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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
ESTADO DO MARANHÃO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

DE ,INÁI.TSB CURRICUI-AR

E

REDAÇÃO PARA PROVIMENTO DE VAGAS F FORMAÇÃO DE CADASTRO

DE

RESERVA

NA FORMA DE

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE

PROFESSORES.

O MUNICIPIO DE PINHEIRO, Estado do N,faranhão, por meio do Excelentíssimo
Ptefeito N{unicipal JOÃO LUCIANO SILVA SOARES, no uso das atdbuições que lhe
são conferidas, com respaldo nas legislações vigentes, torria pública

a

realtzaçã,o

clcr

SIILETM, conforme especifica o artigo 37, inciso IX, da Constituição
c/c a Let Orgânica À,Iunicipal, objetivando a seleçâo de candidatos pàtz'

PROCESSO
F-edetal

provimento de vagas de professores e fotmação de cadastto de reser\ra na fotma de
CONTR-A,TÂÇAO TEMITOR*A.RL\ DE, PROFESSORES para substituição de liceflças
diversas e para arender às necessidades de EXCEPCIONÂI, INTb,RF:SSF, PUBLIC()

DO MUNICÍPIO, conforme estabelecido
0L. DAS

1.1.

nas disposições deste

trdital e seus âÍlexos.

DrSpOSrçÕnS PRELTMTNARES.

O pÍocesso seletivo de que ttatà o

preseflte H,dital tem a {inalidade de seleção de

candidatos para provimento de vagas de professores e formação de cadastro cie rcsert

â,

coirr r.istas à contrata-ção tempor âna por tempo determinad o, par^ substituição de licenças

e

parl. atendimento às necessidades de cxcepcional interessc público

do N'{unicípio,

coníormc disuibuiçào aptesentada no ,\ncx,r I.
1.2.

O pÍesente ceÍtâme será cootdenaio pela Comissão (letal, nos teÍmos do Decteto

Í1o.

017/2021que supenisionatá toclas âs etapas clo processo ciue comptecnclc as insctiçôcs,

entÍega dos docurnentos compÍobatório:i, classificaÇào parcial, classiÍicaçào flnal,
homologaçào e contrataçào.

1.3.

E condiçào essencial

paru se inscrever fleste Processo Seletivo Simplificado o

conhecimento e aceitaçào das insúuções e l]oÍínas contidas neste Fidital.
.

'i;5${,';fuÍ

"#@

@.{â
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MUNrcrpAL DE
'REFETT,RA
EsrADo oo

1.4.

.\o

prNHErRo

""u;:i!.:Ã

lunnnuHÃo

se insctever

"a

o candidato declara que conhece e concorda plena e integralmcnte

.i

:

com os teÍmos deste Edital e legislaçào vigente.

Â

1.5.

convocaçào dos classificados dat-se-á

de acotdo com âs

necessidades da

Administta çào, a partir da homologação do resultado final publicado no site do N'Iunicípio
de Pinheit"iYA e Íros ptédios da Ptefeitura, reservândo-se aô direito de não convocâr
todos os candidatos aprovados pata cadastto de reserva.
1.6.

O

Pr:ocesso Seletivo

consisúá em duas etapas. Sendo a primeira atÍa\rés de análise

cutticular, sendo os classificados submetidos

à redacão.

02. DOS CARGOS, DAS VAGAS, DA R.EMUNERAÇÃO, DA JORNADA DE
TRABAIHO E PRE-REQUISITOS.
2.1. O Processo Seletivo SimpJificado de que

ttat^ opresente Edital, tem a finaliclade de

pror,'imento de rragas de professores e formação de cadastro de reserva, patà Ltrna catga
horána de 20 horas semanais, de acordo com as vagas discriminadas no Ânexo I.
2.2 O vencimento a ser pago âos proFessores conÚatados tcmpoÍariamente scrá dc acordo

com o Piso Saladal do Magistério.
03. DAS TNSCRTÇÕBS.
3.1. Às inscrições serão gratuitas ereahzaclas através de uma Ficha de Inscrição que estará
disponír,'el no Instituto de Educação <le Pinheiro

Paiva, sf n, baino Antigo Aetopotto, Pinheiro

-

IEP, situaclo na Rua NIaria Pinheiro

/MA, que devetá ser obrigatoriamenrc

preenchida pelo candidato e entregue juntamente com os documentos comprobatódos
descritos no item 3.2, mos dias L9, 20 é

2I de abril de

2021, no horário das 08:00 às

12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, pessoalmente ou por procuração do candidato
com poderes especiais para realtzaçã.o da inscrição.
3.1,.1.

O procutadot prer.isto no item anteriot deverá apÍesentaÍ nô ato da entrega além da

procuração, documento de identidade com foto.

3,1.2.

,\

procuraiào devetá ser elabotadr de acorrlo com os termos prcr isros nos

patágtafos 1" e 2" §o
ftrma,e será anexacla

atigo
à

654 doCódigo Civil, inclusive quanto ao reconhecimento

inscdção.

de
*
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

3.2.

No

ato d^inscrição

o.u.,aari:'â::#Hf"TTficha

de inscriçào preenchida com

letra legível, sem Íasuras efo,t emendas nem omissão de dados nela

so.licitaclos,

juntamente com cópias simples com apresentação de original ou cópia autenticacla dos
segúntes documentos:
a)

Curículo
,

b) Documento oficial que contenha foto S-G ou CTPS ou CNH nào vencida ou Carteira
de Registto Ptofissional);
c)

,\s cópias dos documentos devetão

ser entregues em envelope pardo;

d) I-audo médico paru candtdatos com deficiência, emitido nos últimos seis meses, tendo
como tefetência a data da inscrição, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência
com expÍessa alusão ao código cottespondente da Classificação Iflterflacional

c1e

Doencas

(CID-10), bem como provável causa da deficiência e sua correlação com a previsão

ncr

Decreto Fedetal n".3.298, de 20 de dezembro de 1999 e suas alterações.

3.3. E, de inteira e exclusiva responsabilidadc do candidato

o

completo

c

corret()

preenchimento de todos os daclos da ficha de inscriçào e da redação, bem como
veracidade das informações ptestadas,

não sendo possír,el tealizat cotteções

a

após

cfctivada a inscriçào.

3.3.1. Os servidores ÍespoÍ1sáveis pelo recebimento das fichas rle inscrição e demais

documentos ficam exprcssamehte proibidos

de prestârem informações sobre o

p1eenchimento da mesma.

3.4.

O Município de Pinheiro/NIA e a Comissào Geral não se responsabiltzarào por

eventuais ptejúzos causados pelo pteenchimento incorreto dos dados de inscrição.

3.5. Âs inscdções pautadas em infotmações falsas ou inexatas, bem como as que nào
satisfizerem aos tetrnos deste Edital, terào os atos dela decor_rentês declarados nulos de
pleno direito, sem prejú zo de sanções penais e cíveis corespondefltes.
3.6. O candidato'poderá rcahzar somenre (01) uma inscrição.
:

3.7. Sào requisitos paru a inscriçào:

'r};ryá94Íà4.
L-4N! 1'
r{@t

Biw

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

I - set btasiteiro nato ou ,rr*rutt#i|"'r1Tfl)Xlie

nacionatidade pottuguesa, estar

arnparudo pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e poÍfugueses, com reconhecimento
de gozo de direitos políticos, flos teÍmos do

II - Ter na data da inscricão

III -

Possuit na

a idade

at.

12, § 1", da Constitúção Federal;

mínima de 18 (dezoito) aÍlos completos;

auru aninscrição a escolariclade e requisitos mínimos exigidos p^ta, a

cargo pleiteado;

IV

- Não enquadtar-se nas vedações contidas nos incisos XVI, XVII e § 10 do art. 37 da

Constituição Federal;

V -'Enquadrat-se comptor.adâmeflte à previsão do Decreto Federal n". 3.298, de 20

de

dezembro de 1999:

VI - Não possuit tescisão de contrato de cargo público por justa causa nos últimos 24
(vinte e quatro) meses, Íicando clato que a vetificação postedot de tal ocotrência
acartetarâ rescisão justificada do contrato de trabalho;

VII - Estar em dia com as obdgações resultantes da legisiaçào eleitoral e, senrlo de sexo
mascuüno, estat quite, também, com as obrigações do serwiço miJitar;

VIll IX

Ser titular de CPF (Cadasuo cle Pessoa f ísica) reguladzaclo;

- EncontÍâr-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos.

3.8.

Âo pteencher a fi,cha de insciição, o candidato devetá informar:

a) Nome completo;

b) Data de.nascimento (dia, mês e ano);
c) CPr c RCI;
d) Endereço residencial completo;
e) TeleFone:

f; E-mail
g) Cargo pretendido;

::
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
ESTADO DO MARANHÃO

h) Nír.el de escoladdade;

i) Indicar seÍ pessoa com deficiência, caso necessádo;
j) Nível de ensino que está se candidátando.
l) Escola ou polo pata onde está se candidatando.
3.8.1. O candidato que optâr poÍ concorcer parà o

ENSiNO trUNDAMENTÂI- ÂNOS

F'INAIS, deverá informat o COMPONENTtr, CURRICUI-ÂR ptetendido.
3.8.2.

Âo

se inscrever para um determinado polo,

o candidato ltca ciente quc, se for

aptovado, setá chamado para ocupaf a .vaga na escola que tem a necessidade pata a qual
está se candidatando, desde que seja no refetido polo.

3.8.3. As escolas de cada polo estão relacionadâs no

ANEXO IV deste Edital.

3.9. Â Comissão Geral tecebetá e preenchetá somente os campos do rodapé da ficha de
inscrição, especificando a data e horário. Procederá arnda com a conferência da assinatura

do candidato, além de firmar o documeflto como representante da comissão. Âto
contínuo cxpedirá o comprovante de inscriçào.
3.10. Caso a Comissão Getal identifique situação em que o candidato efetuou mais de
ulna lnscfÍcâo, este será eliminado clo Processo Scletivr-r.
3.11. Os candidatos devetão levat caneta azul ou preta flo âto da insctição.
3.12. No momeírto da inscdção será obrigatório o uso de máscara.'

04. DOS CANDIDATOS COM

DEFICIÊNCIA.

4.1.5o/o (cinco por cento) das vagas existentes durante a vigência cleste ptocesso, serào
destinadas a candidatos coln deficiência, clesde que apror,,ados.

4.2. Na hipótese de aplicação do percentual resultar em númeto ftacionado igual ou
supedot a 0,5 (cinco décimos), a fraião será arredondada par- 01 (uma) vaga.
''1.3.

No ato cla inscricào, o càndiclato clcverá declarar scr pessoa com cleficiência e ânc\ar

o tespectivo laudo médico.

taa
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
ESTADO DO MARANHÃO

4.1. O Çandidato com deficiência que, no ato da insctição, flão declarar essa condição, não

poderá interpor recurso em favor de sua situação. O laudo médico apresentâdo. der.erá

dispor sobÍe a espécie e o grau ou nível da deficiência do candidato, com

expressa

referência ao código correspondeflte de Classificação Intetnacional de Doenças

-

CII),

bem como o enquadtamento previsto no aÍt. 4" do Decreto Federal n". 3.298f 99, alteraáct
pelo Decreto Fêdetal n". 5.296 / 2004.

4.5. Caso

o candidato não

reahze

a insctição de acordo com o disposto, não setá

considerado como pessoâ com deficiência, apta. patà concorrer às vagas teserwadas.

4.6. Setá eliminado do Ptocesso Selctivo

o

candidato cuja deficiência, assinada no

Formulário de Inscricão, não se conftmar no exâme prc-admtssional.

4.7. Âs solicitações de condições especiais, bem como de tecursos especiais,

serào

atendidas obedecendo aos cdtédos de viabilidade e de razoabilidade.
4.8. Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passír.el de

correção simples do tipo rniopia, astigmatismo, estabismo e congênetes.
4.9. Os candiclatos especiais, aprovados no Processo Seletivo serào submeti<los â exames
médicos e compiemefltares, que irão avaltar a sua condição física e mental.
4.10. Não haverâ segunda chamada, seja qual

fot o motivo alegado para justificâr o âtraso

ou ausêncla do candidato espectal à avaltação ttatada no ite m anteti<-rt.
4.11. Nos casos de incompatibilidade da deficiência com a função objeto deste Iidital,
.conttatacão

a

não será efetivada.

4.12. Não havendo candidatos aprovados parà as vagas tesen adas

a

pessoas com

deficiência, estas serão preenchidas peios candidatos com estrita obsen ância da ordem

cle

classiÍ'icacào.

4.13. Às pessoâs com deficiência, resguaÍdadas as condiçõe.s especiais prcvistas
Decreto 'Federal
condições com
pontuacao

n". 3.298/99, paticipatão do

o.s

Processo Seletir..o

.demais candidatos, ao que'se tefere

ncr

cm igurrldade de

a at,aiaçào e aos critérios de

.-r--Fi-ii
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
ESTADO DO MARANHÃO

4.14. Os candidatos que no ato de inscrição declararcm-se pessoas com deficiência,

se

aprovados no Ptocesso Seletivo, terã,o seus flomes divulgados em lista de classifiçação

à

parte.

4.15. As pessoas com deficiência aptovadas der.etão submeter-se

vedficação da

,cornpatibil-idade

da deflciência com

N{unicípio de Pinheiro/MÂ. Em conformidade com

o
o

^

peúcia, médica, para

cargo, pela Junta N'Iédica
art. 37, § 1"

"

dcr

§ 2", do l)ecteto

Fedetal n". 3.298/99 que regulamenta a Lei Federal n". 7.853/ 89, obsen ada a exigência
de compatibilidade entÍe a deficiência e as atribúÇões do caÍgo.

05. DA ETAPA DO PROCESSO SELETTVO E AVALTAÇÃO.
5.1. O processo seletir.o setá constitúdo de cluas etapas: Análise Cutdcular e Redacào.
5.2. Dos critérios de Àr.a[ação:
5.2.1,. Ar'áhse Curricular
5.2.2. Prova de Redacào conr texro dissertaúvo-argumcntativo

5.2.2.1.

,\

prova de redaçào será avaliada dc acordo com as seguintes competôncias:

I) Demonstrar domínio da normapadtão da língua esctita;

iD

Compreendet

a ptoposta da tedaçào e

aplicar conceitos

dc outrâs

áteas de

conhecimento parâ desenr.olver o tema;

III)Selecionat, telacionar, orgarllzat

e

interpretar informações, fatos, opiniões

e

aÍgumentações em defesa de um ponto de vista;

I\D

Demonstrat conhecimcntos dos mecanismos linguísticos necessários paÍa

a

construçào da argumenraçào;

\)

ElaboraÍ proposta de

soluç

ào para

o ptoblema

abordado, respeitando os clireitos

humanos e considerando a diversidade sociocultural.
5.3.

Â apresentâção dos documentos comptobatórios do curdculo:

1- Em Órgão

Í,,1}llLrltililIil
tl.:ili:iat;::,:.,:i

Público:

. :! t=-i *
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a) Documentos oficiais do Poder Público, no âmbito da prestação da atividade, datado

especificando a funçào e o período compteendido no cârgo pleiteado.

Il - Em Empresa Privada:
a) Copia dz cartera de trabalho (página de identificaçào com foto e dados pessoais e
tegistro dos ccxrttatos de üabalho autenticados em cartóÍio ou âpresentados iuntamente
com original). Em caso de coírtÍato de trabalho em vigor (ca*erasem data de saícla).

iII -

Âutônomo ou Profissional Liberal:

a) Copia devidamente autentic

ada

de contratos de prestação de serr.iços, RPA, inscricão

municipal;
5.3.1. Sob hipótese alguma será aceita comprovação de exercícios profissionais fora dos
padrões acttna especificados.
5.3.2. Não serão aceitas certidões de conclusão de curso sem timbres e carimbos, CNPJ

da entidade que forneceu o curso, data d,é conclusão do mesmo, carimbo e assinatura do
responsável pela emissão do documento e data de expeclição do mesmo.
5.3.3,

Â comprovação de qualiÍicação profissional descrita no cuÍrícuki clar-se-á por meio

de:

I - Nível Superior:
a) Diploma ou Certidão de conciusão clo curso com até 180 (cento e oitenta) dias
emissão, na vetsão otiginal ou cópia autenticada em

c{e

catório com data em que ocorreu â _

colação de gtau, aeompanhada de cópia do rcspectivo histódco, compatíveI para o âmbito
de atuação pleiteada;

b) Certificado de curso de Pós-Gtaduação Lato Sensu,

Especiali zaçào,

com cluração de

360 (aezentas e sesseota) hotas como aprovação de monogra{ta ou Cetidão de conclusão

de curso, na veÍsão otiginal ou cópia autenticada em cartório c cópia do respectir.o
histórico escolar,. na própria átea de conhecimento ou em area de conhecimento
coffelatz.f aÍim ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo;

I

r. a.;:r:.=r I

:: .i.

tit,)rt
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c) Diploma do cutso de pós-graduação Stricto Sensu, Mestrado, na ârea ou em
cottelataf afirr,

ao desempenho das attibuições inerentes

^o

área

cargo, ou certidão

de

conclusão de curso, na vetsão otiginal ou cópia autenticada em cartório, com defesa

e

aprovação de dissenação e cópia do respectivo histórico escolar;

d) Diploma do cuÍso de pós-graduação Stricto Sensu, f)outorado, na
conhecimento

ou em ârea de conhecimento cortelatafa{tm ao

atribuições inerentes ao

ârea de

desempenho

das

c rgo ou cetidão de conclusão do curso, na versão original

ou

cópia autenticada em cartório, com defesa e aprovação de tese e cópia do respectivo
histórico escolar;
:

e) Cópia de certificado ou certidão de cursos de formação com as respectir.as

cargas

horátias.

II - Nível Médio (Magistério):
a) Certtftcado de conclusão do cutso na versão original ou cópia autenticada em cartório,
compatívelparu o âmbito de atuaçào pleiteada;

b) Cópias de certificado ou certidào dc cursos dc formaçào com as respecti\ as cargas
horárias e deverá coírstar o timbte ef ou canmbo com CNPJ rla entidade que forneceu

<r

curso, data de conclusão do rnesmo, cadmbo e assinatura do responsável pela emissão do

documento e data de expedição do mesmo.
5.3.3.1,.
"

A

documentacão a ql-re se referem as leúas

"a" e "d"-do item

I

deverá coflter

obrigatoriamente atos de aatorizaçào, reconhecimento ou renovação de reconhecimento
do curso e credenciamento da Instituicão de Educação Supcrior.
5.3.3.2. C)s cursos de pós-gtaduação l-ato Sensu, Especializaçào, e |'tricto Sensu, N{estrado e

Doutotado, só setão considerados se cumpridas às exigências cio Conselho Nacional de
Educaçào

- CN F,.

5.3.3.3. Os cursos de pós-graduação .ftricta .lensu, Mestrado

c Doutorado, só serão

considetados se aprovados pela Cootdenação <Ie Aperfciçoamento dc Pessoai de nível
Superior

- CAPES.
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5.3.3.4.

Â

documentação

a que se refere a leúa <'a)) do item 11 deverá

coflter

obdgatodamerite atos de autorização, reconhecimento ou feno\ração de reconheÇimentrr
do curso e credenciamento da Instituição de Ensino em Órgão Ofrcial.
5.3.3.5. Para compror.açào dos cursos relacionados
apresentar certificado de uma institúção pública

no Cutdculo, o candiclato

der.etá

ou privada tegulatrzada pelo órgão

ptópdo do Sistema Oficial de Ensino no âmbito Municipal, Estadual e/ou Federal,
contendo

^

c

rg

horâna, a identificaçào da instituição com a assinatura do tesponsár.el

pela otganizaçàof emtssão do respectivo curso/certificado e menção do ato normativo
(çtortana, decreto ou tesolução) de tegulatrzação dainstituição, quando ptivada.
5.3.3.6. Exigir-se-á tevalidação do documento pelo órgão competente de cutsos realizado

no exterior, confotme dispõe o art. 48, § 2"

"

§ 3", da Lei n". 9.394/96.

5.3.3.7. Na hipótese de não comprovação dos requisitos mínimos exigidos,

o candidato

estarâ autarrratTczmente eliminado do Processo Seletivo.

5.4. Dos critórios dc clesempate:
5.4.1. Nos casos de empate na classificaçáo, o desempate obedécerá a seguinte ordem de

prioridade:
[

-

maior idade, considerando-se dia, mês e ano dc nascimento;

II - maior

Ill IV

notà fià redação

maior tempo de experiência na árca pterendida

- localização de motadia mais próxima da escola onde exista a .vaga pretendida.

Desde

gue a vaga em questào seia na zona rural

06. DO LOCAL, DATA E HORÁRrO DA PROVA

6.1.

DE REDAÇÃO.

- A prova seiá rcalizad,a no dia 25 de abril de

202t,

em locais que

posteriormente seÍão divulgados, tendo início às 8:00h e o término às L2:00h.
6.2.

- O candidato deverá chegar ao local de prova meia hota antes do início da avaliaÇào.

6.3.

- O portão fechará impretedvelmente às 8:00h, horário local.

.. _..,.".,,4:!::l:::l

::;i;;i,
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É obrigatório o uso de máscara no momento darcalização da avaliaçáo.

07. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DAS ETAPAS.

7.i. Os resultados das etapas deste Processo Seletivo serão publicados até o dia

10

de maio de 2lLtrno quadro interno de avisos da Prefeitura Municipal.
08. DA

8.1.

O

eNÁrrsB, RECURSOS E CLASSIFTCAÇÃO.
candidato poderá apÍesefltar recurso no prazo de 02 (dois) dias, contados da

publicação dos resultados, das 08:00 às 12:00 horas.
8.2. O recurso devetâ ser protocoiado na Secretada Municipal de Educação, endeteçadcr
ao Presidente da Comissão Getal do Ptocesso Seletivo, de acordo com o modelo que será

fornecido pela Comissão Geral
8.3. Não será aceito recurso pot via postal, fax ou corteio eletrônico, nem fora dos
padrôes e prazos estabclecidos neste Ddital.

8.4. Somente serão apreciados os fecursos intetpostos dentro do ptazo da publicação do

fato que lhe deu origem e que possúrem argumentação lógrca e consistente que permita
sua adequa da avaltaçào pela Comissão Geral.

'

8.5. A Comissão Geral constitui instância íntca, sendo soberana em suâs decisôes, tazáo
pela qual não caberão recursos cclm as errentuais altetaçôes.
8.6. Feita a ar,âltse de todos os Íecursos interpostós, será publicado o resultado final nos
locais descritos no item 06 com as everituais alterações.

09. DA HOMOLOGAÇÃO
9.1. Âpos a c'onclusão dos ttabalhos de aplicaçào e de classificaçào final dos canclidatos,

a

Comissão Geral encàminhatâ o{tcraknente o resultado final deste Processo Seletir-o com
os relatórios e classificação dos candidatos para
apreciação e homoiogação pelo Prefeito
ttJ
a

Nfunicipal de Pinheiro/l\{Â, sendo tudo publicaclo
Prefeituta N{unicipal de Pinheiro.
10.

DA FORMALTZAÇÃO DO CONTRATO.

no

quaclro ioteÍilo de avisos

cla

@eer
ffi4'
w

W
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10.1.

Â convocação pata conttataçã,o será para atendlmeflto

Município de Pinheito/À[A, durante
10.2.

Â

a r.igência

à excepcional necessidade do

do Processo Seletivo.

chamada dos classificados para ocupaÍem as vagas setá feita pelo Sectetáricr

Municipal de Eriucação por meio de H,dital publicado no quadto de avisos da Ptefeitura.
10.3.

O candidato convocado para entrega de documentos paÍa ceiebraçào clo conttato

poderá solicitat ao N{unicípio de Pinheito/MÀ, pot meio de requerimento protocolado,

que seja teclassificado para o final da lista geral de aprovados, tespeitado a otdem

de

classificação original.

10.4.

O candidato

que não atender a convocação para a apresentaçào dos requisitos

citados no item 3.7 deste Edital ou que não solicitar a reclassificação pata o final da [sta
getal dos aptovados, Íro pÍazo de 02 (doi$ dias a
será automàt1c^mente

patíÍ da publicação no murai interno,

exclúdo do Processo Seletir.o.

10.5. O candidato que não compâÍecer na data e local detetminado no Eclital que trâta o

item anterior, perderá o direito decorente deste Processo Seletivo.
10.(r.

No

Caso

do candidato desisú da

vaga oferecida, devetá assinar

o termo de

desistência, sendo exclúdo do respectir.o Processo Seletir-o.
10.7. Âs convocações se datão em rigorosa obediência a orclem de classificação.

10.8.

Â

Secretaria tesponsár.e

I parafirmat o

contrato administrativo deverá seguir

rigorosame nte a otdem de classificação clas listagens dir.ulgadas pela Comissão Geral,

ficando aqueles que não cumptirem esta orientação sujeitos às penalidades previstas em
Lci.
10.9. Para efeito de formaliztçào do contrato, fica obtQatóda a'apresentaçào de copia
legível, acompanh ada do odginal ou autenticados. dos seguintes <locumentos:
a) uma (01)

foto 3x4 recente;

b) cópia do comprovanre de residôncia;
c) ccipia da cafteua de idenddade;
d) cópia do CPF;
.,..:.,,'
".,.;

l
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e) copia da CTPS;

f)

copiada cetidão de nascimento ou câsâmento;

g) cópia do titulo de eleitor acompanhada do compÍovante de votaÇão da úitima eleição
ou certidão de quitação eleitoral;
h) cópia clo cettificado de resewista ou documento equivalente, se do sexo masculino;

i) declatação de não acumulação de cargos em funções públicas;
j) em caso de acumulação legal de catgos, declatação informando o turÍro de ttabalho;
k) cópia do diploma ou cefii{icado de conclusão do curso corespondente à escolari<lacle
exigida paÍa, o cârgo acompanhado do original;

l) cópia do

Registto Ptofissional no Conselho Regional respectir.o e comprovante de

teguladdade atual do teferente conselh

o, pata as profissões

regulamentadas e sujeitas à

fiscalizaçào do exercício profi ssional;

m) atestado de antecedentcs criminais claJustiça Estadual c Federal;

n) copia da Carteita Nacional de Habilitaçào parâ os caÍgos em que o Edital assim

cr

ex1gf.
10.10. O contrato temporádo será firmado por pÍazo determinado de no máximo 01 (um)

ano, podendo set ptortogado pot igual pedodo, durante a r,.igência deste Ptocesso
Seleúr o.
11.

DA DELEGAÇÃO DE COMPETENCTA.

11,.1. Fica delegada competência

à

Comissão Getal, tesponsável pelo planejamento,

organizaçào e rcalizaçào <]o Proccsso Sclctir-o" para:
a) divulgar o certame; '

b) defenr e/ou indeferir inscdções;
c) elaborar , aphcar, cotrigk, juigar e avaltar as provas previstas no Edital;
d) recebet e iulgar os recursos previstos nesre Ildiral;

,
.:
:

"
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e) emitir telatódo de ciassificação dos candidatos

t) prestar informações sobre o certame no pedodo de sua rcahzação.
12.

DAS IR.REGULARIDADES.

12.1. Iiventuais irteguladdades constantes no processo dc seleçào e de cofltrataÇão

serã<-r

,t^

objeto de apuraiào pela Sectetaria N{unicipal de Educação do Município de Pinheito/MÂ,
e os inftatores estarão sujeitos às penalidades ptevistas em Lei.
13.

DAS DrSpOSrçÕnS TRANSTTORTAS.

1,3.1,.

O ato de

contrata'çà"o temporária

pan o exercício do cargo é de competência do

Chefe do Poder Executivo Municipal, atendidas as disposições da Legislação N{unicipal
que regulamentâ a matérta, bem como demais dispositivos legais e normas contidas neste

Edital.
1,3.2.

Pot necessidade e conveniência da administração, o candidato poderá set convocado

a apreseÍltar todos os documefltos originais exigidos parâ conferência e autenticação das
coplas.

13.3. Os candidatos estarão sujeitos ao cumprimento do horádo de trabalho no local

detetminado em que setào lotados. conformc estc Edital, atendendo

a

erccpcional

necessidade da Àdministracão.

13.4.

O candidato

clesempenho, e se

vigência

contratado na forma deste Editai será avaliado quanto ao

seu

for evidenciado sua insuficiência profissional a qualquer tcmpo,

fla

do conúato,

acarcetará

a

rescisão imediata

do conúato celebrado com o

Município de Pinheito/MÂ, respeitada a legislação vigente.

i3.5.

Â

aptovação fleste Ptocesso Seletivo não asseguÍa a.a candidato a sua conúataçào,

mas apenas a expectativa de seÍ convocado, seguindo rigorosa oÍdem de ciassificaÇão

e

necessidade da Administração Pública Municipal.

1,3.6. Ocandidato setá responsável pela urouli'rruçàode seu endereço tesidcncial, elctrôniccr
I

e telefônico junto a Sectetaria Municipal dc Educacão enquânto este Processo Seletivo
estiver dentrg de seu praza de validade. O não curnpdmento â essa cletetminação poderá

1r,.i.,.,
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ocasionar a ausêflcia de convocação no ptazo prer.isto. Nesse caso, o candidato será
considetado desistente e será eliminado deste Processo Seletivo.

13.7. Nenhum candidato pod erá alegat desconhecimento das notmas contidâs fleste
Edital.

G,\BTNtr,TE,

DO PRL,FUITO MUNICIP,\]. DE, PINHE,IRO/i\I.\, E,S'I'\DO DO

N,L\R-{NHÃO, ÀOS 31 DE MARÇO DIE2O21.

ciano Silva Soares
Piefeito Municipal de Pinheiro/MA
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ANEXO

I

NECESSIDADES DE PROFESSORES PARA O ANO LETIVO DE2027

E§rütÂ sfrffE
1

'l
a

Ê§{jeÃÇÃô !filFÂhirtL

E.M DOM RICARDO PAGLIA

5

E.M PROFg ANTONIO CARLOS GUTERRES

7

J.I,4URELINA CATÂRiNA

9

t,
r
J

J.I BEM ME QUER

16

6

J.I MARCELINA DOS SANTOS

7

J.I PEQUENO PRINCIPE

;q

J.ISONHO MEU

J.I FRUTO DO SABER

2
1Õ

6

s3

TOTAL

p#L*

ftiq
1

i: j1.i i.-.;./

BOM VIVER

,r í1 .l.illíi,!,T:

6

CAMPO NÜVÚ
?

FORTALEZA

t+

PACAS

5

PACAS

6

PARAíSO

7

PORÃO GRANDE

8

SANTA VITORIA

I

SANTO ANTONIO DOS CARVALHOS

13

I

5

II

.i.

10

SÃO CAETANo

1,1

VILA FILUCA

q
d4

4

J

TÜTAI.

frlô
it *

HüLJCAÇÃ-ü

i ru

F.eruTI L/.efti

1

BÜM VIVER

&

2

CAMPO \IOVO

3

3

FÜRTALEZA

4

PACAS

!

4

5

PAC/IS

II

3

ti

PARAíSO
PIRINÃ

ü
(:i

to

{

rlÊrs

r

J

SANTA VITORIA

9

10

SANTO ANTÔNIO DOS CARVALHOS

2

1,1,

SÃO CAETANO

6

t2'

VILA TILUCA
;

I

11

PORÃO GRANDE

i'í"'j.s.

#5

1"

qq

/

iitiit:;
!i{a'lti:i=
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ANEXO I - CONTTNUAÇÃO
.:§SeStA.§ÊDE

iu;i
I

].":lgY{;i;fl'ii,..,..;.;.,jl.-.l.'r:,.:i'!i,.l.à

E.M CONC A VIEGAS

1"

2

E.M DOM R'CARDO PAGLiA

4

3

E.M DRS PEDRO LCIBATÜ

4

4

E.M ÊILADELFO MENDES FILHO

2

5

E.M JOSE DE ARIMATEA NUNES

4

t)

E.M PROFÊ DILU FREITAS

B

E.M PROF9 ANTONIO CARLOS GUTERRES

-,

'7

8

iEP

ô

U.I PRESIDENTE MEDICI

r

!1

4

TüTAL

jf

Fe
1,

BOM VIVER

2

CAMPO NOVO

Él-:,'ii

ii,'.ri*

l:.

:rt :'.;'\ r.

à

FORTALEZA

4

PACAS

I

5

PACAS

II

?

PARAí5O

1

Z

PIRIi\IÃ

1-7

5

q

PORAO GRANDE

9

SANTA VITORIA

Ã

SANTO ANTÔNIO DOS CARVALHOS

J

1"CI

1.1

SÃÜ CAETANÜ

1.2

VILA FILUCA
Í,.1TÀ
TU!êL

êiii

r, ir; 4 i i',1,i-i

3

_q

i

!r:1..,:,."11

li|;)tl+:.,::tr

:::!:;:a:ari?.4:1

!

4

r

4
5
cd

i

it ;i):.

;
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i
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firu§êN* FUru*Ãe4ÊNTAt Àt,§§
P{}LÚ

FlniiAíS

{li:.iiril;: i i_i, ::;,a
(1)ctÊNctAS/

I;.êir.i

(3)CrÊNCtAS

BOM VIVER

HUMANAS/ (3)LETRAS-

1

7

INGLÊS.

(1)ctÊNC|AS/ (1)
CIÊNCIAS HUMANAS/
(3)LETRAS-rNG LÊS/
j

CAMPO NOVO

7

(2)MATEMÁICA.
(2)crÊNctAS/ (2)
crÊNCTAS HUMANAS/

(1)ED.FísrCA/
(2 )LETRAS-ING LÊS/

3

FORTALEZA

Ç

{1)MATEMÁTtCA.
(1)crÊNCrASl (1)
crÊNCTAS HUMANAS/

(2)LETRAS-tNG LÊs/

4

PACAS

5

PARAíSO

I

5
L

(1)MATEMÁICA.
MATEMATICA
(1)crÊNCtAS/ (1)
crÊNCTAS HUMANAS/

(1)ED.FíSrCA/
PIRINÃ

q

(2)LETRAS-rNG LÊS.

(2)CrÊNCtAS

HUMANAS/
(1)ED.FíSICA/
(4)LETRAS-rNG LÊS/
7

PORÃO GRANDE

a

{1)MATEMÁTtCA.
(1)ctÊNCtAs/ (3)
CIÊNCIAS HUMANAS/

(2)ED.FístcA/ (1)
FTLOSOFTA/(2)LETRAS-

INGLÊS/
{t

SANITA VíTORi,II

12

(1)GEOGRAFTA/
(1)ED.FíStCA/

SANTO ANTÔNIO DOS
a

CARVALHOS

(3)MATEMÁICA.

5

(3)LETRAS-tNG LÊS/
(1)CrÊNCTAS

HUMANAS/ (2)LETRAStNGLÊS/

10

SÃO CAETANo

5

(2)MATEMÁTtCA.

1,1:

VILA FILUCA

ÍI

EDUCAÇÃO FÍStCA

TÜTA!-

l:

:
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ANEXO r - CONTTNUAÇÃO
:

§{§

LJUVLN

SLML

1

E.M AGOSTINHO RAMALHO

1

ir

E.M CONCITA VIEGAS

3

E.M DOM RICARDO PAGLIA

4

E.M DRg PEDRCI LCIBATO
E.M FILADELFO MENDES

)

FILHO

r

E.M INAH REGO

7

E,M JOSE DE ARIMATÉA

,i

r.IVÍ JOSE ERIVAN CORDEIRO

ridTiiFii, ü Êi-fl

üfl

Lãm:''i't

.:

i

H.I§S-BRAITI-E

{',i§i'iqi t.; ;'i"r

ül

;ii:

ttf:íi,r':5

2

1

1,

'r;;.;:;.1
-]

1

')

1

L

I

E.M MARIA PAIVA

10

E.M PROFg DILU FREITAS

11

IEP

L

12

J.I AURELINA CATARINA

1

6

1

1.

2
1

3

:"

13

J.I BEM ME QUER

3.4

J.I FRUTO DO SABER

15

J.I MARCELINA DOS SANTOS

16

J.I PEQUENO PRINCIPE

.L/

]"iSONIJO MEU

1

19

U.I PRESIDENTE MEDICE

J

r

TÚTAã-

i"

2

1

5

r:

íPJTÉ§PffiÊT§ ME E-IBfiÃS

46

?

f.ili*.ír:i:,.iii,..

i"

BOM VIVER

2

FORTALEZA

3

PACAS

.,

I

Z

r:

PACAS

II

1

1

5

PARAISCI

b

PIRINA

7

PORÃO GRANDE

1

J

6

1.

1
I

a

SANTA VITORIA
3

SAtJ

iO Aí'j' r,ÊJrú LlU.§ rr, i{\iÂi

t-ii,1i

1,

1ü

SÃO CAETANO

il

11,

VILA FILUCA

:
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J
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ÂNE,XO

II

FORMULÁRIO PAR.A INTERPOSIçÃO DE RECURSOS A COMISSÃO
GERAL DO PROCESSO SELETIVO

CÂNDIí}.ET[}:
INSCRIÇAO N"
CARGO:

DATA:

/

_/

ESPÉCIE DO RECURSO:

( ) Não homoiogação

ou incotreção dos dados da inscriçào;

( ) Resultado da Experiência Profissional;
( ) Resultado da Pror.a de Títulos;
( ) Resultado

da Redação.

RAZÕES DO RECURSO (elaborar recurso de modo prcciso

e legír cl):

il;i!

P.;rl'il iIé1
,rile
.s&.
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q,.

q§ffiPREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
ESTADO DO MARANHÃO

ANEXO III

DECI-ARAÇÃO DE ACUMULO DE CARGOS PÚBLICOS

E,

, inscrito (a) no CPF'

poftadof (a) do RG n"

DECLARO sob as penas da Lei e paffi

sob o no.

fins de corrtrataçào no sen iÇo público municipal de Pinheiro/MÂ, que exerÇo o catgo de

com càÍgz horária

horas

de

semanais,cujajornadadetrabalhoédeàs-horas,sendoacumulár.el
com o caÍgo em que serei conttatado(a), em coflsoírância com artigo 37, incisos

XYII,

X\tI

e

da Constitúção Federal, não comprometendo, desta forma, minha contratação.

DECI-ARO, também, estar ciente da ilegalidade da

acumulação

remunerada de catgos públicos, ressalvada a de dois cârÉlos de ptofessot, de um catgo de

professor com olltÍo técnico ou cientifico e de dois cargos ou enlprcgos ptivatir,.os de
profissionais da saúde (com profissões regulamentadas), quando houver compatibiliclade
de horários, conforme prer,ê o capítulo

VII,

Seção

I, artigo 37, inciso X\rI e XVII,

da

Constituição Federal de 1988.

DECLARO, por firir, estar ciente dc que prestâÍ declatação falsa é crime
previsto no attigo 299 do Codigo Penal Brasileiro, suieito o declatante às penas, scm
preiúzo cle ouü:as sancões cabíveis.

Pinheiro/N{À,

de

de 2021.

-

ÀsslNÂT',UM DO(A) CÂNDrDÀTO(ô

.!á

II

i?.;
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ANEXO III-CONTINUAÇÃO

DECI-ARAÇÃO DE ACUMULO DE CAR.GOS PUBLICOS
t

llu
pottadot (a) do RG n"

inscdto (a) no CPI-

sob o n".

,

DECLARO sob as penas daLer e para

fins de conúataçào no ser-vico público municipal de Pinheiro/Nl\,

q,-.e

NÃO EXERÇO

qualquet cargo ou emprego púbJico no âmbito do Setviço Público Federal, Fistadual ou

Nfunicipal,

ou ainda em ÂutaÍqúas,

Fundações, Empresas Públicas, Sociedades de

Economia Nfista, suas subsidiarias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo
Poder Público, nem percebo pterrentos decorentes de aposentadoria inacumulár.el com o
cargo que serei contratado. Comptometo-me a comunicar ao setor competente, qualquer
alteraçáo que vier â ocofreí em minha vida funcional, que nào atenda aos dispositivos
legais ptevistos paÍa os casos de acumulação de cargos (artigo 37, incisos

XVi c XVII,

da

(-on stituiçào Fcdcral).

DECLARO, pot fim, estar ciente dc que pÍestar declaração falsa é cdme
previsto no atigo 299 do Código Penal Brasileiro, sujeito o declarante às penas, sem
prejúzo de outtas sanções cabíveis.

Pinheiro/MA,

_

cle

de 2A21.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
ESTADO DO MARANHÃO

ANEXO IV
RELAçÃO DAS ESCOTAS MUNTCTPATS

5H*§
E§COI.A

NO
J..

COLÉGIO DR. PEDRO LOBATO

2^

J.I. AURELINA CATARINA AMORIM

U.E. PROFA. DILU FREITAS
Ã

E.M. DOM RICARDO PEDRO PAGLIA

5.

E.M. CONCITA VIEGAS

6.

E.M. FILADELFO MENDES FILHO

7.

ESCOLA INAH REGO

E.M. JOSÉ ARIMATÉIA NUNES
9

E.M. PROF. ANTONIO CARLOS GUTERRES

Ín

rEP

"t4
JT.

J.I. BEM ME QUER

1.2.

J.I, FRUTO DO SABER

a1

r5.

J.I. MARCELINA DOS SANTOS MORAES

1ã

J.I. PEQUENO PRíNCIPE

-

TNSTTTUTO DE EDUCAÇÃO DE ptNHEtRO

U.I. AGOSTINHO RAMALHO MARQUES
U.E. MARIA PAIVA ABREU

17.

U.I. PRESIDENTE MÉDICI

18.

U.I. JOÃO MAB.IAí\Ü ARAÚJO RiBEIRO

19.

U.I. JOSÉ ERIVAN CORDEIRO
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ANEXO rV- CONTTNUAçÃO

F*l-#l

&*â'r,'! VIL/fiffi

!-:r='.:
! ii.{:ti'_rJ 1; : ;.'1.!,
.ri : ,

í§"

f,Êflei!-êà

âü"

COLEGIO ROM UALDO FERREIRA

BOM VIVER

2t.

E.M. ABRAÃO CARDOSO

PONTA DE SANTANA

22.

E.IVI. CAMILCI LELES SCIARES

SÃO LUIS DA CHAPADA

23.

E.M. DES. JOSÉ SARNEY COSTA

OITEIRINHO DE PEDRA

z+.

E.M. DOMINGOS ANDRADE BRITO

SÃo SEBASTIÃo

25.

E.M, JOAO RAIMUNDO NUNES

NOVA PONTA BRANCA

26.

E.M. LUIS GONZAGA

iírlI.j{í\:GA

27.

E.M. NENROD SILVA

PONTA BRANCA VELHA

aa

E.M. SINHAZINHA FERREIRA

MADEIRA

29.

E.M. VER. LOURENÇO FARTAS

CENTRO DAS MANGAS

Fút#: ÇAMF* l§trVS
i,f;Vil,1=il

ESeStê.

NO

3ü.

U.E. JOSÉ GOMES JÚNIOR

CAMPO NOVO

5r.

E.M. FAUSTA BARBOSA DE CARVALHO

BURITI

32.

E.M. JORSINO FARIAS

VÉÂiS

33.

E.M. MARIA COSTA

QUEIMADA DE JOÃO

E.M. MATIAS SANTOS

1,'i\.iil: Il,-i

E.M. SADY DOS SANTOS MATOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
ESTADO DO MARANHÃO

ANEXO rV- CONTTNUAçÃO

P*Lü: F#RTALEZA
f*ri;i.riü#

É§cora,

ni"

36.

E.M. AFONSO PAIVA

FORTALEZA

37.

E.M. ANTONIO QUEIROZ SOARES

SÃO RAIMUI\DO

,1tt.

E.M. BERNARDO MENDONÇA

ALTAMIRA

39.

E,M. ESDRAS LIBERALINO SOARES

TATUZINHO

40,

E.M. EUZÉBIO COSTA RODRIGUES

PORÃO DOS PIRROS

4L"

E.M. FRANCISCO DIAS

FlheÀ3,ài-

E.M. JUDITH REIS

REFÚGIO

43.

E.M, RAIMUNDO ARAÚJO

PORÃOZINHO

44.

E.M. SERRARINHA

: I i..r.,,.-

45"

E.M. THEOTONIO COSTA

cCIco

+é-"

Fffit$: PACAS

r.i. jt:i

§

t\ío

E§CüLÀ

r4Õ"

COLÉGIO DOM INGOS PERDIGÃO

PACAS

fi',

J.I, MIRTES PAIVA

!-'lri."+.f

48"

E.M. DE RIBEIRÃO DE CIMA

RIBEIRO DE CIMA

48.

E.M. FILADELFO MENDES

50"

E.M. JOSE PAULO ALVIM

!:,t.llFiNHAS

qí

E.M. LAZARO ESTEVAN SA

FORQUILHA

E.M. ROBSON DAS FLORES OLIVEIRA

TIQUIREIRO

53"

E.M. SÃO JoSÉ DE RIBAMAR

F;:iMFi!,Hí)5Â

54.

E.M. JOÃO RIBEIRO
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ANEXO lV- CONTTNUAçAO

FffLS: PAÇA§ ãl
P*VüÊÀ**

E§E&i,A

t\to

55.

E.M. TODOS OS SANTOS '

RIBEIRÃO DO MEIO

56.

E.M. BOM JESUS

PRAÇA DA ALEGRIA

57.

E.M. CI-IICO BAIANO

Bült vl.f iA

58.

E.M. DE CERRO

CERRO

EG

E.M. JOSIAS PEIXOTO ABREU

ESPíRITO SANTO

6CI.

E.M. LEANDRO NOGUEIRA

ivi

61..

E,M. MARCIONILIO BRAGA

VITORIA DO PERICUMÃ

62.

E.M. MARIA QUITÉRIA CERVEIRA

MARANHÃO NOVO

63.

E.M. RAIMUNDO MARCELINO FERREIRA

É5Tã,úrL-14

iíiÍri{ ilÂ

NüVÉ,

P§LÜ: PARÂí§*
E5ÉSL&

rd"

I

64.

COLEGIO CATARI NA VELOSO

PA.RIiiS*

65.

U.E. MARIA DE LURDES LEITE MENDES

PARAíSO

66.

E.M. JOANA BATISTA FERREIRA MORAES

a À À!T I r-i'i
fÊ-.t\l t,'-t'.-r".-i

67"

E.M. MIRTES PAIVA

TABOQUEIRO

68"

E.M. ROBERTO SOUSA AMARAL

RUMO DO AMARAL

69.

E.M. SAO ROQUE

SÃO ROQUE

70.

E.M. URUCURANA

URUCURANA

71,.

E.M. VER. BENEDITO MARAMALDO

'1't

E.M. VER. JOÃO PAULO CASTRO NOGUEIRA
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