oficial doa Muniei piO& e mltn 

Final da Seleção local& 

ANEXO li 

QU~INOCCATIVO 008 CA.RGOS OFERE<:IDOS, CARGA HORÃRIA. LOTAÇÃO, 

REQUISITOS,. REMUNERAÇÃO E VAGA 

MOOAI.JDADEI ~ LOTAÇÃO IUõQOISiTOS REMUNERAÇÃO VAGAS ETAPA DE ENSINO 

A-~aa ~ PIWle em 

-· EdUcaçAo 
SEDUC ~Nom,w 20 (nfa,til 20h ~ - R:11-.08 

' 

i- ... - A~-~-- ,Plliriiiein R$1...W:,.Olt 
SEDlJC ~Normal 20 

1
F~o.1 .. ao : 20h a.--

. 9' ."0<> - ... ~-- "~-·-..aa 
___ ... 

,..1AC,D8 
1F-dell"ao SIIDUC -P<><Wgula OJ. 
: li"--~ 20h -~º---_.,.,_ 

A.,_.,da ~ , Piana: em R:S 1Aoe,N 
F~ dil fYl' ao SEDUC - 02 

O-ano- 20h -_.,....,..., A-eia l..JClftdall.n Plena em RS1A4',N 
F~âS-ao SEDUC °"""""' Ou!m!.,.i 02 

9"' tlll'IO-Cilocia& 20h ----_~.._-~,-~ Ac:,'-.Oàa ~~arn t<a1.-,0,, 
F~<leei-'eo SE0UC - 01 

lreno-- 2011 

-, .... -..·oe"""-..., Ac:rMrloda l.loonclllhn _,. ..., R$•-..... 
~desa-ao SE0IJC G,e,ogrma m. 
ll"ano-- 20h 

~doErmtno A-da •·--• 19'11 -1-F~dllS-ao SSJcJC ~lnglMA 02 
8"awo • Unguà 2.0h •--

P'rõfN.'101' oe Ensino A~ _ _,,..,. -
___ ..,, 

R$1.A,Q.OII 
F~dil-S-.O SEDUC l...lnguO~ 02 
il"~ 20> 

P:rar....- ·ele EnslnO A--~Cia UOli'idilfin Pwla em RS1-.oe 
r-""$0"" 20h SEDUC Educaç,I<> Flolca 03 
il"eno-~ 

Fr.c. 1 

TOTAL DE VAGAS 54 

1 

: 

i 

1 

• F 

ANEXO Ili 

CRITSUOS DE AVALIAÇÃO -TABa.A OE PONTUAÇÃO 00 OURRlcULO 

PARA CARGOS DE PROF1ESSOR 

CURRICULO POAffUII 

...., o.o 

... ... 
ESPECW.J,_, ~-~- ll)n'I.......,_ -~IJIIIII cmva~ ~•··31!1C 

l'lõ,t,lr,l,~_..._~1110omrvoauaadliflMr.a... ... a.• 

IJll:,la,nll~~ou 

~dlM_,_,_..,, 

A-vMm Cf~ ia.:.i, MdDnal & 
ou ~ l"qll ..... ou --· ~tiffl~~ ~-~-

A.NEXO IV 

... 2,,0 

' ·º 1.0 

14,0 

"° 

<>,li ... 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
E8Ti\DO DO JltAUf 
MJU-UTURA ~ Dfl PWUflllRI PROTOCOLO N' 
8CCR!.TAA:IAIIUPKIPÃ1... :Dll!!l!OOCAÇÃO 
nt:.MIILOE. IN~õ 

PEDCffl10 :i~LEJJYP Z!IMP\lflCAOO PW PffQfE329fUã!I -mnu te PPtGPU 

1.2C!l'fH' 

{~::: "l'T2~ Ddlelflal 

l~nm.:•1, 1 
Plr1plrlJ'I 

,.. 

OI Pffi/P •• t:Dliii'l6 F.und.. ■ - U.Vuil ~ 

ESTAOD DO P1-"LII 
PRE:FEJTUR.,11, M.lJNIÕIP'AL OI; f-'IRIPIRI 

u 

F......,..de ZOH . 

OVX:Ft'VAÇÕà 1. ~ 1i.h& li• 

,~ o~ dwd ..... Q ~ ~ .,.,, ....... 

4'111Uaciahlcriç"6o11o0'11aÍGf"cieiU.ió,(lft,inll, pr<IIMNõhi:La "'1la1 ,1 

Nlilllt,l, lllmiihlD DAN ~i'IWIM da lltn o&fdlfflll. 

M'Nit:,16..iiCAO Miinldpil), nó ~ ·o&. lli'llkftM., :t... A ~ No 

~ na iL__.,_ o.pa..so .-.1m11ndc:t e.wid"'.t.Mei~6 

~ ~ ... JT-1. IÍA9PP ... ~ ~10o•UC1Ui 

4" P4imff, M!I P~i HAW iP-.o .. ..., .a.o;.:il~&a-• 

~NtMw~banârlD.. ~ 

:Z. P.nJli!flC~•fkfa .. at~ •lf'v111r ~ 1- lfléhi, ct• 
okialldildlii'r~. hlerlolonla pode,11 

~ Apé,1-o~,,~,naftdta .., ilMli'ii!III 

..~ ... ~~illlllwíiw-iJ,i,{tÍIIÍlllli'IUL 

SCRlçÃo N" --------' VIA DOCANDIDA.TO 
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SEDUC 
Scrçrç: toill n..;i 
M11,..1niç rp .. 1I ctt.~ Ed1,,JC-.1ç :10 

ANEXO V 

FORMUL..ARIO PARA l'NTERPOSIÇÃO CE RECURSO 

Nome do Candidato: ____ ________ _ 
N" do ln~ção:. ________ CPF:. _____ _ __ _ 

Como candidato ao Prooesso Seletivo Simplificado pera professore•&. Edital 
N" 00 1:12021 . para a vaga d e, ______________________ _ 

solicito à revisão da dOcuméf'IIDçãO alaneàdà no 1mm 2 .6. SOb º"' ~ulnt :!ia 

&rgum ntos: 

Piripiri (PI). ---- de fé,,,.,reiro de 2021 . 

ASsi Wt CIO ConCIICIGIO 

Obs.: Pceenchero recura<> em 02 (duas) vias. das quais 01 (uma) Mtrâ tétida a a outr .111 

pe.-menecera com o can didato. :sendo ate&:tãdá a: étrttãga. 

Reoebido em: __ /___/2021 . 

Responsável pelO recebimento 

PR!-11: it.l TUR A OI!: 

PiRiPiRi SEDUC 
Secreta ftil 

t•itWzlúll·' M u nktp.al d "ii" E u;ç;:1:1;-ilo 

A NEXOV1 

Curriculum Vrtae 
Nr>me: ________________________ _ B 
Professor de ____________________________ _ 

Endereço.: ______________________________ _ 

Celular:. ______________________________ _ 

Emai l:. _______________________________ _ 

1ds.de-~------ Nacfc~.a!!~e-,·--------- ~de CMt. ______ _ 

Forrnacão Acadêmica: Exe........,. -

A tiv idades complenwn1a.res: Exempo - FonpeçAg çootinued" epn,sgn1eção dg 
1 tf':Al~h,_ ~Aff'lli....,.."' ~iri.-....~ -· ..,,.._4_ : ·OU A'l'tn• 

' Exnaríêncla oroflssional: · ---

Obsmx11ctrr 9Rl99HI ,m ■DM9 todel PI d921PD9flW\I: ,m, çlladPI: Pl[I çgmpmyar 
a verac·fdade dos tm·ns. 

A NEXO VII 

FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO 

Noma: -------------------------------
Inscrição~ ________ _ 

Declaro ser negro(a) de cor preca ou parda e assumo a opção de concorrer àa 

vagas por meio do Sistema de Cowa ~~ negroa(N), de aQOrnO com os cri!l,rios e 

procedimentos inerentes ao &iQema_ A,;. inlbnnaçõe& prestad.a& nesta declaração são 

de m inha ir,teira feSPOnm>bilidad.e, estando c:iente que podêl'el responder 

oiminelmenle no caso de talSidadé. 

Assioa_tun1 do(a} con~lo(t1) 

Piripiri, ___ de-d& 2021 . 

J-n Pat.Jlo Na&(:imento Silva 

Preeidente da Comiasão do T- Seletlllo Slmpllflcado 

~ - PP R ~RF E •~pu R~Rº..,; -A ,.,, 1 1 1 1 
TERRA QUERIDA 

l'ORT ARM N" 0501;202_1, d e 19 de janeiro d.e 2~2L 

A .P,RE:irEI"l" A MUNlCll' Al, l>E l>IRIP".JRI-l'I. Estado do Piauí. no w,o dns· BWIS 

atribuições q ue lhe sllo comé:nda.s pelo art. 90, .ll, -alíneas " .. e "e-, d a Lei Orgjlnica do 
Munic!pio de Pi_ripiri e de iu:o.rdo com o -~ 37; IX..cda Cons1lniç!o F~al,, além dos 
_pn,ccitos cspcci'fi.cos previstos na Lei n" 8·.7 45/199~ e na Lei Mtmici.pal .n" 489/2005: 

A.rt. 1ª - J'iíOM:Jl:AR pwn co.mpar a Com,issllo Oipniznrlom do l '~e Seletivo 
Silnplificado n" 001n.021 do Munio[pio de Piripi.n - PI. que 9'érú responsável por 
sclcciOmír candidatos pata o .ingresso nos ·q-uadfos de professores -iempotários da 
Secre1àrla. Municipal: ~e Educação - S.EPUC de ~iripirl/PI. B fwi. de suprir a demanda 
pwvociiilá pd.o =coto do vinculo dos docc:nlcs contrutndos cm ea.mlcr tcmp0rário 
que se findou em 31/12/2020, os segum.tes memb.ros: 

I -.0,:A.N PAÚLO N.t.SCIMl!:N'.1'O SILVA "". PRF.SIDENTE: 

Cédula de Iden.tidade n:• 2.84<$.404 SSP-PL 

CPF n•·033.661.?63 018 . 

Coordenador do cursinbo Pré-V csb."bular. 

Servidor e-Cetivo. 

II - R ODRIGO DO CIMENTO SANTOS - J\O;MB.RO: 

C-6dula de Jdcotidadc d' 2.450.25:S SSP-PI. 

CPF n.º 002.849.343-56. 

Coordenador de programas "pr0jeto~ • . 

Servidor efeli'l'o. 


