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4 .5.1. Ter 18 800$ oompl81os aU:. a daie da in~, i ~;

ESTADO DO P IAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEO DO PIAUI-PI

-4.5.2- Ser brasíleiro nato ou naluraliz:ado;

4.5.3. Haver cumprido com as obrigações do serviço mllllat (quando do se,co masculino):
4.5."- ES18r em dia oom a j ustiça eleitoral;

EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

4.5.5. Possuir escolaridade oormspondente às exigências refBrentes

DE

.5e candidatou.

SERVIDOR

PÚBLICO

PROCESSO

SIMPLIFI CADO

004/2018-

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAJEÚ DO PIAUÍ-PI

◄.5.6. Possuir registro pr:oflssional de acoroo com seu conseltio
4 .6. Das inscrições para candidatos oom deí,ciência:

a) Os candidatos com deficiência, amparados pelo inciso VIII do art 37 da Constiluiçoo Federal.
podetão p a ~ r da Seleção Púb lca S implificada, sob sua int eiro responsabilidade. nos tennos

OBSERVAÇÃO IMPORTAN'l'E:

1. oa candidato& oevem aolicitar o Edilal pe1o E-mail: 9ICtlfltft neeett:crerftet e rttt çqm
2.lnfonnaçõee tele4ona: (089) 3532-0222. Falar oom Enf. Ariana Qonçalwa d& Moura &x.a.
MernlltO OI 00rnlaalo,
EDITAL SELEÇÃO PÍIBLICA PARA C·OMPOSIÇÃO DE BANCO DE RECURSOS :HUMANOS

DE SERVIDOR PARA ATENDER
MUNICIPAL DE SAÚDE.

a ama e modalidade a qual

NECESSIDADES TEMPORÃ.RIAS DA SECRETARIA

da referida legislação, desde que venham a anexar, no formulário de inscrição laudo médico ou
arestado (original ou cópia autenticada) expedido por médico especialista, indicando a espécie, o
gr:au ou o nível de defictênc,a, oom $XpteSSa referênQia ao c:ódigo OOtt8$pondente da
Classificação Internacional de Doonças (CID) vigente.
bJ Havendo necessídada da coooi9ões especiais para a ,particlpaçã,) no proce,sso seletivo, em
especial na elllpa de entrevista, a pessoa com defloiência, no ato <la inscrição,
$1.1.-& n8()8$sida<les. A$ oondtç,ões especiais

devera

relacionar

601iciladas pelo ~n<lida!O ser-Jo analisadas pela

Comissão Exe culora, e segundo criéoos de viabilidade e razoabilidade.
A Pn,faltur• lttliJnlclpal de P•J•ú do PlauJ.PI etravés dei ~ua Excel!t;tnlfs.~ima pn;tf:t;rita Sebasflan:a

V-IBira de CARVAl.!HO, no uso de suas atlíibulçlles legais oonfarida.s pata lei org.:lnica e .
con&ld rondo 8 noeeuld8do do SEL.EÇÃO PCl6LICA PARA CONTAATAÇÃO TEMP 0RARl.A OE

SERVIDOR (M e0ICO).

oe

0 P10Có$SO &l18tivo oorli roa!i.rudO l)8la SECRETARIA MUNICIPAL
SAÜOE atta,d,$ d8
Comlssllo Organb:adora d:evldamente constlturda por POF!TARIA N":0054/20·17, obedecJda.s às
normas ,e os requiEÜtos exigidos neste Ediial e na legist.a ção correlata.

e) O candidato com deficiência participará do processo seletivo em lgualdacle de condições às

vagas de ampla concorrência, e einoo /ls vagas reservadas às pessoas oom derl(:iência.
-4.6.1 Será res ervado percentual de 5% (cinco por cento) das carências surgidas aos portadores
de deficiência fistc:e, fic:endo a oonlral8Çêo vinculada ili otdem de ClassiflC8ÇêO dos defocie nles
flsioos, e capacidade de eiwrcicio da função.
4.7. A inscrição do candidato impll car.1 o conhecfm ento e a e.xpte$$8 aceítação das nonnas e
,c ondições estabelecidas neste Edital, em relação às qua is não podera alegar desconhecimenlo.
4 .8. O candfdato declatara. na Ficha de lnscrlç;!lo que tem dAncla e aC9Íla que . caso apro"3do.
•enlregara os documeMOs comprobatórios exjgidos para eiwroer

1. DAS DISPOS

a função que optou, ,p or ocasião

da contratação.

1.1. O Prooe"° $Qlellvo deslln@- @suprir a ee<êncla tempori\rla no {lmblto da •edo mu n lclp@I do
saúde e oorvirã para aténdlãr as necBSS.idades lempora.ri..ã.&: de exoopciOnal intereS&é pábli.o o.

1 .1.1. RoMallO.so q uo as vaga"' ofOttadas no p,t'Oé)OSt;O solO&,o são as t ManMoonlOs dO
conwrso p,)bllco (Edital N":001/2017), al)ÓS a convocaçllo d06 ep,rovedos e classiflcados.
1.2. A oonlrala.ç êo do servidor temporario. f ar-se-ã exclusivamente para suprir a falta de
servid0<es efetivos municipais, decorrente de necessidades temporarias.
~ lerm0$ de~ Edital, 8';iré f~ to mediante
enélise da currículos prolis1sk>nsis e entrevista , sujeitos e ampla divulgação.
1.2..2. A oontrataçao dar•M-á mlldianle Termo de con1ra10. liMinMO enltto as partM (oontralánl.e

1.2.1. O N;ICtl.tl:arnl;H"IU) do pe,s1;1oal a $Sr conlrj;lll:ac:t"o,

com gtafia do nome do candidato ilegível ou ebreviooo ou q ue
não esteja eM oomonn idade com o edital.
4.10. As lmorma96es prnstadas no formulário de Inscrição (ficha ), preenchidas pelo candidato.
◄,9, Serão indeferidas in&CtiQões

serao

de inteira responsabilidade desta, podendo responder a q ualque, momento, por crime

oontra a lê pública, o que acaneta sua eliminação <l.i seleç:lo, e comunicação à a~ridade
policiei , ain<;la ca50 aprovado e~ contratado
passível de prooes50 administrativo que poder.li

Mra

r9SUltar em elimin ação ou d ispensa do pro09SSO sei liwi.

e con.,.stado). a e,ltérlo da admlnl str8ção pllblca munlclpal, sendo oó&&NBdos as carências por

considerad◊& doc:umenios de identidade. lei$ oomo: carteiras e/ou Cêdul~ de
ldenliclade expedidas pelas Seaetarias de Segurança. Carteira de Trabalho e Previdência Social.

órgão e se~ e a ordem de classificeçtlo dos candidalOs classificados.
1.2..2.1.0 Termo d8 COOl.ato ooro duraç1'10 12 meses. a c l m i - prorrogaçao. a criléllo da
Adml" i~tt1>çlk> M()nlclp.:,I.

bem como Carteira Naciona l de Habilitação (com fõlogralia na forma da Lei n.9 9.50311997).
-4.1 2. Serão indeferidas as inscrições dos Candidatos que não apresentarem a dooumentação
confonne o aditai.

1.3. O desoonhecimento do conteúdo deste Edital e eventua is ratificações não poderio se,

4.1 3. Senl petmillda a inscriçiío por ptocuraçiío pública ;;specffica para 8'SS8 fim. mediant e a
Mll!l!Ja do respeclNO lnsllum&nto de mandado, com flrmas reoon h,eddas, acompanhadas de
có.pla do documenlO de fdenlidade do candldalo e apresenlação de identidade do procurador.
4..14. Caso o procurador venha a represenlar mais de um candidato este da,.enl aprasentar um

utilizados 00fTlO forma de justificativa p ara eventuaisc pr,e julm6 r8Cjuerido<, paio c;,ndidato.
Ademai g, o candidalO que, pot qualql.lOM molivo doil,tar dê atér.dar as normas e as recomen.clações
e,;t.-beler;iojil$ ne!ile inslrume,,to ser(> 11utomi1ticilmente oliminil!Jo <;la Seleç!io.
1.4. é responsabilidade tlnlca do candidato. acompan11at as p;Jblicações decorranles dO
eronogram II de •OXeC;Jção dosle Edital e Sl.laS eventuais ale,a~s. aval/és do Diário Oficial dos
Municípios do Piauí.PI

2. DAS ETAPAS DA SELEÇÃO
Sélétivo obédBOarà ãs seguintes espeeilieidades:

2.1 . O P ~

2.1.1. SELEÇÃO 1•; Allàlise de Curr1C;Jlo e títulos para candidatos de imwrioOes defoodas.
2- 1.2. SELEÇÃO 2": Entn;,vii;ta pera. c:.mdid..io, de i n ~ <;!efericli>S.

3. DAEXECuÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROCE880 SELETIVO
3.1. O Processo Seletivo tegido pot este Edilál será ooordenado e desenvolvido por uma
Coml.ssão O<gantzadora, de&lgnada pelo Gabinete da Prele ·1a.

4 .1 1. Sllo

insllum ento de proC;JraC<°lo para cada um dos candidatos representados. ficando o referido
documento na guarda da Comissão E,cecutora até 30 (trinta) dias após publiceçllo do resuKado
final do p roçeS50 seletivo.
4 .14.1. O candidato inscrito por procurar;ao assooie tot11I responsabilidade pelas imonnações
prestadas por s.e u procurador na ficlla de requerimooto de inscrii;ão, arcando com as
wnsequênCÍ$ IIQllinda~ de eventuais erros, orn~wes e/ou declaruções inexat9s ou inverldicas
no preencllimento daquere documento.
◄.1,. N~o ser ~ açefla a apteSenleÇ/io de o;IOC(lment08 ai;iós o aio da insOtiQlio.
4 .14,1. NãO serão acMos raqueriménto:s da lnscõçãO éXlempori! neo!l, condiciOnal:s é/ou que não
a"11nden1m a todo& 08 requisitos do presenle Edital, bem oomo enviados via •po&lal, via fa~ e/ou via
oortelo elettOnl.oo.
4..15. Sem enllegua cornpmvante de formulário de Inscrição (parta destacada para o candidato)
quando da eleltllação de sua lnsetlçào.

S. 0.-. EXIGeNclA8 PARA ANÃLl8E DE CURfliCULO E ENTREVISTA
4. DAIS 1

a) Curriculum vi\00 aoom panhad◊ de documentos oomprot>atõrios para f111s de analise de uwm.
4-1. No ato <lil lnsoriçi!,o o C8ndldato d8Veré oomprovor qoo cetém ;,s condlções previstes. que

pede neste ooíta~ e ainda apresentar os seguintes doe<Jmenlos:
a) Fot.ooópias nltidss e autenticadas em ee<lório ou no local de inscrição quando apresentados
originais., dos seguin tes documentos.:

• Identidade (frenle e verso, no mesmo lado da cópia):
-CPF

Tílu lo d0 Eleitor e compro,ianle que está. em dia com as ol>rlga969S eleitorais;
Cer1iliel'do de ReeeM11ta (~e to, (lo ,;exo me~ino).
Com prova,ção de regi s'1o profissional.
Ficha de Inscrição de\lidamente preenohid!J (anexo li)
Curriculum Vitae devidaMenta p~nchido (~nexo Ili) e ane~ad~s copias dos UhJIM
4.2 . As lnscri<,(les somente serão efetuadas no perloclo de 31 de outubro a Ot de n cwemb«> de

•
•
-

2016,

POR

Ml::10

OE

ENVIO

DE

CURRICULUM

AO

E-MAIL;

wbloffl-emt,f4frldte«/tttOqmN1 com
4-2. A entrevista 5etá re11lizadil no día 12/11/201 8 das 07:30h b 13:30h na Prefeitura Mun~I
de Pajeú do Piau/ localizada na Rua Maria Ribeiro Arl.unes, s/n , Centro.
4-4, O candidiirto no @to de inscriçlio deverá preencher ficha de ,in5,;:õç0o e t;izer ., opç(lo de
acordo oom a lotaçao pratendida.
4-5. SIio wndlç,ões necessérias para @s Inscrições:

li.DO

TO

6.1. A seleção fa r-s à, prel'mlnanneote, mediante ananse dos documentos acima mencionados
pela Comíssão da acompanhameolo de processo sefellvo do contratação l9mpor.lrla dos
servidores.
6.2. A selei;ão COJlSlarà de aoo.1fse de currlculo e entrcvis.ta
6.2..1. Somente serão considerados os títulos, graus, diplomas e certificados oonfeooos na lonne
da legislação vjgeme.

6.2.2. A entrevista

sera

realizada no dia 1211112018 <las 07;30h às 13.30h na Prefettura Municipal
<;le Pajel.i do Piaul localizada na Rua Maria Ribeiro Antunes, sln, Centro. 6.2.3. Havendo
nE1<»$$id~ de prorrog:aÇ!IO de p r$ZO para entrevisla d$vidO o num&ro dé <:arl(Jidatos inwitos, a
nova data será divulgada e P<Jbiicaôa no Oiario Oficial dos Muni clpios do Esli!do do Piauí.
6.3. Nos Cl'50$ de empale na cl'a$$i!icaÇ!l,O, o de$élllpate obedeeerá é ordem de poori<lade do
candidato que tiver matot idada e maior pontuação na a,i;petiência profi"ional.

6.5. o resulladO finai sera l'IOmolOQado pela comi~ao de se1e~o e put>iiCadO no Dlario OliCial
dos Munic/pios do E!ll:ad:o do Piauí.

Diário Oficial dos Municípios

A prova documental dos atos municipais

(Continua na próxima página)
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEO DO PIAUl«PI

7.1.

ESTADO DO PIAUf
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEÚ DO PIAUÍ-PI

f ~ -~-J

. ---·--~·

Os canclidalos serão convocados pela ordem de classificação, levando-se em consider:sção a

ANEXO UI • MODELO DE ANÁLISE CURRICULAR

neoessidooe tem porá ria da Prefeitura M u nici pai de Pajeú do Piaui.PI.

7.2.. Nos casos ptevistos e,n lei, em ptofissões regulamenladas, o candidato aprovado deve
ajlfSsenlar o oomprovante d8 RE19istro no órgão de Regulamenlaçoo e Conlrote da Profissão.

Titulo

TITULO OE ACADEMICO
Quantidade

Pontos

7.3.O candidato deverá comparecer Prefeitura Municipal de Pajeu do Pla1Jí localiiada na Rúa

pontos

05

Maria Rib&lro Anwnes, sJn, Cenlro, inplicando o não cornpare,cwnento e/ou a não iiceitaçl!o no

Residência

momenl.o, em desistência tácita.

Espeàalizaçl!o

Titulo
Entreaue

máxima
por 2

Quantidade
entregue

residência

10

ponlns

por

2

esoeàall'zadio
ponll.ls

15

M~straclo

1. DA HOIIOLOGAÇÃO E DO PRAZO

por 2

meslraclo

8-.1 . A homologa,;:ao da Seleção Pllbliêa para seN'idores temporários, que tr:ata

e-sse edital. deverá

pon10s

Dollt0r1ldo

por 2

20
doutorado

ser publicada no Diário oficial dos Municípios do Piaul.
TiTULO DE CURSOS
Quantidade
Pontos
má.ltima
04
3
06
3

Titulo

9. DACONTRAT

4 O a 100 horas/aula
9.1 . O regime oontra h.Jal será o Regime Jurídico administrativo do Município de Pajel) do Piauf-PI.
9.2. Para ser oonlratado o candidato dever.! sa.lisfazer, cumulativamente, aos segulnles reguisitos:
11.) Ter sido aprovado através do Prooesso Seletivo;

acima de 100 lloras.laula (06

Titu lo
entregue

Quantidade
entregue

peritos POI' curse

b) Firmar d ;;cla raç1ío d;, n1'oo estitt cumprindo sanção por inidoneid,;;I,;, apricada por qualquer

TITULO OE ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL

Órgão P1lblioo da esfera federal, estadtiBI ou municipal;
e) Apresentar Laudo Médico atestando estar em condiç)ões de &aúde para o exercicio do ca,go;
d) Nilo possuir vinculo ativo no setViço público municipal, estadual ou federal, salvo no caso de

acumulação perm~ida pelo inciso XVI do art. 37 de Co0$tilviQão Fe<l&ral.

Titulo

Ponm

Quantidade
máxima

Parti~çilo em corigrossol

1

2

rewmo em 2

2

Quantidade
entreaue

oonleroocia

&) O ca ooJdato aprovado deva apresentar o corn_provarte de Registro no órgão da
Regulamentação e COnb'Qle da Protls$oo.
9.3.. Os candld.itoo aprovados no Pí0C8$$0 Seletivo (l\l3:l'ldo CQflvocado$ dellerão apresentar os

Publlcac;3o de

Conn re5$0/Cotlferência

documentos exigidos para oonlrata,;:ao, previstos nos s.ubitens acima.

õE8 FINAIS

o.

1 ano
2 anos

Quantidade

entreaue

Mãxima
2

2
3
4

6 meses

1 1. os caooidatos serãO intormados &Obre o JeSultaClo fil'lal da &eleÇ;ao pública através de Edital
de divulgação do resultado.

EXPERl~CIA PROFISSIONAL
Quantidade
Titu Io ent.regue

Pon!Ds

Titulo

10. DAS

Titulo entregue

2
2

10.2. As "8Q8S, selários, carga horéria dos cargos disr,onibili:zedos, estão no ane)(o 1,
D .õ"ii'ií

·; •

r~~
Nr,ull'
-

EST~DO DO PIAUÍ
PREIF EITURA MUNICIP~L DE PAJEO DO PIAUI.PI

-

--

-

..

d

1

ESTADO DO PIAUi
PREFEITURA MUN.ICIPAL DE PAJEÚ DO PIAU Í.PI

...-,n,,,o,

ANEXOIV-~

DATA

ATIVIDADE

CARGO

MÊD IC0°PSF

CARGA HORÁRIA

40H SEMANA.IS

3,Qf10/2018
31/10/2018& 08/1112818
09/11/2018
12/11/2018
13111/2018
14/1112:018

L.anc.amento do edital

ANEXO 1- Vençimentos

lnsc riclies
lnscricões deferida&
Enlre'Yisla

REQUISITO

VENCIMENTOS RS

Graduação superior em
medicina e i,egislro no
conselho regional d e

R$8.000,00 +

VAGAS

gratificações

Resultsdo
Conv.,,.,.,..,.o

01

medicina.

~,

ESTADO DO PIAUf
PREFEITURA MUN ICIPAL DE PAJEÚ DO PIAUÍ-PI

ANEXO li • FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Data de Nascimento:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
RG: _ _ _ _ _ _ _ CPF:_ _ _ _ _ _ _ __

Cargo Ptetendido: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _N• de registro profissional:_ _ __

Eoffl3il:

Te'lefone _ _ _ _ _ _ __

End11nmço:. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

lin tuj_ijf_
~

Estado do Piauí

__P_RE_F_EITU
_ RI
_ MU_N_IC_IP_A_L_
DE_IN_H_U_MA
__
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA - PI
AV[SO DE CONVOCAÇÃO

o MUNICÍPIO DE I NHUMA -

PI, através da CP'I . CONVOCA os licitan~s participa ntu da TOMADA

DE PREÇOS n• 010/2017, !Contratação de empresa especializada para ministrar Cursos de

C:,pacit;;,ção para servidore5 da Secretaria Municipal de Saúde, profl5:;ionais envolvidos na Atenção
Básica,, visalldo o aprimoramento do de-sempenho das ati "dades. pertinentes, assistência prestada
ao usuário, bem como consult·oria a acompanhamento das atlvlcfad•e$ desenvolvld85 no Município
d lnluJmal para s. fat Mm pres ntes no d! 05/11/2018 às 09 h, para JulgamMto das propo~as
de preços d1u empresa,s habil itadas (ATTIVA P~NEJAMENTO., CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
GESTÃO PÚ8LICA E EMPRESARIAL LTOA, empr,a,;.a inscrita n o CNJP/MF sob o nO 27,612.479/0001·
73FUNDAÇÃO VAlLE DO PIAUI - RJNVAP1, empresa inscri ta no CNPJ de no 04 .751.944/000l·Sl, e
MM FONTES & CARVALHO LTDA - ME I M & P ASSESSORIA, CON SULTORIA E SERVIÇOS), empresa
1

Via do candidato

Nome:____________________________

insaita no CNPJ de n9 20.657.873/0001-39). Mais info rmações estão d ispc,c,íveis no Edital: Praça
/oij.o de Pew.., NII 209, Centro, lnhuma - PI, fone/fax. [089) 3477-UU. Ems>il,
Cpllnhumapl2017ftoutl0<>k.oom

Data de Nascimento:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
RG: _ _ _ _ _ _ _ _ CPF:._ _ _ _ _ _ _ _ __

Cargo P,r elendido: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _N• de registro profissional:____

lnhu ma • PI,. 29 de outubro d" 2017.
Francisco dos santos carvalho
Presidente CPL

www. diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

