
257

Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

Ano XVII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Abril de 2019 • Edição MMMDCCXCVII 257

Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

Ano XVII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Abril de 2019 • Edição MMMDCCXCVII

(Continua na próxima página)

-'-===~P~l!IR=IT~U~IIA~ MUNtCl,-~L 01: JOAQU1M .-1&.S- r, 
PORTARIA Nº 059 / 2018 - . - - . ·- ~=-==-'" -

Du;põe ,;,ob.-e a concessão de licença ~cm 
vcncimen to ao &ei:vidb r e fçtivo e di outras 
psi;·ovidênciu. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, Estado do Piauí, no 
uso de suu aaibuições egais que lhe são oonfcn da.s pelo Art 67, inciso V1 da Lei 
O,gân.ica do Municlpiõ de Joaquim Pires e demais lc:gjsfaç:ôc,s municipais vigentes. 

RESOLVE: 

Art. 1"- Conceder licença Sém vencimento de 02 (do.lo) anos, à servidota 
A_ndieasa. Ka.im Miranda de Carvalho, portador do CPF nº 035.773,053-47, q ue 
=-e.e as funções de Atendente de Conaullório Odontológic:o, locado n.a Sccr-ctam 
Municipal dç Saúde, !)11n tratar de lntcressc:s P11Tticularcs, " pa~tir de 04 de abàl de 2019 
ué 04 de abrll de 2021 . 

At1. 2" - Esta portaria cn \l'C cm vigor na dall!. de sua publk-'lçóto, revogada,, as 
disposiçàes em contclrio. 

REGlSTRE-SB, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE. 

GABINETE DO PREFEITO MU lC lPAL D E JOAQUIM PIRBS- PJ, em 04 
de abtiJ de 2019. 

PREFEITURA MUNIC IPAL DE. JOAQUIM PIRES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST!NCIA SOCIAL 

Edftal n• 01/201..9 

PROCESSO SELETIVO S!IMPUFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PE-SSOAL PARA O 

PROGRAMA CRIANÇA IFEIJZ 

O M.-ilclplo de Joaquim- PI, por melo da Sec:rebrla Munlclpal de Asslstencla 
Soc:híl, torna públléii a ABERlUftA DE PROCESSO SELmVO SIMPUF'tCADO para Ons de
seleção de pessoal, destlmtdo a contraita~o dle Visitador para atuarem no Program,a 
Criança Feliz . 

1. D.ISPOSIÇÕES PREUMINARES 

1.1 O Processo Seletivo, de que aqui se trata,, é regido pelas dlspos.lç,ões oonstante.s do 
p resente Edital, oonforme previsto na Con-stlltuição Federal, em seu art. 37, lnci!:o 
IX e demais normas apll~vels à espécie. 

1.2 O Processo Se,1etilvo ora instituido :setiã conduzido pOí" uma Comi'issão Organizadora 
e Av;il11i>dora, composta por 03 (três) ..,.embn» nomeados pelo Secretario 
Municip,al de Assistência Sodal de Joaquim Pires- PI d:entre o.s serv1dor·es. 
r-nunicipais_. atravU dv ·portaria, c;orn podereii: V.$pttdais para; 

1.,2.1 Receber as Inscrições e documcnrnç,ões exigidas; 
1.2.2 Analisar fiche de Inscrição, currículos e documentos comprobatóriOs e conduzir a 

entrevista dos cl..sslflc;,dlos; 
1.2.3 Acolher, analisar e Juls.ar, li luiZ dos termos e oondlções do presente Edital, os 

recursos que possam vir a ser Interpostos por c;andldatos lnscntos; 
:L.2.4 Dirim ir quaisquer d(Jvldas levan tadas por candidatos Inscrito-$, a, respeito d= 

tt!rmos e condl~s do presente Edital e tomar as provldllncias cabíveis e, 

necessárias à homologação do presente processo seletivo, ora instlilluldo. 
1.2.S Pa.ra os (as} candidatos jas) selecionados (as}, será firmado regime de contrato, 

pot periOdO dete,rm1nad'O, de acordo com a nece$$1d'ade da Gestao d'o Programa, 
O-lança Fellz, até o prazo de 01 (um) ano para cada prestador de serviço podendo 
ser prorropdo por i.gual período. 

2 . 00 OBJETO, DAS VAGAS, DA REMUNERAÇÃO, DA CARGA HORÁRIA, DO TEMPO 
o,e CONJRATAÇÃO E DOS REQUISITOS BÁSICOS. 

2,1 O objeto do presente edlt.111 é a seleção dé profi$$lonàls para prest.trem servi~ à 
Municipalidade no Omblto do Prog,-ama Cr:lança Feliz, para as se,gulntes funç.ões: 

Ql,IADIIO RBUMO, 

N• DtE ESCOLARIDAD.E 
JORNADA DE 

FUNÇÃO REMUNERAÇÃO TRAIIALHO nMPO D€ CDNTIIATAÇÃO 
VNãM 

SEMANA~ 

01 ana ODndlcklnl.dD .OI> 

fundonarnento do Procnma no 
\/"ditado< m Nml ,~dla R$!1!111,00 40h munidpio, prorropv,,ls pa, •""I 

petlado .. <ril- ... 
Admlnktn~ 

Z.2 SIio requisitos essenciais para concorrer às vag,1s disponibilizadas neste processo 

seletivo slmpllflcado: 

2.2. lVISITA.DOR: 

2 .. 2.1.1 Preeru:her e a~nar o formulário de inscriç-ão (anexo nll 02); 

Z.2.1.2 Ser maia de 18 {dezoito) anos; 

2.2.1.3 Ter conduldo nlvel médio; 

2.2.,1.4 Estar em sm.iaçao regular quanto às obrlcaeõeS eleltorals e militares. 
Z.2.Z.S As atribuições para o provimento das .-espectlvas fu,nções estão no ane><o nll' 

01. deste edital. 

3. DAS INSCRICÕH 
3.1 As Inscrições serão realizadas nos dl"'s 05 a 09 de abril de 2019, no hor~rio da!. 

07:30 às 11.: 30 e das 13:30 às 17:30 horas, na sede da Secretaria Municipal de, 

Assls~ncla Social, situada à Rua Princesa Isabel, n• 2l!O, Centm. 

3.2 A lriscriç.ao será gratuita e devera ser efetuada pessoa lment e pelo[a) 

interessado(a). por meio de entreca da ficha de inscrl çiio (anexo ne ZI e currículo, 
padronizado (anexos nt 04 e 05), ambos devldamente preenchidos e 

acompanhados da documentação comprooatórla. 
3.3 Não serão acel,tas i.nscrlções via faK, vi.i postal, via e-mail ou, por qualquer outro 

me.ia virtual, ne:m inscriç.8cs por procurayão .• 

3.4 As informações prestadas serl!o de Inteira responsabilidade do (a) candlelaro(a), 

dispondo a Comissão de Avaliação do direito de exclusão dos(as) cand idatos(as) 

culos formul~rlos de lnsctl(;ao ou currirulos nao estejam de acordo com o modelo 

especificado nos anexos números 02:, 04 e 05, ou que estejam p eenchldos de 

forma incompleta, incorreta e ilegível e/ou conterldo dados inverldicos. 

3.5 N.ão serão rec.ebidos pela Comissão os documentos original$ pertencentes aos(às) 

candldatos(as), sendo obrigatória sua apresentação para slmples c.onferência da 

autenticidade das cópias reprognficas que serão anexadas ao formul.ário de 

inscrição (anexo nt 2) e ao amículo padronizado (anexos ne 04 e O 1. 
3.6 A insaição do(a) caooidato(a) implicará no conhecimento e na tácita aceitação de 

todas as normas. condições, requisitos e exi~ndas estabelecidos neste edital. 

3.7 Acarretar.\ a eliminação sumária do(a) candldato(a) do processo selet1110, sem 

prejuízo das sanções penais cabi11eís, a burla ou a tentativa de burla das nonna,s 

estipuladas neste edital. 

4. FORMAS E CRllÍR.10S DE AVALIAÇÃO 

4.1 O processo seletivo simplrficado será realizado mediante duas etapas, a saber: 

4.1.1. 11 ETAPA: ANÁLISE OURRICUIAR, de caráter classificatMo e eliminatório, com 

ª'"' li ação wrricular de modelo padronizado (anexos números 04 e 05), que te~ o 

resultado preliminar publicado 11té o dia 12 de abril de 2019. 

4.1.2 21 ETAPA: ENTREVISTA. de caráter dassiflcatório, a ser realizada nos dias 25 e 2.6 

de abril de 2019, na sede da secretaria Municipal de Assistência, Social, apenas 

com os 10 (dez) primeiros colocados na análl.se currlrular do cargo de \li.sl tador. O 

horário, além de outros detalhes da fase de entrevistil, serão veiculados quando 

da publicação do resultado da etapc1 i,nterior. 

4.2 As informaçx3es ac.idêmic:as incluldas no rurrlwlo padronizado (anexo nQ 04 ► 

deverão ser comprovadas por melo de cópias dos certificados, diplomas e 

declc1rações, de acordo com a legislação vigente,. 

4.3 As lnformaçõe.s profissionais indu,idas no currículo padronizado (anexo n11 OS), 
deverão ser comprovadas documentalmente, cabendo ao(i'I) candidato(a) ane)Car 

ao currículo padronizado cópias dos documentos. preferencialmente públicos, tais 
como a CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social que façam prova 

inequívoca da e)(perlênola profisslonal alegada. 

4A A Comissão do procaesso seletivo slmpliflcado e,camlnará os currícu los dos(as) 

candidatos., atribuindo de O (zero) a 2 [doisl pontos, sendo que para o cargo de 

Visitador a condusão do Ensino SUpéri0r vale pontuação máxima de 2.0 ldols) 

pontos. Os certificados de Cursos Extra CUrrlcu lares, na área, de atuação, 03 (~s) 

pontos. Pc1ra a experiência profissional na área de atuação de O (zero) a 0,5 {meio) 

ponto atinll)indo a pontuilçâo má)(lma de 5,0. (Onco) pontos, sendo a nota final da 
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fase de amfüse de a.,rrlculos a soma das notas da ex;perll!ncla acadêmica e da 

ex;pe,nência pro1"sslonal. 

4.5 A publicação das notas da fase de arnalise currlcular será feita por melo de edital 

publicado na sede da Secretaria Municip11l de Asslstênda SoolaJ em seu, placar de 

pubOe<1ção, nos; termos do disposto no ~em 4.1.1 deste edltãll. 

4.6 Os (as) candldatos(as) classlflcadoslas) para a fase de entrevista, no número de 10 
(dez) p11ra Visitador, serllo avali~os pel.l Comiss,ao do proi:es:.o seletivo 
$implifü;.ido, que atribuirão nota de O (zer'o) a 10 (dez) pontos ao(à) 

entrevlstado(a), considerando a conhecimento técnico, capacidade critica , a 
objctMdade, a dloçllo e fluência verb,11, a habilidade e a atitude do(a) 

entrevl5tado(a). 

4.7 A Entrevista será realizada de formil individual e seguindo a sequê,ncia da ordem 
de da.ssificaçjo, com o intuótO d@ l@vantar os conh@cimentos, habilidad@s, 

comp,e~ndas e atitudes essendals para o perfil da função temporária a que 

concorre cada candidato. 

4.8 O candidato que não comparecer no di,a, horário e lo,cal marcado para a entrevista 

portando documeoto oficial de Identificação, com fotografia, será 

automaticamente eliminado do processo ~eletivo simplificado. 

5. DOS CRJTl!RIOS DE DESEMPATE 
s.1 Se mais de um(a) omdldato(a) obtiver a mesma nota final no processo seletivo 

simplilicado, con!liderar-se~, para efeito de desempate: 

S.J..J.O(a), candldato(a) ooi:n maior tempo de ex;periêncla profissiona l na área que, 

concorre; 

5.1.ZPerslstlndo o empate, i:naior idade entre O$ .iprovados. 

6. DOS RECURSOS 
6.1 Os rea,rsos Interpostos pelos(as) candldatos(as) de:verllo ser d lrlgldos, por escri to, 

à CoMlssão do prooesso seletl"'o slmpllftcado e entregues pelo(a) próprio(a► 

c:.mdldato(a), devidamente fundamentado, constando o nome do(a) candldat'O(a}, 

mlmero de inscrição, contendo, de forma objetiva,, as razões do lnCOflformismo, 

6.2 o prazo para Interposição de rewrso sel'á sempre 02 (dois) dias úteis contado dai 
data em que publicado o arto objeto do recurso, excluindo-se, para fins de 

contagem, a data da publicação e Incluindo a data de encerramento do prezo. 

,5.3 Admitido o reairso, caberi a Comissão do pr=so seletivo sl~llflcado se 
manifestar pel.i refomna ou manutenç:lo do ato recOrrldo . 

6A Os resultados dos recursos serão divulgados na sede da Secretaria Munldpal de 
Assl~ncia, social de Joaquim Pires- PI, no seu Placar de Publicação. 

6.5 Não ser á aceita rt!CUrso m,·viado p.or f-ax., Corf\mos,. e-m,ãil ou qu.alqut!r outro meio 
vt,rtual. 

6.6 Nilo será considerado recurso cuja m0tivac,3o seJa alheia ao mérito deste Edi tal. 

7 . DO RESULTADO 
7 . 1 o r.,;,,., lbodo final do prooc,s,:o selc,úvo slmpllflcado scr-J publicado no prato de dols 

dias út:eis a,pÓ$ a realização das entrevistas, na sede da Secreta,ria Munidp,al de 

Assistência Sodal dle Joaquim Pires- P'I, no seu Pl11car de Publicação, 11lém do Ohirlo 
Oficial do Munldplo e outras fontes de comunicação. 

8. DA CONVOCAÇÃO E C:ONT-TAÇÃO 

8 ,1 A convocaalo para o contTato de trabalho obedecerá à, on;le,n de classificação dos
(a,,i) candidatos (a,,s) na fase da entrevista e à neces.sidade de Administração, 

Pública Municipal, e será publicada no Quadro de Avisos da Secretaria Municipal 
de ASSistl!nela Sedai. 

8 .2 Será considerado desistente o (a,) candidato (a) que não atender à convocação de
que trata o item anterior no prazo de 02 (dois) dias úteis contados da publicação 

do resultado. 
&<J São oondl~es par~ iil 00ntn1t:;oç/;lo: 

8.3.1 Ter sido aprovado no processo seletivo slmpllficado; 
8.3.ZApresentar documentação completa, conforme relação expedida pelo 

Departamento de Pessoal d:;, Prefeitura Mu,nldpal de Joaquim Pires - PI. 

8.3.3Nllo ser servidor da admlnlstni~o dir,:~ ou indir- d.- Unii.io, dos E$ti1dos. <;b 
Distrito Federal e/ou do M1:midpio, nem empregado ou servidor de suas 
subsldlârtas e controlildas, ressalvadas as acumulações de cargos/empregos 
previstos na Constituição Federal, desde que haj a, compatlbi,tldade de carga 

hol'átia. 
9 . DO CRONOGRAMA 
9.1 O cronograma do certame é o constante do quadro aba,ixo, o qual poderá ser 

modificado, a critério da oomlss:lo, ~gundo /,IS ne<ill'Ssldildes de form.- .- melhor 
adequar os trabalhos, medi,ante edital complemenmr e divulgaçao. 

9.2 CRONOGRAMA DO CERTAME: 

Datas E!lapasjatMdadH 

04 de abril de 2019 Publlcaçllo Edital 

05 a 09 de abril de 2019 1 nscrf,çélies 

12 de abril de 2019 
Publicação do resuttado p~lmlnar da fase 
de anillse curtiÇU(ar 

22 de abril de 2019 
Publicação do re,ultado de r,ecursos da fase 

de análise mrrlcufar 

25 a 26 de abfll de 2019 Re..-lluçllo de entrevistas 

30 de abrll de 2019 
Publicação do resultado da recursos da fase 

de entrevistas, com Resultado Final 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1 A inscrição do(a) candidato(a) Implicará a aceitação das normas para o 

processo seletlvo simpllftcado oontldas nesre Edltal;l de Inteira responsabltldade 

doja) candidato(a) acompanhar o andamento do processo seletivo por meio das 

publicações feitas na sede da Seaeta(ia Municipal de Assistêr1da Social de 

Joaquim Pires- PI no seu plac.ir de Publlcaç1'es. 

10.2 O contrato iidmlnlstr.itivo poderi'i ser rescindido a quatquer tempo por 

interesse da itdmlnistração e em especial quando do não atendimento, pelo(a) 

ca·ndldato(a),das atrlW ições e exlg~ndas pertinentes ao cargo para o qual foi 

contratado. 

10.3 Os Cilndldatos apro\13dos e convocados no presente certame prestarão 

serviços .itrav~s de contratação tempor:lria, cuJo vínculo entre o oontratado e a 
Administração Municipal será de rela.ç:io jurfdico,administrativa, não importando 

em emprego ou relaçllo trabalhLrta. 

10A As omissões e alteraçõ6 deste EdlUI sel"3o resolvldacS pela Comlss3o de 

Processo Seletivo. 

10.s A critério da Administração Municipal os atos do cename poderão ser 

d ivulgados na p~glna da Prefeitura Municipal de Joaquim Pires- Pl,lnternet, com 

caráter meramente informativo, sem que isso represente, no entanto, alteração 

dos prazos contado~ a panir da,s publicações feitas na sede da Secretaria 

'I\Aunldpal de Asslst~cia Social,. 

10,6 O ixaio de validade do presente prooesso seletivo slmpllftcado será 06 

(06) meses, contados a panir da data de publicação do resultado final. 

Visitador 

Joaquim Pires- PI, 04 de .ibril de 2019. 

GENIVA(D ~A SILVA 
PREFl~~l~PAL 

~ DE SOUSA 
SECRETÃR~A~~; ASSISTtNCIA SOCIAL 

PR,EFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS'ftNCIA SOCIAL 

ANEXO N, 01-ATRIBUIÇÕES IDOS CARGOS 

- Sob orientação do supervisor realizar visitas domiciliares às famílias Inscritas no 
cadastro Único, fazer o acompan'llamento e dar orientações Importantes para, 
fortale.cer os lllnrulos famlllares e comunitários e estimular o desen11olvimento Infantil. 
- Promover apoio às famílias no Udar com seus filhos, re:speitando a autonomia, a 
cutwr.1 e os direitos de,s.s;as e d.1s cris1nças por meio de vtsi:t.is domicili;:ues; 
- Realiz.ar visitas domiciliares periódicas, e de ações compl'ement.lres que possam 
apoiar gestantes e famílias e favoreçam o desenvolvimento da crlan,ça na prime.ira 
infanela; 
- Fazer o desenvolllimento de conteúdo e material de apoio para o atendimento 
intersetorial às gestantes, :is crianças na primeira lnfãnda e às suas fammas.. 

• Ter dlsponlbllldade para vialar. 
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PREFElrfURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES 
SeCRE'TARIA MUNICIPAL DE ASSIS~NCIA SOCIAL 

ANEXO Me 2 - FORMUlÂRIO DE INSCRIÇÃO 

Fo rmul.lrlo de Inscrição 
ln,c;rtrt ont : 

,no Processo Selet.lvo Simplificado 

Edlt:al nl001/2019 

!Noma: 

Sexo: Masculino, Feminino 

Identidade: Órgão expedidor: 

CPF: 

Título de 
Zona: 1 

1 eleitor. 
Seção: 

Data de 
Nasclme.nto: 

Telefone: 

Endere(;O: 

E-ll'lilll: 

Cargo 

pretendido SUpervtsor 1 ) Vlsftadorj ) 

Datil da 
inscrição: 

de-- de2019. - -
Assinatura do 

canclildno: 

• 
3QA~~ 

PREFE.ITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM' PIRES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS~NCIA SOCIAL 

ANEXO,._ 3 - COMPROVAHT! D! INSCRIÇÃO 

Fonnu"rio de lmc:riçlo no 
Inscrição nt: 

Processo Seletivo Simplificado 
Edital r.- 01/2019 

Nome: 

Cargo 

pretendido 5u pervlsor( ) Visitador( ) 

Data da 
lns.aição: --de de 2019. 

Membro da 
Comis.são: 

PRER=ITURA MUNICIPAL OE JOAQUIM PIRES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS~NCIA SOCIAL 

ANEXO N! 4-COMPROVANJE DE INSCRIÇÃO 

Fonnulário de Inscrição no 
lnsaiçio n11: 

Processo Seletivo Slmpnflçado 
Edital Ili 01/2019 

Nome: 

cargo 
pretendido Supervisor ( 1 Visitador{ ) 

Data da 
de de 2019. 

Inscrição: --
Membro da 

Comissão: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES 
SECRETARIA MUNICIPAL OE ASS1S1ÍNCIA SOCIAL 

ANEXO NI 5 - MODEto DE QJRRÍCULO 

INSCRIÇÃO NI: 

CURRÍCULO PADRONIZADO 
EDITAL Nt 01/2019 

Nome: 

CatgD pretendido 
Supervisor ( ) VlsltadOf'( ) 

EXPERltNaA ESCOIAR/ ACAD!MICA/CURSOS EXTRAS CURRICULARES 
;I 

01 

1 

02 

Assinatura 
Ca1tdldato: 


