
www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

214 Ano XIX • Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Junho de 2021 • Edição IVCCCXXXIV

(Continua na próxima página)

TRABALHO E PROGRESSO 

Desta forma, vamos entrar no mérito das razões e contrarrazões alegadas, 
sendo que uma simples leitura do edital verifica-se que não foi solicitado nas exigências 
que fosse apresentado certidão do INMETRO, bem como a resposta da impugnação 
deixou claro que não seria necessário a apresentação de certidão do INMETRRO. 

Conforme entendimento do TCU, trata-se de faculdade ao Administrador, 
solicitar tais exigências, senão vejamos: 

•59_ Sobre o tema, a jurisprudência do TCU é firme no sentido de que 
o certificação de produto em relação à determinado normo constitui 

exigência afeto ao poder discricionório do Administrador, podendo ser 
admitido contanto que devidamente fundamentada na processo 

/icitotório, mediante parecer técnico, hoja vista caracterizar efeitos 

potenciais de restrição à competitividade do certame. 

60. Nesse diapasão, a voto condutor do Acórdão 2.378/2007 - TCU

Plenório, relotado pelo Ministro Benjamin Zymler, deixo assente que: 

6. Hó que se ter cristalino que a regra poro contratação no 
Administração Público é o licitação mediante amplo concorrência. Haja 

visto o exigência do solo-cofre certificada restringir o competição, coso 

a Administroç{lo concluo por necessória a contratação de produto 

certificado, deveró, mediante parecer técnico devidamente 

fundamentado, demonstrar a real necessidade da aquisiçllo. O 

administrador que arbitrariamente optar por exigir a certiflcaçllo, 

restringindo, sem a devida motivação, a competiçllo, flcar6 sujeito às 

sanções previstas no art. 19 da Lei 8.443/92. 

61. No mesmo assentado, o deliberaç/lo contida no item 9.3.2 do 

Acórd/lo 2392/2006-TCUPlenório é esclarecedora ao dispor que: 

9.3.2. o administrador tem a faculdade de exigir a certificação do 
produto em relaç/lo à norma escolhido, desde que devidamente 

fundamentado no processo licitatório, mediante parecer técnico, 

devendo ser aceitos os certificados emitidos por qualquer entidade 

acreditada pelo Instituto Nocional de Metrologia, Normolizoçllo e 

Qualidade Industrio/ (lnmetro) poro tal. (TC Oll .520/2010-8)" 

Portanto, no edital do presente procedimento não foi solicitado a referida 
certidão questionada no recurso da Recorrente, não restando dúvida então que a 
habilitação da empresa vencedora fo i realizada de forma correta, tendo em vista que a 
mesma apresentou toda a documentação solicitada nas exigência do edital, restando 
assim devidamente habilitada como informado no dia da sessão. 

E) DA CONCLUSÃO: 

Forte no exposto, a Pregoeira e sua equipe de apoio recebem o recurso 
apresentado pela empresa recorrente, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, 
mantendo assim a decisão da sessão de HABILITAR a empresa MAY MÓVEIS EIREU, 
CNPJ: 21.066.986/0001-72. 

Publique-se. Junte-se aos autos do processo administrativo. 

Cocal-PI, 02 de Junho de 2021 

Sabrina Costa Pereira 
Pregoeira 

RATIFICO nos termos do artigo 109, parágrafo 42, da lei n. 8.666/93, a decisão a mim 
submetida, mantendo-a irreformável pelos seus próprios fundamentos. 

Secretário de Educação. 

1«,,11111nda (aMJIOO d, Albuquuqut 
5em1Ju\a dt Eduai;lio 

_..,o.1zon 
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PREFE ITURA MUNICIPAL DE C O CAL- PlAUi 

SECRETARIA MUNJCIPAL D E ADMINI.STRAÇÃ O / SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ASSIST~NCIA SOCIAL I SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO I SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

O PREFEITO MVNJCJPAL DE COCAL, Estado Piaul, no uso das atribuiçôei legais, nos termos do an. 65, IX, da 
LA:i Orgdnic:a do Municlpio e suw. u.lttm1çU1:t>; t: mi Ld Municipal n" 605 . dt: 26 de dt:Zt:mbru de 2017, toma públicu. a 
real i7,açl1Q do Processo SelctiVQ implificado para CQntl'atação pc.'l..qonl em caráti?I' temporário, ob.~rvadas as demais 
disposições legais ntincntc:s ft csp6c:ic e de ocordo com n.s nonnM cstn.bclccida.s neste Edjtal e cm seus Anexos. 

1.1 . O I'roecsso Seletivo Simplificado seri. «:g:ido por cst.c ~dihll e C1'.CC:utado sob• rcsponsabilidaclc d.a Univcnid.adc 
Estadual do Piau"í - UESPI, alravb, do 1:1cu Nllclco de Concunos e Promoção de Eventos - NUCEPE, consi$lc ntc na 
AvuJiuçiio d1: THulos pre"Yis.tu no item 8 deste Edhnl. 
l .2 . Scrllo ofcrocidas 154 (c=ento e dnquenta) vaps, distribuldas confonnc Quadros 1, 2, 3 e 4 , deste Edita.l. 
1.3. O prazo de validade dcate Processo Seletivo SimplifieMlo s.crá de 12 (doze) meses c.onui.dos da data de p ublicaçio 
do Edital de Homologaçlo do Reiultado Final no Diàrio Oficial dos. Municlpios do Eitado do Piau.l, podendo icr 
prorrogado poi- igual período, uma única 'YCZ., 11 critério da Admini5lraçio Publica. 

2. 1. Scrlt udmitidà à impu~rw<;uo .U. nomwg desk t::ditu.l no pna.zo de 02 (dois) dias a partir do primeiro dfa: seguinle de 
sua publicaçilo na pêgine do NUCEPE, no endereço e:letrõnico: nu«pc. ue~pl.brlseleUvo_pmcocal2021 .php, através 
de link csp,ccifico di.sponibiliudo no endereço eletrônico supm " partir das 9b do primeiro dia !s 13b do úhimo d ia. 
2 _2 . O impugnante dcvcr:i, obrlaatortamente, ind icar o iremlsubi1em que será objeto de sua impugnação e sua 
fundamentação, sob pena de nio CÓrthccimcnto de 5Cu pedido. 
2.3. Os pedidos de i.mpu,s.n~ ise.nlo julgados pelo NUCEPE e Prcifeitura. Municipal de Oxal - PI, no que 1;1 cada um 
couber oprociaçilo e/ou doeis.ão. 
2:.4. O R.cs11llJ:ldo dos pedldos de lm.pugru1.çlto sem d.l\l\llgndo no endereço clc1r6nlc.o: 
nu«p('.ucspi.brl1dctivo_pmcocal2021.pbp. conforme data estabelecida no Cronoa:rama d e Exccuçi o - Anexo 1, do 
pre.sente Edit.:11. 
2 .5. Da decisão sobro o resultado do julgamento dm. podido.'!. da imr,ugneçilo rulo caberã, mb hipótese a lguma, rocunio 
administrntivo. 

CAaam; 

3. t . 0• <:a.raos/e-ipeçialidades, Jornada de trabalho, vcriel.tnento base, rcquisilQ/e-icolaridadc e vasas c0<:ootram-•c 
definidos nos Quadros l , 2, 3 e- 4 , deste Edital 

Quadro 1 • SECRETARIA MUNICIPAL DF.. ADMINI.STRACÃO 

Vicri.fl 
Ze.l11dor 

CARGO 

do «rviçot 

AC - AmpJ11, Cooci>m?n,çtl. 

JORNADA DE VENCIMENTO REQUISITO/ 
'rRABAL..llO 8.ASI& ESCOLA..lUDADll: 

40b 1.100,00 lin1ino 
incompleto 

30,00 

PCD - POMOllli COM DeBciMCia -~ de V~ p,lfll, Cí&tl"1illl.lOI COM dctlcl~ll. 11.» lttn\OII doa cllspo1iliw» lee;t.l& mcaclotllldol 1110 iu:m 4 deito 
Edital. 

Q uadro 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTtNCIA SOCIAL 

Entrevistador 

Facilitador de ofieina 

·-· 
Psicólogo 

Visitador 
AC - Ampla Conconfncp_ 

JORNADA DE VENCIMENTO REQUISITO/ 
TKABALHO BASE E$C'()L,UUDADÉ 

40h 1.100 00 Éniinú M6dio éómnlctb 

JOh 

40h 

Cuno Superior <:m Sttvlço 
l .500,00 Socirll ~ Regi~ no C,(m ~clho 

co~tcntc 

Ensino Mr!dio oonmleto 
1.100,00 ELUln.o Fundamental 

inoomoleto 
Cun;o Superior cm LiocnciatW11. 
Plena em Normal Superior ou 
Cuno Superlor cm Lleêociaturo 

I . .S00,00 Pkna cm PNID.ooRia 

1.10000 

Cul'!IO Superior nn Psicologia e 
Rc-Jiill-lfú l'lú Cou$é.llto 
CO'"_,CDte 

En.sino M6dio comalcto 

VACAS TAXA DE 
AC PCD IN$CRICÃ0 
6 3000 

40,00 

J0,00 

40,00 

3000 

PCD - rcuo. CGffl Dcficit.ftcja - R~ de Y-lrCU p&t& Clõdid.ltot com dcficilõcia., MI lctmM dos di~i:tivM Lcpia mt.ftlCtOIMidoa 1)1) item ◄ dcuc 
Edital 

O uadro 3 - SECRETARIA MUNIClPAL DE EDUCACÃQ 

CARGO 
JORNADA D E V E-NCIMENTO REQUISITO/ VAGAS TAXA DE 
TRABALHO BASE ESCOLARIDADE AC PCD INSCRICÃO 

Cul'!IO Superior cm Lica1cialllnt 
Plcom cm NOl"mlll Superior ou 

ProfC!l!IOr Cla!IK A Curso Superior cm Licenciatura 
17 1 PO IVAJ..t ClA Plena om Pod>goSJ• ou 

Fonnaç:lo em ntvel mMio na 
modalidade Nonnal 

20h 1.442,12 
Çur,Q Superior cm Licenciatura 

40,00 Profes:wr Closs,c B • Pleno em Edueoiçi.o flsieD e 
EDUCAÇÃO FISICA Registro no Conu:lbo 

3 

COfflDl!:lelile 

Profcs~ r Clas._-.,e R - Curso Superior em l,.iomciatum 
1 

INGLtlS Plcn1 cm Lctru-Ine.lês 
Profcssoi- c, .... B - C\ino Superior cm Lic-.cnciatu:ra J 
MATEMÁTICA Plena cm Matcmilica 
AC - Ampla Concorréocta. 
PCD • hinóa «im Ddiciêndti. - R(:4(-rva da v-lrgti.S piU1I. caadi.da[Orl C>OJn ddiclêtldti.. !ICll lcnnc'l6 dos dispoeltivot l~gait mcndonadot no item ◄ dc:uo 
Edital 

Q uadro 4 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

i\a,e11lc C,0Hhmil6tio de 
Saúde - Povoado Sio 
Benedito e S!Q Carlos 
Agente <:omunitúio de 
Saúde - Bairro unsses 
Agen1c Comvni1frio de 
Saúde - Bairro Slo 
francisco 
Agente ComunitArio de 
S111üdc - Bili.rro SI.o Pédlo 
Agente Comunhjrio de 
SaG.d<: - Bairro Noventa 
A&cnte Comunitãrio de 
Saúde - Bairro Juuciro 
Agente C-omuniwio de 
S110dc Po,·oado 
Contendas 
AftC$A.Q-CAPS 

Assistente Social 

Dt.'flti.sta F.SF 

Educador Fi!ico 

<Oh 1.$50,00 

30h 1.20000 

1.500,00 

40h 

2.500,00 

JOh 1.200,00 

Rl:QUISITO/ 
ESCOLARIDADE 

VACAS TAXA DE 
AC PCD ll'ISCRICÃO 

Ensino Médio completo e 2 
residir na itta da comunidade 
etn que trlu9rr, f--+----< 

C\ir,Q de Fonnaç;!o 00nforme f--+-- ---< 
ilem l l , de!te Edital. 

Ens inQ Mb:l.iQ OQtni)lcto 
eu .... Superior cm Ser,,iço 
Social e Rcg_is\1'0 sK> Conselho 
co..,_,cntc 
CUno Superior cm Odontologia 
e Rcgistm .., Con!IC:lho 
co ... ----~1c. 
Cun<> Superior cm Edu<:oçio 
Física e Registro ao ConKlbo 3 
como,ete:nte 

30,00 

JOOO 

40,00 

70,00 

30,00 
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PREFE IT RA MUNICIPAL DE C O CAL- PIAUi 

SECRETARIA MUNICirAL DE ADMI ISTRAÇÃO / SECR ETARIA 

MU l C[PAL OE ASSIS1'1'.NClA SOCIAL I SECRETARIA MUNICIPAL OE 

EDl.lCACÃO I SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD E 

Eníenneirv 

F1Lnuadutko 

Fi1iolcrapcuta 

Fono.i.udi6lugu 

Médico Çlnceolog.lM&. 

M6dico PctJiatna 

Mb:lico Psiqu..iatn • CAPS 

Motori.!'lta SAMU 

Nutricionis:tll 

Pcd.;,,gogo (CAPS) 

P1,içólogo 

Ti6cnioo de Enfermagem • 
SAM U 

T6c:nioo em Enfermagem 

Ti:c:nico em Higiene 
OUQl • ESB 

"tetapeuta Ocupacional 

AC-Ampla~1L 

40b 

JOb 

JOb 

20b 

40b 

JOh 

Cuno Superior em Eofcrmasem 
ic Revii;:llV ~DKlbo 
COt'l'll'M':tCt'ltc 

Qil"JQ S\lperior cm FannÃç.i,11 e. 
~gi11r0 ConU:lho 

1.500,00 1-:;;,=':,.-"'~"'"';~=::,~,.~0-,-.m-~F~l,~lo_u,_m_p~I•-+--+---< 

6.300,00 

e Registro Con&elho 4 
comnctcntc 
Cun;o Supcrio.- cm 
Furw1.11udiulQJl.i11 t: ~ ~lro no 
Conselho com-~1'.llt• 
Cl.irM> S \1pcri1>rc:rn M C:W,iciM e 
K~gittro no Conu.lho S 
co···-~tc:ntc 
Cut1-0 Sur,,erlor 4!:l'n Ml!dlclna e 
Registro no Conselho 
competente + E3pcçi111li7...11ção na ·-Cuno Superior cm Medicina e 
R.e-.,ii:lrú nu CvJ11Jo1!lhu 
competente + E6.pcci11lizoção na .... 
Cuno Superior em Medicina e 
Regi litro DO ConKlbo 
co1u.pe:tt!11l., • Espe::i11liz;:.çio 1Ll:I. .... 
Én.,ll'k) Furidi!i~lilll C()f'l'lplmo 

1. 100,00 + CufflO de Socorrista + 4 
CmW'lll de lh1bifüacio AD 

1.500,00 

1.100.00 

I . .S00,00 

Curso Superior cm Nutrição e 
Regii.tro ConKl.bo 2 
COt'l'lr'l<':ret'JlC 

C1.ll"50 S\lperior i:m Liçencit1t\.lna 
P lau1 ~n NOrm.i!.l $ upe:!'1õr ó u 
Cuno Sup("rior cm Ll~ci1111w-a 
Pl-en11 cm Pcdall'olria 
Cuno Superior cm Psicologia e 
Re~stro Con3C-lho l 
cornnr,clcnfc:; 

EWiino Médio Complelo c:om 
Cul'$0 Técnico de E:nfemugl!lm 
+ Cuno de- Sooonista e 4 
Registro Con11.clho 
Com,u,lcntc 

C:ruino Mhlio Completo com 
curso Ti:c:nico cru Saúde Bucal 6 
e Re.i,.iii.i.ru Con11elho 
Comoettme 
Olnó Superior cm Ternpie 
Ocupacioru1.J e Re,gluro no 
Con1clho comDCk:DlC 

40,00 

160.00 

30,00 

40,00 

30,00 

40,00 

i'C O • l>enoe CGffl Octlcltnci1 - RCIICtVII de Vl,U p&rl e&ndldatoa COM dcflcíénc.le. Ma ICl'TI\M dô! di~itiVM litjtiU mencionedOII no l1cm -4 dcuc 
Edital 

3 .2. Será ex igido o curso de formação inicial e con1inuada para os car,didntos eprovados: e el8$9,ificados: dentro do limite 
de vagas estabela:idos para os cargos de Agente Comunitário d.t: Saúde a b':t:r realizado conforme ilcm 11, deste Edilat 
3 .3. A contn.taçio obscrvari as din:trlzcs e nonnas deste .l!dit11.l, inclusive quant.o à compatibilid11de entre u 11tividades 
exercidtaS é o. W"éú de conhec::imento peculiru- l'J.O Processo Seletivo Simplifiendo. 

3 .3 .1. A contratação .scni na forma de Contrato por Tempo Dctenninudo, sem vfncuh, cmpn::gu.dcio, com contribuições 
previdenciárias cm f.avor do lnstituto Necional de Seguro Social - tNSS. 
3.4. As atribuições dos cargos con.-.uim no Anexo ti deste Ediml. 

4, 1. Em coMOoâocio com o Decreto Fcdcrol n• 9 • .508/2.0 18, soffl reservado :5% (cinco por ccnlo) do toto.l de vogas 
ofcn:<:idiiL!i-, ne1ne Processo Seletivo Simplificado. a pesiwid com delíciê.r:1ci11.s - PCD. p.u-, os ccll'gos de Vigia,,. Zelador. 
Ak~Dtc Soda.l, Entnvist•dor, Visitador, Profnsor PoUv•lê!nda Cluic A, Dcndsta ESF, Enfermeiro, Midko 
ESF, Técnico ew Enícrwa1,cw e Tl-cnku em HIKfeue Bucal ESB de que lnll:íl. este E.ditai e das: que vierem li surgir 
durnnte o prazo de vn.lidRde deste Processo Seletlvo Simpllfi~do, desde que ft deficii!.ncin de q_ue sâo portadoras scjt1 
comp11livel com as atribuições do cargo de concorrEncia.. 
4. 1. l . No ca-'O da aplicução do pc:n;cntun.l prcvi:110 rcsullc cm nllmcro &ncionndó, d tc dcvenli ser elevado nt~ o primeiro 
número inteiro s:ubseq_uentt:, respeitando o limite do pt:n:en twd máximo. 
4. 1.2. Para os demais cargos constantes nc.stc Edital não há reserva imed iata de vagas pEml pessoas com deficiência 
(PCD) em razão do quantitativo de: vagat;: oft::nx:itla.s !iCr inferior a O.S (cinco) vagas para cada cargo, ficando, no entanto. 
resguardado no candidato o dll'Cito de figunu- cm lista complcmcntár plll'B compor o CadMtro de Rc5erva . 
4. 1.3. Na falta de candidatoi!i: aprovados para as vagai!i: n.-Sc...--rvadàS a pt:ii:OOas com deficiêncill!i (PCD), estas !ic...-rlo 
preenchidas pelos demais candidatos aprovados, nas vagas de concorrência ampla, ob!ervando•se a ordem de 
cl~ificação final . 
4.2. Serão consideradas pessoas com deficiência (PCD} aquelas que se enquadrem no art. 2• da Lei Federal nº 
13.146/2015, e nas categorias d iscriminada.s no art. 411o do Decreto Federal nº :3.29811999, com as alterações int:roduzida.s 
pelo Decreto Fcdcn.l nº 5.29612004, no § Iº do art.. 1co da Lei Federal n" 12 .764, de 27 de 6 dezembro de 2012 
(Transtorno do E.spcctro Autista), e as contempladas pelo enunciado da $írmula n11o 377 do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ): ,.O portador de visão monocular tem din:ito de concorrer, cm concurso público, às vagas reservadas aos 
deficientes··, observados os dispositivos ((a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Oeficiência e seu Protocolo 
Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal nº 6.94.9no09. 
4.3 Os candidatos coro dcficiencia concorrem cm igualdade de condições com os demais candidatos. no que se refere 
avaliação de titulas. 
4.4 . O candidato coro deficiência deve-r.1 possutr todas as condições flsicas necessárias ao exercício do C:lJ"go, visto que, 
a.s atribuiçl'!k::s do cargo não ser.lo modificadas para se adaptar ao candidato com deficifncia. 
4,S. A Pesso.,1: com Deficiência. - PCD que optar em concorrer a uma das vagas reservadas deverá: 

a) oo ato da i.nscriç.lo, deelarar.,se con-.o Pessoa com Oefieii!oeia,. espec ifieando-a cooforme orieotaç3es.~ e 
b) enviar, via upload. obrlgatorfame.llte, em ÍOffl\Olto PDF, em AROUIYO ÚNICO e em c:ampo próprio da 
pAgina de solicitação, obedeecndo à.s demais instruções eontidas na página supra, Pal"(:,ecr emj tido nos últimos 12 
(dozes) meses antes d3 public:aç!o deste Ed.iral por Bqujpe MultiprofissionaJ ou por profissional especialisl3: nos 
impedimentos apresentados pelo candidato, atestando a espéeie, o grau ou o oível de su.a defici!ncia, com expressa 
referência o.o código con-espondenle à ClBSSificaç!lo Internacional de Doenças - CID, bem como o provável causa 
da defiei!:oci.a. oo.s te.rmo.s do Decreto U9 9.508/20 18. 

4 ,5. 1. O candidato com deficiência que, no ato da inscriç~. n~o declarar sua condição, n!lo poderd recorrer 
administrativamente em favor de sua situação. Apeou o envio da doeu1nent.açlo a que se refere o subitem 4,S, allDe.a b, 
deste Edital, n?J:o é suficiente paro. o candido.to ter sua solicitoçlio deferida. 
4.6. A telaçlo preliminar dos ca.ndid.atos que tiverem a inscrição deferida p.ara concorrer na condição de f'euoa com 
Deflcl~nclo sem dJvulgado no endereço eteuõnlc:o: nue<:pc.ucspl.bl'/se.lctlvo_pmcoca.ll011.pbp, conforme doto 
estabe lecida no Cronocraana de gn<:uçilo - Anes.o l , dc:ste Edital. 
4 .6 .1. O c:andldoto que desejnr ln1erpor recurso contro o declslio preliminar de lndeferh:nento de lnscriçlio poro concorrer 
na condição de Pessoa com Oelicíência, dcvc:ri. fazê. lo por meio de füilr. específico no endereço clctdinico: 
nuu pc.ucspl.br/se1cttvo_t1m<:0c1.1l011.pbp em dl'l. tl'I. estoheleclda no Cronog,nm.t de ltxccu(:lo - Anuo l , deste 
Edital. 
4.6.2. No caso de INDEFERJM.ENTO, o c.tmdidnto J>llSSRffl n concorrer às vo.g.t111 de ttmpll'I. concorrêncià. 
4.7. A deficiênc ia do candidato, admitida a corrcçio por equipamentos, adaptações, meios ou f'CC.urros cspeçiais. deve 
permitir o desempenho dtJS atribuições do ct1.rgo. 
4.8. O candidato com delic:iéncia concorrera c:oncomitantc:menlc às vagas reservadas aos 1;:andidatos com dcficiCncia e 
IU vagas destinadas à ampla concol'rencía, de acordo com a suo pontunçiio nC51tc Processo Seletivo Simplificado. 
4.9. Os candidatos com defit:iência aprovados dentro do numero de vagas olcrec:ido para ampla concorr€ncia não serio 
computados pam efeito do preenchimento das vap!I rcsCTVndns. 
4. 10. Em caso de desist€neia de 1;:andidalo com deficiência aprovado cm vaga n:sc:rvada. a vaga scri. preenchida pelo 
candidato com deficiência prn1tcrionncntc elnHificndo. 

4. 11 . O candidaro com dcficiêoci11, se clossificndo neste Processo Seletivo Simplificado, figurará cm listo. cspcc'6.ca e 
também na lisragem de classificação geral dos cand.idatos ao cargo de sua opçAo, observado o número miximo de 
co.ndidatos homologodos. 
4.12. Antes da homologação do resultado final do Processo Seletivo, o can<lidato deverá submeter--se à inspeção médica 
promovido por junto. médica, designado. pelo Prefeituro Municiplll de Cocal&Pl, mediante convocação, que teró. decisão 
terminativa sobre a sua qual ificação como pessoa com deficiência, ou não, e seu respecllvo grau? com a finalidade de 
verifiCM se o deficiênci11 do. quo.l é porto.dor realmente o hnbili tll o concorrer 6s vogo.s reservado.s pam cnndidotos em tais 
condições. 
4. 12.l. Perderá o direito de concorrer .&s vo.got; reserva.das. As pessoas com deficiência o cnndida.to que, por ocBSião d:l 
inS(,cçâu médica, não cwr1prir cor11 à."( c:~igêm:::i11..°' de que: lnllllrr1 c:Slc: cdilàl, bem i::01110 o que não for QWi.l ifiado 00100 

pessoo com deficiêncio. ou, n.indll, que niio compc.recer .& referida. inspeçlio. 
4. 12.2. O QlndidiHo que não for considerado pessoa com defü::iência rui in.spcÇão médica deverá co11Slár apenãS na liSUl 
de classificação final do cargo da Ampla Concorrência, caso obtenha pontuação necessária para. tanto. 
4. 12.3. O candidato deverá apresc:nlar·se àjWJta mécfü::a da Prefeitura Municipal de Cocal•PJ munido de laudo médico e 
de exames complementares comprobatQrios da deficiência. 
4.12.4. O laudo médjc:o oriaioal dc:verá sc:r Ms i.ne.do por 1,11n mtd.ico espc:c:ialista. c:ootc:ndo na descrição elinic:a o tipo e: 
grau da deficiênda e as :!.rcas c fimçôes do desenvolvimento afeta.d.as, com exprcs.sa referência. ao código 
correspondente da Classific:açio ln1ernaeiooal de Doenças (CID), bem como a prov6vel c:.aUM da ddiciência. Deve 
ai.oda conter o nome- lcgivcl, carimbo, assinatura, especialização e CRM ou R.MS do roódico que forneceu o laudo 
4. 12.5. O referido laudo deverá c:ontcr. no minimo, as infonnayÕc:s constantes no subitcm anterior. Se for o caso, o 
candidato deverá apresentar também resulta.dos de exames complementares espccificos que comprovem a deficiência. 
4. 12.6. O laudo médic:o apresentado terá validade 5,0mcnte para este Processo Seletivo Simplificado e não será 
devolvido llO candidii.to. 

5.1. A inscrição do candidalo no prazo es1a.belecido no Cronogram• de Execução - Anexo 1 implicará o seu 
conhecimento das instruções, bem como a tá.cita aceitaçJio de todas as condições deste Processo Seleti vo, tais como se 
acham estabelecidas neste Edilal e nas normas legais pertinentes, como também em eventuais aditamentos e instruções 
específicas para a rca.lizaçio Jo Processo Seletivo, acerca das quais este não podc:ní alegar tlesconhccimento ou 
questionamentos posteriores oo prozo de i.mpugn11çllo do presente Edital. 
5.2. As inscrições serão realiudas, exclusivamente. no endereço eletrônico: 
nucepe.uespl.br/seJetlvo_pmcoc-•llOll.pbp, no pertodo compreendido entre as 9h do primeiro dia até às 23hS9min do 
último dia (horário do Piauí), conforme data C$tabclecida no Cronograma de E xecuç.io - Anexo 1, deste Edital, 
seguindo os seguintes procedimentos: 

a) Ler attnta.mcntc o Edilfll, cfetunr o Cadastro. preencher o Requerimento de ln.scrição e cnviâ.•IO via Internet; e 
b) Imprimir o Boleto BancA:rio referente à Taxa de inscrição e efetuar sua quitação, até o último dia, conforme dala 
estabelecida no Cronogr•m• de Execuçio - Anexo 1, deste Edital. 

5.3. As informações pres:iadas no Requerimento de l ns:criçiio são de inleira responsabilidade do candidato, dís:pondo o 
Núcleo de: Concursos e: Promoção de: évc:ntos - NUCI::PC do di.reito de excluir deste: Proccs.so Seletivo aquc:lc: que 
preencher o requerimento com dados incorretos e/ou incompletos, bem como se constatada, posteriormente, a não 
vcnacidade das infom\llçôes prestadas, sem prejuíro da.s demais medidas de ordem administrativa, cívil e/ou crimínal. 
5.4. O NUCEPE não se respot1$.abilizani por solicitaçlo de ínscriçiio nlo ~bida por motivos de ordem técnica do$ 
computadores. de falhas de: comunicação. de c:oogestionamento da.s linhas de: comunicação. da falta de energia elétrica, 
por erro ou atraw doi bancos ou entidades conve:niadas no que iC refere ao processamento do pagamento da taxa de 
inscrição, bem como por outros farorc-s que impossibilitem a transferência de dados. 
S.S. O va.lor referente ao pagamento da taxa de inscrição em b.ipOtese alguma será devolvida, eJt:ceto em caso de sua. não 
realização ou de sua revogação por ato unilateral da Administração Pública, deverá ser recolhido, através de boleto 
bancário junto ao Banco do Brasi l ou aos seus correspondentes bancirios, ou atravé:s de débito em conta corrente (na 
opção "CONV~NlOS"' nos c:alxas clctrõnic:os}. 
5.5. 1. O pagamento em terminais eletr6n1cos via en\'elopes, depósito em conta bancArla, n-ansfe.rê.ncla ou 
depósito em tonta corrente, DOC, ordem de P•t•mtoto, PIX, condicional t:/ou utemporineo ou por qúalqutr 
outra via que nlo u espttl:flt:adu nettt· E dJt•I ÃO serio ue.ltH em blpótese algum•. 
S.S.2. O com-provnnte de .ngcndamcnto ou progmmc.çlo de -pagamento NÃO tem validade pam. comprovar o pogomcnto 
da taxa de inscrição neste Processo Seletivo Simplificado. 
S.S.3. Somente sem admitido OI (um.o) inscriçl:10 de um mesmo co.ndid.o.to poro o mesmo cargo nesle Seletivo Público. 
N o caso do candidato inscrever.se mais de uma vez, para o mesmo cargo, neste Processo Seletivo, coMiderar-se-.1 
válido. o último inscrição, ou sejo.., o de numeroç1o mnior, com o respectivo pagamento. 

S.S.3.1. Não haverá devolução do valor pago, ou transferência para outro candidato deste Processo Seletivo ou de 
Concursos/Seletivos poslcriorcs, ainda que tenha havido pa.pmenro superior ou cm duplicidade do valor da taxa de 
inscrição, seja qunl for o motivo Ellc;odo. 
S.6. Findo.do o pmzo de inscri(:ões estobcle<:ido no Cl'onovama de E1:e<:uçlo - Ancs:o I. deste Edit:a.l, ns inscrições 
que tenham sido efetivamente pagas ou isentas ÃO poderão ser alteradas cm hipótese alguma. 
S.7. Os pedidos de inscrição somente serão acatados e terão validade após a confirmação do pagamento da tax3 de 
inscrição pela instituição banc:âri:;i., obedecendo à data cstabelcc:ida oo Cronograma de Encuçio - A.nexo 1, deste 
Edital. 
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6 .1. A Homologação das inscrições: dos candidatos APTOS (pagantes) seri publicada no endereço elea-õnico: 
nucepe~uespl.br/seletl\'o_pmeocallOll .pbp, conforme data C\i.tabclccida no Cronograma de Execuçio - Anexo I, 
deste Edital. 
6 _2_ Càso a inscrição ruiu tenh1t s ido liómulog11dit, o c.andidl:lt0 pOdéri interpôr Rccun.o, poc:lendo fazê.ló por meio de: 
linlc especifico oo cr1dcreço elc:lrônioo: oucepe.uespi.b r/se1el.ivo_piucoca l2021.php cm dã.1.ã cst.sbclc:cida oo 
Cronograma de Execuçio - Anexo I, desle Edital 
6 .. 2. 1. Mantida a não homologação, após Recurso, o candidato não tcri 5ua inscrição efetivada neste Seletivo Público, 
seja undidato de c:oncorrêot:ia Ampla ou oa condição de Peswa c:om Dc:ficiênc:i11: (PCD). 

7. 1. O Processo Seletivo Simplificado sc:râ constituido de: Avaliação de Titulos. para rodos os cargos. 
7.2. A Avaliação de Titulos, de carite-r e-lassi.ficatório. será reali.udo por Sanca Sx.am.Í.n.3doni designa<la pelo 
NVCEPE/UESPI , conforme ítcm 8 deste Edital 

8. I . A Avaliação de Titulos lerá caráter classificatório e somente os tlnrlos relacionados na Tabela de Pontuaçl.o de 
Títulos: - Anexo 111, d~te Edital, serão acd tus, obst=-.rvadu!il os limites de pontos, não se admitindo pontuação a 
qu1dque.r outro documen10. 
8 .2. O recebimen to dos: lflulos ocorrerá., hupreteri~ehtu:.11te, na data prevista no Cro11ogr111ua de E.xecuçio - A11exo 1, 
deste Edital, a partir das 9h do prirneiro dia à.s 23h59 do último d ia, devendo o candidato enviar, via uplood, por meio 
de /inJ; c:spcci f'i c:o no endereço eletrônico: oucepe.ueJpl.br/se.le.tivo_pmcocal2021 .php os titu.los relacionados na 
Tabela de Pootuaçio de Titu.los - Anu-o lll. deste Edital. 
8.2. t O,, Titulo:s deve.rio :ser enviados no formato pdf, frente e v~, caso haja reg.i:stro, ob:servando as orientações 
constantes no link para envio. 
8.3. Serão considerados como Utulos opcnos os documentos expedidos por instituições devido.mente roconhccido.s, 
conforme especificados na Tabela de Pontuaçlo de T ftuJos - Anexo IU, deste Edilal. 
8.4. Os diplomas e cen:ificados obtido.s no exlerior só serão aceitos se revalidados e registrados no Bnisil, na forma. da 
lei. 
8.S. Os docwnentos comprobatórios a serem avaliados deverão ser enviados: obedecendo a seguínle ordem: 

a) ficha de Avaliação de T itulos devidamente preenchida e assinada - Anexo IV; 
b) Documento de identidade e CPF; 
c) Oe-claração de veracidade- das cópias dos documentos comprobatórios enviados - Anexo V; e 
d} Documento~ com:~·pcmdcntcs ao Tltulos avaliados - Anexo rv. 

8.5. 1. Caso não seja po:s.sfvel fazer o tlownlaad e/ou .1tbrir arquivos por terem sido enviados de: forma ilcg{vd, com 
senhas, coITómpidos ou qwdquer outra .silt111ç.iio, 11 Av1:tli11ç;ilo de T ltulos niio pc)derá ser real i1.J1d.i e o CKndidato receberá 
nota zero na referida aval iação. 
8.5.2. Será desconsiderado o Utu]o que não pruncher devidamente o requisito da comprovação e/ou não permitir uma 
análise precisa e clara pela Banca de Avaliação de titules. 
8.6. O envio de documentos não assegura ao candidato sua ac:eitaçàio pela c:omissão que irá aoalisá•los. 
8.7. Cada título será considerado uma única vez., para efei to de p,ontuação. 
8.8. N!o serão aceitos título.s encruninhados vio p0stol. vit1. fax, corre io eletrônico ou pelt1. Empresa Brosilcim de 
Correios e Tclêgrafos - ECT ou outro meio que nao scjo o especificado no subitcm 8.2. deste Edital. 
8.9. Comprovada em qualquer tempo, irregularidade ou ilegal.idade na obtenção dos documentos: apresentados relativos 
aos títulos, a respcc:tiva pontuação do candidato scrú anulada. 
8. 10. A pontuação dos títulos 6 limitada ao valor m:iximo de 20 (vinte) Pontos, resultante do soma.16rio dos Pontos 
especificados na Tabel• p•r• Pontuaçl.o de Títulos - Anei::o m deste Edital. 



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

216 Ano XIX • Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Junho de 2021 • Edição IVCCCXXXIV

(Continua na próxima página)

• 
PREFEIT RA MUNICI PAL DE COCAL- PIAUi 

SECRETARIA MUNIC i rAL D E A DM I I STRAÇÃO / SECR ETARIA 

MU lC[PAL O E ASS IS1'1'.NCl A SOCIAL I SECRETARIA MUNI C I PAL OE 

E Dl.lCACÃO I SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD E 

8. 10. 1. Os pontos que excederem o vnlor m6.ximo cm cndo. Item ou o va.lor 10ml de acordo com a Tabda pana 
Poocuaçlo de Tftu los - Anexo IU, deste Edilo.l, senlo desconsiderodos. 
8. 11. Nlo serl.io aceitos tlnllos opôs o periodo determinado no C r onogr M.ma de E:teçuçlo - Anexo I , deste Edital. 
8. 12. Para comprovar a CA.pcrifocia profi~i0oal no cargo p lcilea(lo, o carn;iidalO devcf'á atend.er, pelo meoos, a um.a c;la.s 
condi~ cspccificad:11J a scsuir: 

1 - Se realizada cm instituição pUbliea: 
a) Côpia legível da Carteira de Trabalho e P.-cvidência Social (CTPS), constando obrigatoriamente a folha de 
identificação com número e 5':rie. a folha. com fotog;ráfiá do p0rtador. a folha: com a qualificação civil. a fothá 
de contrato de trabalho e as folhas de allerações de salários. que constem muda.nça de fundo: ou. 
b) Cópia do ato, portaria, rcrmo de po.sse ou outro doeumcnro de nomeação, acrescida de cópia ou original de 
certidão de rcmpo de serviço ou de cópia ou original de dcclamção emitida pelo empregador que informe o 
pcriodo (com inicio e fim, 8C for o caso) e a discriminação do cnrgo c:11en:::ido ou serviço TCOlizado. 

1.1 - Se TCnli:mdil cm instituição privudo: côpi.u do Ctutdm de Tmbnlho e Previdêncin Sociul (CTPS), constúndo 
obrigutoriw:nénte u fo lhu. de identiticuçiio com nllmeru e série, ú folhú t:om fotogrufit1 do p0rwdor, u folho com u 
qualitiç.;açiio <.ivil, 1.i folh.:t dc:i t:Onlrútó de: tnib.aJho é úS folhús dei ú.lléniÇÕéS dc:i :sãlW"ios que eon.Slém mudw:tÇá de 
função. 
Ili - Se realizada como autõnorno: cópia do contraio de prestaçil.Q de scrviws na :irca especifica do car.so a. que 
concorre, com firmas reconhecidas cm cartório., coru.tand.o em citação textual ou cm carimbo o número do 
registro no Conselho Profissional ou acompanhada de cópia de. carteira de rcgi&tro no Conselho Protissionat 
cópia de rec:ibo de pagãmento autônomo (RPA) dó(s) rcs:pec:tivo(s) &oo(s) tn'l.balhado(s) ; e cópia ou dcc:l.áração 
origin-"-1 com ftrm• rcconhec:id~ em eõllinório que informe o período (com. inicio e fim. se for o caso), o C-"'tgO e$ 
di!ilcrirninaçlo dQ(!J) ,crviÇQ(!J) realizado(!I). 
JV - Se rca1i?.ada como J)C8SOa jurídica: cópia do conlrato de J>TC9taçllo de 8C!'Viçm1 na área cspccif'iea do cargo e 
que concorre, com finne8 reconhecidas cm cartório, constnndo cm citaçao tc:lf.hlal ou cm eerimbo o número do 
registro do prestudor de serviço no Conselho Profissiunu.l uu ncomp11nh11du d~ cópio do c1.11tci.fll de registro no 
Conselho Prufissiomil; é: t:óplli de déchmaçiio ou origínú.l <::orn fin:nli. rteonhécidú em Cúrtório, ussinádà pt::lo 
coút:t;;i:taote, que informe o perfodo (coo., i.olcio e fim, se for o C.;lSO), o cargo e a discrimin..l:ção do(s) s.erv iço(.s) 
real.i%ado( s). 
V - Se realizada por meio de cooperativa de profi:ssionai$i: cópia do Eitatuto Social da Cooperativa, acl"C$Cida de 
cópia ou declaração original emitida pela cooperativa. informando a condição de cooperado do profissional, o 
pcriodo (com início e fim. se fo r o caso), o ç.argo e a di:scriminaçào do{:s) serviço(:s) rc:alizado(:s), com citaçào 
textual ou em carimbo do número do registr0 no Conselho Profissional, ou acompanhada de cópia da carteira de 
registr'O no Conselho Profissional. 

8. 13. Pars efeito de oõmputo de ponruaçllo re1ativa ao tempo de experiência p?'Qfi~iorutl, !ilQme,nte $Crê con!ilidCl'adO 
tempo de experiência no exercfcio da profissãolemprngo em anos completos, nllo 5Cndo po!iSlvel a soma de pe:rlodos 
rc:manescenles de cada emprego e nilo sendo considerado mais de uma pontunçilo concomitante no mesmo pcriodo. 
8 .14. ü.o sera aceito qualquer llpo de estágio obrigatório (curriculw-) ou nKo obrigatório (el'l:lrucurriculw-), 0011>1:1 dt: 
estudo. pre81.açâo de setviços como voluntário, 1ii0t1itoria ou lu toria par-.-. pontuaçio como litulo ou él'l:pétit!:1icia 
profissiooal. 
8. 1 S. A experiencia profissional rea lizada antes da obtenção do t!tulo de araduaçio, na àrca que habilita o candidato 
para o cl'l:c-rclcio do cargo pleiteado neste Processo Seletivo Simplificado, não será considerada para fins de pontuação. 
8.16.Nio seri. considerada a experiência profissional do candidato no magislério na avaliação de títulos de cargos 
tb.::.nioos. 
8 .17. É de exclusiva responsabilidade do eandldato a aprcscntaçlio e a comprovaçflo dos documentos para avaUaç.flo de 
drulos. 
8 .1 8 . Bm caso de dúvida fundada quanto à autenticidade ou previs!lo legal , será exigido o reconhecimento de firma e a 
autcnticaçãQ de cópia dos documento!!: apresentado!!: pelo cnndidoto paro nvolinçllo de Utulm :. Se o candidato nflo 
providenciar o reconhecimento de fimw. ou 11 11utenticaçilo dentro do p razo exigido, os documentoo não scrilo 
cun.siderudos. 
8.19. Cow:t,Uádà, à qualq uer b:tupo, fulsifiéãÇio, irreguhiridadé ou ileg.;fü:iãde 1lii obtençio dos doéuméálOS 
apresetll.ados relativos à avaJiaçílo dos títulos, o NUCEPE anulará a t'especth•a poruuaç.lo do caodjdato, sem prejulz.o 
das sanções pe,1tais e civis cabtvei.s, mesmo que tal constatação ocorra após a Homoloa,açJo do Resultado Final. 

9 .1. O candidato poder6 interpor, npcn!lS i_ndivldual.men1e, um 6n.lco recurso, referente no Resultado PrcUml.Mr do Prova 
de Tfn1los mili7,ondo-se, uelus lv•mente, de Formulário pn'!irrio ormvés do lfnk disponibili?..ndo nn rãgino do Procell.<w> 
Seletivo Simplificado, seguindo os pnd rões detem, in!Ulo!il no Requeri mento e d isponível rw, endereço clctrõnico: 
nucepe.uespl.b r/sc1etlvo_pm coc11.l:202 1.ph p , devidamente fundomcmtndo e dirigido 4 Banco Avaliadora do~ TUul~, o 

pnrtir das 9h do primeiro d.io às l3h do último dia, conforme previsto no Cronogr ama de Ex.ecuçlo - Anexo 1, deste 
Editnl. 
9 .2. Ntlo serio conhecídos os recursos in terpos1os fora do prazo estipulodo ou em desncordo com o subitem 9. 1. 
9.). O caocfü;l.ato devera ser c laro, coo.sisteote e objet ivo em .seu p lc ilo, 
9.4. 0$ r~ultado$ d0$ me~ serio divul.sados ob!)Crvando-sc o Croo og:ram.a d e EJ[ecu çlo - Ao e)[o 1, d~te Edital. 
9.5. Serão indeferidos os Rccw-sos: 

a) cujo teor desrespeite a Dance. Avaliadora dos Titulos; 
b) que estejam cm deueordo oom as cspcc.ificaçõcs contidas no item 9; ou 
e) sem argumcnt:açlo e/ou com argumenttt.çlo inconsistente ou ineocrcn!e. 

9.6. A Banca Examinadora COR$t:itui última in,tAnc:ia para recurso, sendo .soberana em sua, decisões, ratlo pela qual 
não cabcrilo rocunos adicionais. 
'J.7. O NUCEPE não se rcsponsnbilize. por recursos nllo recebidos por moti vo de ordem t6cnica dos computadores, de 
fàlhus de comunicução, de congct.tionómcnto dus linhn.s de comunicnçilo, dn füllo de ent:rgin clCtricn, bem como outros 
fulores que impos:sibil item u trunsferenéiú dé: dudos. 
9.8. NÃO &i:.r, pé.nu.ilida lil juntada é/ou .substJ tu.l~io de doeumcnh,s l'.1ú f■ 8e de Rcc:u n:o. 
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10. l . A classificação final dos candidatos para todos os cargos dar-se-á cm ordem decre&cente de pont:unçào, levando-se 
cm contá o rcs·ultado total de pontos obtidos: na A villiãçlo de Títulos, obedecidos .aos critlrios: estabelecidos: no ítcm 8 
deste Edi1-I, cm número de vezes conforme embelecido ~ .segui.r: 

a) &rio classl.n cado!I :2 (dua~) vezes o n ú mero d e va_gB!I p ara O!I cargH d e: V igia e Zelador (Secretaria 
Municipal de Admini8traçilo); Agente Socinl e Vi!iiitndor (Secretaria Municipal de AMistBncia Social); ProfC8SOr 
Clusse A - Polivulénci11 (Secrclllriu Municipnl de Educuçü.o); Denli!ilu ESP, Enfen:neiru, Médico ESP, Técnico 
em Enfermagem e Tknioo em Higiene BuCHl (Set:retàri11 Muniéipu.1 de Súllde);. 

b) Ser:lo classlJlcad os 3 ( t rb) Ve::f.et: o uí1111ero d e vaga, para os cargot d e: Aux.il iar de Serviços Gerais 
(Secretaria Municipal de Admini$tração), A$$i$tcnt c:: Social, Entrevistador, Facilitador de Oficina.$ e P$icólogo 
(Secretaria Municipal de Assistência Social); Professor Classe B - Educação Física, Professor Cla.sse B -
Matemitic.a (Secretaria Municipal de Educação); Agente Comunitário de Saude - 8airro Ulis.scs, Agente 
Comunitirio de Saúde - Bairro São Franc:-iseo , Agente Comunítirio de Saúde - Bairro São Pedro, Agente 
Comunit!rio de Sal)dc - 8ain-o Juau.iro, Agcotc Comunit.Ario d.e S.ai:idc - Povoado Conrcndas, Assisrcnrc Social, 
Educador Fi-,ico, Fi!ilioterap,cuta, Motori!ilta S.All.fl.J, Nulrieion i!l;ta, P!i!icólogo, Técnico cm Enfermagem SAMU 
(Secretaria MunicipaJ de Saúde)~ 

e) Se.riu cl■nlficados S (cinco) v~ZC!i o número de vagH pana U5 c■.rgo11, de: Pe<..h1gogo (Stx:retaria Municipal 
de As:8ist4:nc ia Social); Professor Chasse B - l!lglês (Secretária Mw1icipa1 de Educação); Agente Coinwlit.átio de 
Saúde - Povoado São Benedito e São Carlos, Age11t.e Comwülário d.e Saúde - Bairro Noveola, Arteslo. 
Fannacé:utico, Foooaudió loso, Mtdjco Oi.oeeoloçis1a, Mtdico Pediatra, Médico Psiquiatra, Pcdasos.o (CAPS) e 
Terapeuta Ocupacional (Secretaria Mwiicipal de Saúde). 

10.2. Ocorrendo igualdade de pontos, o dc.scmpate, para fim de classifii:áção, scri decidido de aoordo com a seguinte 
ordem de prccedtncia : 

a) idade igual ou superior a 60 (scucnta) anos, nn formn do disposto no pn~grnfo ónico do an . 27, da Lei n• 
10.741, de 01 / 10/2003 (Estatuto do Idoso): 
b) ()Qtivcr maior número de ponlQS na Formação Acadêmico; 
e) obtiver maior número de pontoi. n11 QualiAcuçiio Proflss.ion.ul~ 
d) maior idade. 

LDO CUIWO- INiaAL ClON'l1NVADA PARA O CAIIGO -
CIOIIIVNll'ÃIIIQ-M(m 

1 l.l. Os candidatos aprovados e clauificados no Processo Seletivo. dentro do limite do número de vagas espec ificado 
no item 10 deste E:dital, llCrio submetido.& a curso introdutório de fonn.u.ç.iio inicial e continuada para Agentes 
Comunitários de Saúde e csu1tllo tujchos A vcrHlcnç.lio de rendimento. 
11 .2. A relnçAo dos cnndidntos convocado!I pam pnrricipor do curso introdutório de formnç-1'0 inicial e continuada sen\ 
divulgllda pela Prefeituro Municipal de Cocal - PT, através de. oonvocaçflo no Diário Oficial dos Municfpios do Estado 
do Piaul, infomiondo a data, o horúrio e o local paro comparecimento 

11 .3 . O cuniO de fonnnçlio inicial e continundn terá inicio nlé 90 (noventa) dios após a d.ivulgoçao do R.csultndo Final 
dé:Ste PrucéSSo SdeLivo Simplificudo . 
11.4 . O C.indidãto que não éOmpàn:<:er úO loeál nu. daln é: hor.írio infonnados: pànt. o c:un;:o dé: fon11ação iniéià l é: 
continuada será considerado desistente e eliminado deste Processo Seletivo Simpl.ifica.d.o. 
11.S. O CW'SO introdutório de fon.naçil.o i.nicial será ofertado gratuitamente sob a rC$ponsabilidadc da Secretaria 
Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Cocal - PJ. 
11 .6 . O curso de forme.ção inicial e continuada é de cnri.tcr elimine.tório, tct'â wna carga horária previsla de 40 
(quarenta) horas e cxigiri. nprovcitl\mCnto mínimo de 700/4 (setenta p0r cento). CXpl'"CS$ó cm pOnto.9:. e frequência de 
100% (cem por cento). 
11 .7 . O resultado do curso de fominçffo inicia] e continundB set'á (livt,1lg:ado no Oill.rio Eletrt')nico do Municlpio. 
11.7.1. Será apn,vado no C1.LtSQ de fonnoç.ilo iniciei e con tinu.oda o candidato que obtiver- oproveitamenl.Q mlnimo de 
70V/4 (setenta por cento) e frcquencia de l 00-/4 (cem por cento). 
11.7.2. O candidato que não obtiver aproveitamento minimo de 709/4 (setenta porccmto) e frequência de 100"/4 (cem por 
cento) será considerado reprovado. 
11.7.3. Evc:ntuàis rcc:un:os t:Onlnt o resultado do eurso de: formaç:io inici:tl e eontinwada deverão sc:c àprc:s:c:ntados: à 
Secretaria Munieipal de Saúde d.a :rrefeirura Municipal de Cocal - l'J, oo praxo de até 02 (dois) dias útc-i,1 após a 
divulgaçlo do resultado. 
11.7.4 . A Secretária Municipal de Saúde da Profcitum Municipal de Cocal - PJ, tcré o pm7.o de até 3 (trt.,) dias úteis 
pam 11nnlisar o pleito e publicrlr a decisão. 
11 .7 .S. O cundiduto que, mesmo tendo s ido c l.ussificudu dentro do núme ro de vngus previsto, n.ilo obtiver- uprovaçilo no 
cWliO d.e formação inicial e oouliuuadli p.ir-.1 Agentes Comwiilárioi. de Saúde st:rá eli.r1llnàdo deste Pn)(;cSliO St:h:livo. 

12. L O NUC8P~ encaminhará à Prefo itura Munic ipal de Cocal - Pl o Resultado Final deste Proceg,_-.o Se letivo 
Simplificado, para homologação e publicação no Oiario Oficial dos Municípios do Estado do Piaui, tendo por 
concluidu t;ua,s 11.tividadc.s no presente Certame, wna vez. que eventual conlralaçio de candidatos aprovados flcui a 
cargo cÃc:lusivo da Administraçlo Pública. 
12.2. O Rcsulrado Final do Processo Sek1ivo Simplificado para o cargo de Agente ComunitArio de Saõdc sc:ré. 
publ icado .somente ap6.!I a divulgação do 1'C!i1Ultado do CUJ'!JO de fonnação inicial e continuada. 

l:J.1. A contratação dos eand.idatos obedecerá. à estrita ordem de classificação, estando coodjciooada à comprovação 
dos requi$itos especificados nos Q u ad l'OS 1, :2., 3 e 4, dcslc Edital, e das sc-,suintC"!il oondiç(k-s: 

a) ter sido aprovado e classificado no Processo Seletivo, na fonna estabelecida nes:te Edita] ; 
b) ter nacionalidade bra:sileire. e. no caso de nacionalidade portuguesa, estar ampanu:lo pelo Estatuto de Igualdade 
entre 8ca:sileiro:s e Portugucscs:. com rcconhccimcnlo de gozo do:s direitos politicos. nos termos do pamgrafo 1 °. do 
ti;n-tgo 1 ?, dtt Consr;l\liçlio Fo<IC't'Ol; 
e) c:star cm e,oz.o dO.!I direitos polltioos: 
d) e:!:1,lar quite com 8.!J. obrigoções e le itorais; 
c) estar quite com as obriga~ militares, para o~ candidatos do sexo masculino; 
1) ter idade minima de 18 (dezoito) anos no ato da posse; 
g) comprovar os requisil0.5 exigido&: nos Quadco.s 1, 2, 3 e 4 deste Edital, para o cxercicio do cargo; 
b) apresenw A1estado de Sanidade física e Men1at 
1) apresentar Dec:laraçlo de A.cumulaçlo l.Jclla do C•rgos ou Empregos Públicos: 
j) conhecer, atender, aceitar e !ilUbmotcr-!JC Ali: condiç6c!I ~tabdccidQ nc,te Edital, da!J qua.l.!I não poden\ alegar 
dcs.conhccimcnto~ 
k) nprc.o;cntar cópias dos seguintes documcnto!I: 

• Cen:ldão de Casamento, quando for o caso; 
• Titulo de Eleitor. com votação atualizada; 
• Certificado de Alistamento M.ilitar ou Ct::rtilic.ado de flescrvi&:ta. ou Ccrtificàdo de O ispc:nsa de lncorp0ra!y:ão. 

se do SCAO rnasculiiio; 
• Cédula de Identidade; 
• Cudustru de Pcs:iiou f(sfou - CPF; e 
• Comprovanle do escolaridode exigidn nos Quadros 1, 2, 3 e. 4 deste Edital. 

1) apresentar 02 (dUQ!j.) fotogrnfiWJ 3x4 TCCCnlc!il; 

m) apresentar comprovunte de que reside nu área de 11tuuçilo d.u Equipe de Sal.ide da Fwnfli.u (ESF) para a qual 
concorreu ao Cargo de Agente Comunitário de S:allde; 

• cópili- autcntic:.ii-da cm cartório de fülura cnlilid:11 pc:la Companhia Energética ou Companhia de Água e Esa,oto 
do Piauf o u opcmdom de Telefonia em nome do en.ndi&no; 

• dcclarsçlo original assinada J)CIO pai (ou mlle) ou membro d.a famflia~ ou pelo proprietário do imóvel onde 
reside, CQm finna reconhecida cm cartório; 

• cópia uutenticada cm cartório do contn.lo de aluguel do imóvel onde reside (se lOCí:ltúio). 
13.2. Se.ri obrigatória i c:omprovaçlo de todos os requisitos/escolaridade especificados nos Quadros 1, 2. 3 e 4 , dc:S!c 
Edital, quando da conlnltaçiio. A falta de: comprovação de qualquer dos requi sitos ou a prática de falsidade idcol6gica 
em prova documcnral aearrcran\ o cancelamento da inscriçA:o do C$ndidaro, sua eliminação do respectivo Processo 
Selellvo e anulação dt: todos os e.toi. com reli-pcit0 u ele praticados, ainda que já tenha sido publicado o Edital de 
Homolog,tçllo do Rcsult11.do Fin11l, sem prcjulzo das; Moções legai~ cabiveis. 

14. J . O Edjtal, com o prazo de vai.idade do Processo Seletivo e as condições de sua rcal i:,;aç.ão, scri afixado na sede da 
Prefeitura e na Câmara. de Vcru.udorCH do Munic1pio de Coe.ui - PI. 
14.2. O acompanhamento das publicações de Edi1-.i.s, Avisos e Comunicados relacionados ao Pt'OCC$SO Seletivo 
Simplificudo ~ de responsnbiliclade el'l:ch.u;iva dó candidato. Nilo i.enlo prcstadns infunnaçõcs rclativus ao resultado do 
Proccs:so Seletivo implificado por telefone. 
14.3 . A t:ontru.Wçilo dos ClllldidillOii: dat•:11é-Li ,1té: o limilé do éX.uló número de Vúg.&S délém1in.ado para càdá curgo 
conforme Q uad ro!I 1, :2, 3 e 4 , deste Edital. A concreliuçlo desse ato fica condicionada à observância das d ispm1içõcs 
legais pertinentes. do eÃclusivo inleres.se e C0ll\'eni.e11cia da Adm:i.nisltaçlo da Prefeitura Municipal de Coc,al - PI, da 
disponibilidade orçamentária., de rigoro8n ordem de cln.•;siticaçllo, do prazo de validade do Procc.s..-.o Seletivo 
Simplificado e d.a apresent.a~o da clocumeut.aç;.o e-x.i{tida em lei para contratação. 
14.4. A lotação dos Sérvidores será de acordo com a. ncccssidilde odministrntivo do munielpio de Coclll-PI. 
14.S. Nilo $Cr.lO fornecidos atestados, declarações. ccnificados ou ec-rtidóc, re lativas à c18" ificação, ou nota de 
eo.ndid.otos , valendo puro tol fim, n publicnçllo do resul1odo final e homologaçllo cm 6rgilo de d ivulgaçilo oficinl. 
14.6. Serio publicados no Diário Oficial dos Munieipios do Estado do Piaui somente os resultados dos candidatos que 
lograram classificoç,llo no Processo Seletivo Simplificado, oté o limite determinado paro cada cargo especificado no 
subi tem I O deste EditaL 
14.7. A çonvoca~o do candidato será feita pela Prefeitura Municipal de Coçai - PJ. au-avb de jornal de gr.mde 
circulação no Es1ado ou, alternativamente, vin. correios, por carta registrado com $Viso de recebimento (AR), cm que 
cstabe-leecri o hortrio. dia e local pua apresentar-se. 
14.8 . A Prefeitun MunJcipnl de ~I • Pl e a Universidnde Estn.dunJ do P h1ul • UESPI, reprcscntttda pelo Núcleo de 
Concursos e Promoção de- Eventos - NUCEPE não se responsabilizam por prej utzos de qualquer ordc:m. causados ao 
ellndid.at0, decorrentes de: 

a) endereço nio atualizado; 
b) endereço incompleto ou de diflcil llCes80( 
c) correspondência devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos - ECT por razões di.vc-rsas de fornecimento 
e/ou infonnaç[lo errada quanto ao endereço do candidato; 
d) eorrcspondo!neia recebida por terceiros. 

14.9 . A aprovaçl.lo e/ou classifi<::açilo neste Processo Seletivo Si.mplificado não poderá ser aproveitada para contratação 
cm ctlr'go dislin,o ou pMt\ outro certmne. 
14. 10. A comprovação do cumprimento das datas, pra2os, Onus e obris;açõcs constantes do presente Edital são de 
responstt.bilidade cxcluslvft do cMdidtuo. 
14. 11. Visando contcatação, os candidatos deverão providenciar a documenlação prevista neste Edital, ficando cientes 
de que a n!lo nprcscnt11çtlo de qunlqucr dos documentos no hon\rio e loca l cs:rabclccidos, implicsr-lhc -á a n!lo 
contratação. 
14. 12. Visando pres;et'Var, sobrerudo, a isonomi1t nn s.eleçn:o dos cnndidatos:, fica impedido de panicipar da Banca 
Examinadora, Avaliadora e Organizadora do NUC PE e f•refeitura Municipa..l de Cocal - 1)1 , o mc:mbro que tenha 
cônjuge ou companheiro ou qualquer parente, con;!j1lngufnCQ nu afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau. 
ioc:lusive. Inscrito no Processo Sele1ívo Simplificado. considerando-se ainda suspeito o rnernbro das referidas Bancas 
que tenha amizndc inlima ou inimizade notóriu., $Cju. cónjugc ou companheiro, ou qualquer parente com;angufnoo ou 
•fim, em linha t'Cla ou colti;teral at~ o terceiro grau, Inclusive. coro algum dO$ c:.,indida1os . 
14. 13 . Os casos omissos serio resolvidos pelo Nllch:o de Concu.nws e Promoçiio dé: Evt::ntos - NUCEPE e pela 
Prcfoirura Municipal de Cocal - P I, no que a cad1t um couber aprec iar e/ou decidir. 
14. 13.1 0a casos omissos relativo.s. ao curso de fonnação inicial e continuada para Age11tcs Comunilários de Saúde 
scrilo resolvidos pele. Prefcirum Municipal de Cocal por meio de seus órgãos competentes. 

14.14. Os proc:edimentos internos do Núcleo de Concursos e Promoção de E.ventos - NUCEPE, tais como: acolhimento 
de inscrições, an.tlise de documentos e oulro:, increntes ao Certame, por SCTCm peculiares aos serviço, realizados ncs.sç 
Núcleo, nlo COll$wiO dcotc Edital. 
14. l S. Fica eleito o foro da cidade de Cocal - PJ para dirimir qualquer demanda j udicial porventura decorrente deste 
Proocsso Seletivo Sh:np l.ifiudo. 

Co<al (PI), 02 de junho de 202 1. 

Raimundo Nonato Fontenele Cardoso 
Prefeito Municipal de Cocal-PI 
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Ml/NICIPAL DE ASSJST.tNClA SOCIAL I SECRETARIA MUNICIPAL DE 

E0UCACÃO / SECRETARIA MUNICIPAL OE SA OE 

ANEXOI 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

esu ta o as so 1c1taç es e Impugnação de item(ns) ou o irai do Processo 
08/06/2021 

Seletivo Sim . Publica ão do Edital RETIFICADO se houver 

Perlodo de lnscrlçõe, 09 a 18/06/2021 

Prazo final ara a ento da Taxa de Inscrição 21/06/2021 
Resultado Preliminar dos candidatos aptos a submeterem-se à Avaliação de Títulos 
e a concorrerem às va as como PCD 

2.3/06/2021 

Interposição de Recurso contra o Resultado Preliminar dos candidatos aptos a 
submeterem-se à Avalia ão de Títulos e a concorrerem às va as como PCD 

24 e 25/06/202 1 

Resultado da Interposição de Recurso contra o Resultado Preliminar dos candidatos 
a tos a submeterem-se à Avalia ão de Títulos e a concorrerem às va as como PCD 

29/06/2021 

Resultado Preliminar da Avalia ão de Titulos 02/07/2021 
Inte si ão de Recurso contra o Resultado Preliminar da Avalia -o de Titulos 05 e 06/07/2021 
Resultado dos Recursos contra o Resultado Preliminar da Avalia • o de Títulos 09/07/2021 
Resultado Final 

CARGO 

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 

VIGIA 

ZELADOR 

CARGO 

AOENTE SOCIAL 

ASSISTENTE SOCIAL 

ENTREVISTADOR 

FACILITADOR 06 
OFICINA 

PEOAOOOO 

PSICÓLOGO 

VISITADOR 

CARGO 
PROFESSOR CU.SSE A -
POUV ALENCIA 
PROFESSOR CU.SSE B -
EOUCA"ÃO F!SJCA 
PROFESSOR CLASSE 8 -
INOW 

PROFESSOR CU.SSE B -
MATEMÁTICA 

CARGO 

AOENTE COMUNITÁRIO 
OESAÚDE 

ARTESÃO - CAPS 

ANEXOU 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS ------AI.-~ 
ATRIBUIÇÕES 

09/07/2021 

RetHar serviços de litnpe211, conservaçlo, e a.m:unaçlo l\U depffldbciu dos diversos pttdios onde 
funcionam unidades d& prefeitura; limpar e con.,,.,,., o mobilwio e aparelho< d&rioos; executar 
mandados; cxccu11r s,rviços goraiJ de COI'•, cozinha (inclusive manuseio de alimentos),judínagcm, 
l1vanderi1t pada; àu:dliar na dtsui.buiÇIO de comspondfflci1; e encaminhar pessoas; desenvolver 
outnu atividadcl corft"latu com o ...,.,....._ 

Atender ao público interno e c:x.tcmo, .zclllf pela guarda e comcrvação do pabim6nio, pela ordem e 
~mnu,.a da instituic1n_ in~ionmdo -, d~cias do nn'id.io. ÚClCULU outru •tivid.des ,fios. 
Inspecionar corredora., pátios, .in:u e insta1aç6cs do pmd.io. Verificar as nccC55ldadcs de limpcz&, - condiçt,es de funcionamento de elevadores, parte el&rica, hidriulica e de outros 
equipamentos. Cuidar d& higiene das dq,endfnciu e in,,alaçõcs_ sup<Msiooando a lÍmpCD. ExCCIIIIJ' 
serviços de manutençlo g-enl, Realizar pequenos reparos e ffllU,isitar profissionais habilitados para 
serviços t6cnicos. Flscallzar IS 4reu de uso comum. vai.Cear o t\mclon&mento das lnst&1açbes 
hidriulicas e c16tricu, o:ocutar tamfu básicu de manutcnçlo, providenciar l&llcamento de 
va:zamentos hidráulicos de pequeno pone, fazer • vistoria periódica das inslallÇé!<s do prédio. 
Executar outras atividades a.fins. 

___.MIAIIIIIOCIPAL-~IOaAI. 
A TRIBIJIÇÕES 

Executar• recepçio e ofcrtl de informa9&a h flmiliu u.suúíu do CRAS; mediar proccuos grupaia. 
próprios dos serviços de convivtncia e íorul«:imcnto de vfu.(U~ J,'INticipu de reuniões sistemlticas 
e de planejamento de avaliaçlo do processo de .. bolbo oom a equipe !bica de n,fcrfucia do CRAS 
e outras flincl\H, 

Realizar procedimentos pro6Aionois afil.'IJ,. no oonlc:dO da Política de ANL11encia Soci•I de Pro4.oçlo 
Social B.isica. ...,,,.,, .... to lknico de nlvcl sunerlor de rcfc:r&cia do CRAS. 
Recepcionar e ofertar infonnaçbe:s As fàmlliu usuá.riu d.a Polllic:a Municipal de A.uist&cia Social; 
Atender e cnrrcviJtar pessoas; realiar visitas junto com o Assislcnte Social; prccnchCI" o fonnul.àrio 
cspecffico para inctus&o, aJteraçlo, 11itualizaçlo e revaJicbçlo das iníormaç&s das ía.mllias no 
Ctdastro único: J)lfticipaçlo de reuniea aistemi.tieas de planejamento e avaliaçlo do J)fOCtUO de 
111.balho com a equipe de n,f-ci, do CRAS e dt Ccordcnoçlo Municípll do Ctdlstro Único e 

1 ~ ..... BolSà FunUi.ai· retlizar OutrU IIÍvidtdes i.ncrtntcl A fu.ncio. 
Recepcionar e ofertar intonnaç&s h famlliu uauári.u; MediAÇio dos processos g,upai,. próprios doa 
seniiços de coovivenci1 e fonalccimcnlo de vtnculos: participação em reuniões sistemáticu de 
planejamento de atividades e de aval.LaÇl.o do processo de-trabalho QOffl a equipe t«nica de referfocia 
do CRAS. Realizar oficl.nas t6c:nleu e pridcu diulu com os usuários do Serviço de ConvtvMC:i.a e 
outnui ~ ... ...JLw. con-elatas. 

Elaborar material didático e coordctw' u 11ividadr.s realizadas pelos oricnta&ns e faci libldon:5 de 
ofidn.a:s; acompanhar o n::ndimm10 escolar da, crianças e: 11dole$C:cntcll; raliim- em conjunto com os 
orienta4ores sociAl.s e ti!cnicos de• refcrfncia do CRAS os plaJ'lej■mentos, visitas às flmflias, 
11C0111panhunm10 da 1"qui!ncia dos uN.ário:a nos iCMÇOI. ~õca em &mHi1, lllividadci grupm e 
OUlrN ~ ... ...JLw. col?datas. 
Realizar procedimentos: profissionais afin~ no contexto da. Polltica de Assi$1.meia Social de Proc.cçio 
Social BA$ica.. cnauan10 1tcnico de: nlvcl suoc:rior de rcfatncia do CRAS. 
Orimtu u famfl.iu 50bte u atividades de itstimulaçlo adeq,11adu a partir do di•gnóstico; acompanhar 
e oon1rolar a qualidade du açõa educ■ Livu ralizadas pelu própriu familiu Junto is crianças e as 
açt,es n,llizadas pelu gestantes; acompanhor os ""ultados alcançados pelas crianças e pelas 
gesu1ucs; placeju e cxccuw :u Mod&lldadcs de Atcnçlo Individual e Gropal; pllncjar e cxecuw- seu 
cronograma de viaitu as íamiliu; participar cb Capacitaçlo de Visitadores; Jft!CIIChcr documcn1os, 
elaborar relatóri~ demais atividades com:latas ■o cargo. 

---AI.-
A TRIBlllÇÕES 

Pl:rticiptr da el111boràÇlo e execuçlo d.a Propcttiü Ptilllic■ Pedagógica da Unidade &rolar, bem como 
dcsc::nvolva projetos-, prosrunas e atividad~ c:m sua 6n:::a c:spcclfica de: conhccinnito ou afim; 
Pattic:ip..- do horário pedag6gioo. planeja.mcn'°, momentos de ovalitiylo d.i,ocn1c e docettte, 
~itaçào e furmaçio profissiOnal, bem eomo de 111tividades cultunÍ$ e educativas ex~ 
quando for pn;,po,ta da. Unidade E.$1;:olar dou da Sccrctmia Munfoipal de E.ducaçio; Planejar e: 
c:ii:ccutar II mmpcraçlo de alunos que: não oblivenun aproveitamento, conforme o pUUlO de tnlbalho da 
escola~ Coltbotar nu ~ concunente1 a.o propna. d.e integrtçio escoWfamili&lco~ 
E::u~:cutár e mànlt:I" cm ordem a estrilur■Çlo pà1incnte Ai vida escolar do àluoo, Ai orpnmç&o da 
C$00la e: toda aquela referente à própria funçio; Executar oub:a$ tarcÍ21.$ de mc$1111l natureza e nivcJ de: 
dlftcUldadc' Pank:iDU 00, Coo6cJbos e: Irn;titui~ auJtiUIJ'C$ da Unidade: E,cola.r. 

acarAIIU.-ALNIADIS 

ATRIBUIÇÕES 

Desenvolver e/ou cxecuW', na sua irei de I.Naçlo, atividades auxiliares em l9()es de educaçlo e 
ltúdc, dentro dt •t~ bbic■ com !nft&e nt prevenç&o de dôenÇM nt prODJOÇfio da u.úde, dentro 
de: sua 6:rta de abrangbKtla. realizar mapeamento de SUi '-rta, ca,da,ttar as familias e: manter o 
cadastro atuallzado, identificar áreas de: riscos e, indivíduos e familias cm s.ituação de risco, participar 
dc: n rõvr.1u11i1$ de-tR-iium1cnto dá UR de; 1111~•- ICOI.CICUtílr úull:ü litivid.ld de: i.nlcrâK dli ~ 
eooroe,,.., oficinas de trabaltio Mes.nal oíerecet1do 11prendiu,em profissional de rn,.neira pritica e 
fonn:al~ executãr iw o6cUW ou na viv!nci1. do indivíduo o meio 111~ onde o partidor de 
tnnst:OmO mmtàl maneja 1. matbi1.-prima e &S fém.mentu; atu1.r objetivando dcspertà:r u tpti~ 
dos u.,uirio, e aprimorar o intelecto; coon:lmar a produçlo de objetos. 11.$$lm como, 5U• 
comerc:ial.izaç, eaando renda ■os portadores de ll'lnStomos me:1:uais~ executar outras wefu 

1 mTnrutlveis com AS c:xhzfflcia.s: TUlno o c:xerefoio da. ii,....,;;n. 

ASSISTENTE SOCIAL 
Realizar procedimentos profission&is afinJ, no contexto da Politica de Assistencia Social de Protcçio 
Social Búica. ...,,,..to ticnico de nlvel sun,,w de refettneia do CRAS. 
Rcalinr diagnóstico, prevenção, lnttamcnto e controle dos problcnw de saúde bucal, bem como 
coon1,nar doo cxcculll' estudos, pesquisas e lcvantamentoo de int=se das anomalias de cavidade 
oral • seus ele,ne,itos, que interferem na saúde da populaçfo; realizar ações de pro~ da saudc, 

OeNTISTA ESF pm;,,ção de ag,,.vo., e curativas; e da prontia de atendimtnto da demonda t!pOIIIAnca, da realli:açlo 
das ações programáticas e de vigillncia à saôdc; realizar ações de atenção integral conforme a 
nca:ssid.ade de saúde da população local, bem coroo II previstas ""' prioridade,, e protocolos da 
gt:Slio local; re.,.tizar visitas domiciliarts, ações coletivas e pa]CSlntS nos c,p11QO$ comunitárioo; 
ralízar outnu ~ e atividades a~ definidas de acordo çom as Drioridades locais. 
Propo1tiOD11 E'<IU<IÇio Pcnnanco1c em Atividade Flsíca/Pnlticas Corponis, nutriçio e saúde 
juntamente com as Equipes de Saúde da Familia; contribuir pana ~liaçio e a valorizaçio da 
utilização dos espaços públims de convivência; capacitar os profissionais, inclusive os Agentes 

EDUCAOOR fiSICO 
Coo,unitários de Saúde, para anwem como facilitadores/monitores no desenvolvimento das 
atividJdos; promover ações ligadas à Atividodc Fisica/Priticas Corporais junto ao, demais 
cquipamca101 pôblicos presmtcs no tclrit6rio; promover eventos que estimulem ações que valorizem 
atividades fi>icas e sua importância pan a saúde da populaçio. Realizar oolnts ações e atividades a 
scmn definidas de aconlo com as Drioridadcs locais 
Planejar, coordaiar, orpnizar, exoeuw e avaliar ações de enfermagem junto à con11nidadc; 
desenvolver proc:cdim<ntos e mecanismos de cducaçio sanitária junlo à oomunidadc; Rcalinr 

J;NfERMEIRO atividades de assil!làlcia ao médico, no tratamento de doentes; aplicar medicamentos; organizar, 
orienw e supavisionar os ,erviçoo de enfonnogem; ellbonr matórios e ......,.,.. tkniços, dcn"' 
oulnts atividades correlatas. 

FARMACWITCO Rcspomabilizar-sc por todo o ciclo do medicamento, desde sua sclcçio (ativos e fom=clores~ 
umazawnento controles. ali o último momento a .tí-.. sari.n e o uso nela naciente. 

FISIOTERAPEIJT A 
Pmfflir, idco,tifi<ar e rccupcrv 11'11111111 causados por acidcutcs, má formaçlo gmética ou vicio de 

1 ,.,,.,.m Rcstaw>r e dC!àtvolver a •-•dado fisica do ..,;ente 

FONOAUDIÔLOGO 
Olidar das questões ligadas à colllllllicação Olll e escrita. T11w de dcficilllcia da fala, audição, voz, 
escrita e lcitu11. Atuar em pon,cria com fisiOICnlpOUtas, 01orrinollllÍllg<>logista. oeurologi>tas, dcutiilaS 
e osioólo,ros 

Rcalinr asistência intcgm (promoçio e prolc:çio dt saúde, p=cnçio de agravos, diagnóstico, 
11111amcnto, n:abilitaçio e 1D111utcnçio da saúde) aoo individuo, • timllias cm todas as fases do 
deseavolvimento humano: infincia, 1dolescénçia, idade adulta e ~ira idade; Re.alí.Dr consultu 
clinicas e procedimento< na Unidade de Saúde • US e, quando indicado ou ncceosário, .., dnmicllio 
dou nos demais espaços comunitários (escolas, associações entre outros assemelhados) Rcalinr 
ativi<bdcs de demanda cspootinca e progmnad& cm clinica m!dica, pediatria, ginecologia, 

MÊDICOESF ob<tctrloia, cirurgias ambulatoriais, pcqucoa., urpias clinico~ e procedimentos para fins 
de diaguõotioos; Encamiohar, quando nc<e»irio, usuirios a SCIVÍ\W de m!dia e alta compl<llid.adc, 
respeitando Owtoo de refcrá>cia e 0001ntrefcttncia locais, mantcodo sua ""f)OIISBbilidadc pelo 
aoompanhamcoto do plano tcnpâitico do usuário, proposto pela rcfutncia; Indicar a necessidade de 
intcmaçlo hospitalar r,u domiciliar, mantendo a responsabilinçlo pelo acompanhamento do usuhio; 
CMtribuir e participar das atividades de Edueação Permanente do., ACS, Auxiliam de Enf<mlagtm, 
ACD e TIID; Panicipar do goroacillllfflto dos insumos ncccssúios para o adequado tiutciOllllll"1to 
daUS. 

M:ÊDICO 
Rcaiiru atcndim<nto •• Ares de gint.00-<>bsldricia; d~ funções da medicina pr,ventiva e 
cwativa; realizar atendimentos, exames. diagnóstico, t~tica. aoompanlwneoto dos pacientes e 

GINECOLOGISTA cxccutar qualquer oulnt atividade que, por sua naturaa, csttja in>Cridt DO irnbito d&:s atribuições 
1 n'"1incntes ao canm e ma. 

MIDICO PEDIATRA 
Rcaiiru atcodimcoto no diagnóstico, prcvcnçio e 11,uamcnto de docoçu psíqui,tricas, como 
dependência química, lntmtomos afetivos e comportamentais, cnll< outro, e dC5Cllvnlva- ações pan 

1 nromocio da saúde mental. 
Rcaiiru atendimento na éJ:ea de psiquiatria; dcscmpa,har flln9õcs da medicina p=entiva e curaúva; 

MtDLCO PSLQUIA TRA -
Rcalinr atendimentos, cuun<:s, diaguóstico, ta,ipeutica, aoompmlwneolo dos pacientes; ISS<S50Ilr, 

clabolll' e participar de~ educativas nos.,._ da saúde pública e da medicina ]IIOVClltiva; 
CAPS participar, articulado com ,quipc, do programas • ativi<bdcs de cduc;açio em saúde visando l 

melhoria de saúde do indivíduo, da fiunllia e da populBçio em geral; CJtCCUW' qualquer ou .. 
atividade ro,. cor sua natur=. ....,.;• inserida DO lmbito das atribui"""' _,;-tos ao ••= e 6tca; 
C.onhecer e estimular a produção • o COD.!Umo dos alimento1 saudiveis produ>idos regionalmente; 
capacitar II Equipes de Saúde da Familia e participar de ações vinculadas aoo prognmu de controle, 
preveoçlo dos di,n\.rbios nutricionais com ~as por micronutrientes, sobrepeso, obesidade, 

NUTRJCIONIST A 
doenças cn\nicas não transmiMíveis • desnutrição; elabortr em conjunto com as Equipes de Saúde da 
Funllia. rotinas de atenção nutricional e alClldimcnto para docoças n,laciooadas à alimcntaçio e 
nutriçlo1 de acordo com protocolos de 1tençio bis~ organizando a rt:fcr&ci■ e contra - rt:fa&ci■ 

do atendimento e exccutar qualquer 011111 atividade que, por SUi n■= esteja inserida no lmbito 
das atribui~ .-tinentes ao rllffM e W. 
Cooduzir ambwincia DO tn,n,porte de emergência, 1.c:l1ndo pelos pacientes e equipe médica. Fa= ■ 

MOTORISTA SAMU trans1mo,cia de pacientes com ambulln<ia simples e U11 seguindo as rotas, assim como. a 
manutencio e o=•••-• do veiculo. 
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e cxtensio. Estudar medidas que visem melhorar os 
pn,ocssos pcdagógioos inclusive na educação infantil. Elabollr e desenvolver projetos educacionais; 

PEDAGOGO participar da claboraçi<, de instrumentos copecíficos de oricntaçio pedagógica e educacional; c,oouw 
qualquer oulnt atividade que, por sua naturaa, esteja insmda no Ambito das atribuições pertinentes ....,.., . .,... 
Rea.liDr atividades clínicas pertinentes is suu ~nsabilidades profissiona:ísi apoiar as F.quipes de 
Saúde Familia na abotdagem e no processo de trabalho referente aos casos de lntlStomos mentais 
severos • pcnistentcs, uso ab111ivo de ücool e oulntS drogas, paci"1tcs egr<ssos de internações 

PSICÓLOGO 
psiqui'1ricas, pacientes al<ndidos no Centro de Apoio Psicossocial • CAPS, tentativu de suicldi<>, 
siruaçõcs de violfncia inl111-!àmiliar, ttalim proc:cdimcntos protwionais afins, no contexto da 
Política de AAMcia Social de Pro• Social Buic;a, enquanto t!<uico de nível superior de 
refcmicia do CRAS; àecutar qualquer oulnt atividade que, por sua aaturaa, esteja inserida DO 
imbito du ■tnbu.~ nntinentes ao r2rVD e ira.. 
M111ter • assepsia dos cquipamcuto1 e materiais assim como da cabine posterior d.a ambullncia; 
conhccc,- integralmtnte todos os ,quipamcutos, materiais e modicamcnl01 disponlvei.! na ambullncia 
e ra.lÍ1.lr a manutençio búica dos mesmos; embelecer contato rwliofõnico (ou telefõnlto) com 1 

rtCN1C006 cenlntl de regulaçio m6dica e seguir suas oricntaç&s; conhcocr a estrutu11 de saOdo local; conh=r a 
ENFERMAGEM · SAMU locali1:ação de todos o., estabelecimentos de saúde intcgndos .., !i<loma as,istlllcia local; proocdtt 

aos gestos búicoo de suporte a vida; proocdcr a imobil~ e IIIIISponc de vítirnu; ...tízat medidas 
de ranimaçio wdiomspintória básica; identificar todos os tipos de materiais C:Úlitatlc:s no, 

vcfatlos de ,ocom, e suas utilidades, E>lccutar outras atividadC$ •-d veis com o •-. 
Prestar assistlllcia de enfermagem de CIIÍtcr p=entivo dou CW1tivo, interno, e externos d.a unidade, 

rtCNICOEM confoone planejamento de tl11.balbo atabclccido pelo cnftrmeiroi Participar du atividades nos 

ENfERMAOEM 
progmnas cspccificoo desenvolvidos na rode básica de saúde do municipio; Participar das atividades 
de orie:ntaçães dos profissionais da equipe de e:nfmnllgma, quanto 15 normas. e rotina.s; &ecuw 
outras 1tividadcs rorrmatlveis com o r-.ant0. 

rtCNICO 6M HIGIENE Auxiliar o cinugíio-dcnrista. prevenir e controlar doenças bucais. ra.lizar atividades cllnica.1 voltadas 

BUCAL-ESB para o rcstabcla:imatto da sa(Jdc, conforto, estética e ~ rnastiplória do pacimte. Supervisionar 
o lntbalho do auxiliar l assutente em saúde bucal. 

TERAPEUTA 
Trabalhar visando a qualidade de vid.a dos pacientes e na prevenção da incapacidade das pessoas. 

OCUPACIONAL Atuar com ,..bilitaçlo, buscar r<tomar a autonomia e a indcpcnd&ci1 das pcs>olS cm suas atividades 
cotidianas. 
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PREFEIT RA MUNICIPAL DE COCAL- PIAUi 

SECRETARIA MUNICirAL D E ADMI ISTRAÇÃO / SECR ETARIA 

MU lC[PAL OE ASSIS1'1'.NClA SOCIAL I SECRETARIA MUNICIPAL OE 

EDl.lCACÃO I SECRETARIA M UNICIPAL DE SAÚD E 

ANEXO ffl 

TABELAS DE PONTUAÇÃO DE TITULOS 

lâa.....-.U. 
11nJLOS PONlllAÇAO 

MINIMA 
1 - Rl:OUlSrTQIESCOLARIDADE 
1.1 Em;ino fmdamc:mal iDC01Dpldo comprovado por meio de dcclançlo emitida por in51itwçio de ClllÍtlO 

l,Opor-llOO comundo a eonclmlo l0W oo a ttiOCtuslo pardal do ,mm() ~tal (ano1 ltiiclal..l l' ao,. MO, oo IMI 

(1111D6•.o~mo) ...-
1 - u UALIFICAl.:AO PROFISSIONAL: 

:1.1 e.no,. - - Simpótiot • eoo,,,,,... 1<loo- l lml e,p«lliol do "'IO pma,ilido. O)o<Odl20 
QCllndara dtemi$1i0 doMnmrl'rdlnll!,dentr0dot.úlr;i~ O~ [emQO) llnõ&_ eonttelotda dáca de$te Ed.JcaL ..... 

1.l c.no,.-..,Jon>ldu.S~• c..,_r<1ati..,_, ...... ""'-_, douc1oenuss1odo 0.2S pon - 20 
.............,, .. lic damt dai wlimm QS IQIICD' •- IXllllalka da dllltll dclk: F.di\al. ..... 

3 - EXPERlt.:NOA PROnS.,JONAL: 
3.1 úpcilncill pofwima.1 r11. ln:a especifica 00 cargo pn:t.cndido,, mcrcmcc: -11::a 0.5 (cinco) Ullimc& um. 

llri- 2.0 (dois ponlOI) pon - IOO ~ llé o limito do 10.0 (da) ponl0I ("'"11""',çlo 2.0 
0011fonnc n.,--.. 1 2-- 3 e -4 deste Ecll&:al' 

ll Exp<:1/ne~ prollalcool cm oom mo, r<fcra!IC 101 04 (-) Cl1iJnoo ..... Mnllwodo-oe O) (melo ponlO) 
puacaillmo~rondo•tto limdcdc2.0 (dois)po11IOI (~OOllÍClmM:I Qu.lrm 1, 2. J c.4 dc:m: O) 
fdiloll .... ..., 

11nJLOS PO:::~o 

1 - REOUISITO'ESCOLARIDADE 
1.1- Emioo m6dio oompnMldo por mrio de dipk:lmt ou Cffll(I\WO de «u::ludo w~ pela Scmluia 

Eo<odlloldo-. s.o 
Cuno Tbioo • nl para ot eargos de Tblc:o em Eaícnnqaa o Tmúoo em SaOdo BD 

1-ouAUFJCA CAO PROFISSIONAL: 
2.1 CUno1. S<miftlriol, - SlmpólÓOI < Coo- reloc\ooodoo • w Clf)OCIR,. do eugo pm,,,dldo, o.s •-20 

com dlr:a da ffl'liaio do _..,,e dmtro doa 1'.lltimo1 OS (eir,co' ª"""" eantldol da data deste Edi11I ..... 
1.1 euno., Scmirwiol,. Jomadu, Sifflll6ijol e ConlfCU(II. re.laciotlldod. 1 owru lrcal, com data da cmitslo do o.is,,.,....,. 20 

-•oodcnbodot61ti"""0Slo""'°'•- -.doododatoiblOE'4ól>l ..... 
3 • EXPBRIEN<lA PROFISSIONAi. 
].I &peri&c.:la ptOfi.~ t11 m ctpaclr■ea 6o WJO ptttctldklo. ttfícttti~ ao1 05 {Cll'ICO) illtifflOI; ltll(IIJ, 

ocn.....i.... 2.0 (dois ...,100),,.,. ""'..,~~~o llmu, de 10.0 (da) poRtoo (~ 2.0 
confonncn....t.n.. 1. 2-l e-4 deste F.dital). 

3.1 ~ia profiaicnll cm o.ma ma, lftcrmtc 101 04 (q1111ro) 6himo11 CMIII, 11n"buind.o-ee ()..5 (meio ponlo) 
pAn.cadicMO~aia!ioUmíU:de2,0 (doit)ponio. (~CMf,o,meQuadto, 1, 2. 3, e• &!$te o.s 
fd;,,Jl .... _ 

TfTuLOS PONlllAÇAO 
MINIMA 

1 • REOOISITO'ESCOLARJDADE 
1.1 Cunode ~ oo wdoeugo ptt«OC6do<0mpt0'/0doporme!ode dõi>....., .. ..,;fico<1o deconol""" 

ezpmido por m,tiftliçio oficial ou l'l!COMl!Cillll e deoriduneme ~ e, JNll"l °' rn6:licm ~illistu -
r.t~ ... PediMfl e ~ i...,, .... , a resklend1 m6:Hca u W ntttendwll 

s.o 

1-QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, 
1.1 0.-. Scmmrio&, Jomadn, SimpóaMl9 e Canp-c:uoa,. rdlciorudoa l trca cspccfflal do i:aJBO pmcndido. 0..5 ■ c■ida20 

eom dara da M'lisslo do ................. dttlr:ro dOf (ill:il'IIOe OS lcirloo) ltlOl. eonlAldos <li d,u,1 6ette E.d.ital ..... 
l.l Curtot, ~ J~ Simp6t.iol e Cor,~ rt.ltc:ionadol-1 ()l1trQ Attas. com ,data <li cmifSlo do o.2s,,.,._20 
---11:de:ucrvdOlímlfflOIO:Slc-inoo•·- coowb.dldw!ldcllcEditll. ..... 

3 - EXPERltNCIA PROFISSIONAL: 

3.1 Exp<:1/neil profiSlloool no lml c,poçlliol do ""IO pmC<ldido, r<fcra!IO 101 OS (oill<o) Qltimoo 1001, 

llribui- 1.0 (oro pon&O) - - IIIIO C001prOYldo 111 O limi,e de 10,0 (d<z) J>OllCOS (OMÇIIOVIÇlo 2.0 
CCW1fcnnen.,-.... 1.2. J c-4 dclicEdil&I\. 

3.1 Expcrim::il profinicnl cm ouua in:a, n:fcra,1e 11011 CM (quatro) 61ti111t0111001, 11n"'buindo«: 0,5 (meio ponlO) 
pon-lOOc:omp""""•ltollmi«dc2.0(doiJ)pontos(~cooformcQua:11111 l.2.lo4dclle o.s 
fdiloll 

OBS: Noca mhirm asa llribuidl ao c-andidalo Ili prova de 1itulol: 20 (vill!e) pcn1os.. 

PROCFSSO SElEl'IVO SIMPUF1CADO - Pllf.RJ11JRA MUNICIPAL DE COCAL • PI 

ANEXOIV - A 

FICHA PARA AVALIAÇÃO DE TITUWS - CARGOS DE NlVEL FUNDAMENTAL 

1 CANDIDATO: (ktn.emeaiu&b): 

CÓD.CARGO 
(OOIAharqllldrodc: ...... ) 

1 CARGO, .... _ 
rtruLOS 

1- UISITO'ESCOLARJ.DADE 
1.2 Ellsino fundamcmal ~Ido wmprondo por IDCKl de dcdu~ cmilid■ p« 

inst:irulçào de cndoo oomllndo a concllJllo IOtai ou • canctuslo pia,cl•I do ensi"° 
fundammtal (■DOI imciai1 1• ao S- cao. w lfKII fl!WS 6• ao 9"' ano), 

1 • OUALIF1CACAO PROFISSIONAL: 
:u eu- Scminirio,, - Si,q,Olio< e Coogr""', r<latiOOldos l'"" ClpOClíiu do 

euao....-comc1oac1o_do_,dco .. doa(lllimolOS(cill<'O) '""· 
-dodatodellel',d;lll. 

:u Oltlor., Scmioiria&, Jomadu. Simp61i011 e Congrcsao■,, rdacionadoll I ootnl lreu, com 
da da cmisdo do c:oq,rovuitc dentro dol \\ltimo1 OS (c-Í®o) aoo,,, ç,oota,b da dali dcl4c 
Ecfilll. 

3 • EXJ'ERltNCIA PROFISSIONAi. 
3.3 ~i.c~ p,oí...ion.t ., '"" cspcclíoeo do ctf10 J)ttl<ftdldo, .-cf....,t< '°' OS (=nco) 

6bimOI moa. atnlluiDdcHc 2.0 (dois pantOI) ~ c■d■ ano IXll11)IO\'ado ■te o limite de 
10.0(de:! confonmi n.,--. 1 2 3 e 4 dtstfl Edfldt 

J.A ~-p,or,u;oo,1,....,,,. ._ ............. °' ('l""'O)ú1" ___ 

1c: o,s (meio p0llto) para cada ano ccmprov■do ■tf: o limilc de 2,0 (doil) p(llll06 
,_-..,;,,.,...,..r.m.,n.,.-- l. l.J o4delleE4JIAO. 

I INSCRIÇÃO, 

PONlllAÇAO 
MINIMA 

PONlllAÇAO 
MÁXIMA 

1.0 por eoduoo s,o -
0), ..... 20 ..... 2.0 

O)S-tod>20 ..... 1,0 

2,0 10,0 

O,> 2,0 

TOTAL 

Local/Dala: -----~ 12021 

AninalUnl do(a) candida1o(1) 

PROCfSSO SIELETIVO SJMPUli'ICAOO - PREFEITURA MUNICJPAL OE COCAL • PI 

PONlllAÇAO 
MÁXIMA 

s.o 

2.0 

'·º 
10.0 

2.0 

PO~O 

s,o 

2.0 

1,0 

10,0 

2.0 

PONlllAÇAO 
MÁXIMA 

s.o 

1.0 

1.0 

10.0 

1.0 

TOTAL DE 
PONI'OS ,,_.,,. 

ANEXOIV-B 

FICHA PARA AVALIAÇÃO DE TITULOS - CARGOS DE NIVEL MWIO 

1 CANDIDATO: o ............... 
1 CARCO, .... ..., 

rtroLOS 

1 • REOU!SITOIESCOLARIDADE 
1.1- Emillo mldio ocmp,o,1ldo por meio de dif....., °" «nmcodo de con<luslo ,._ 

pdos«mmi1 Eo<odlloldoEdocoçio. 
Cww Tbic:o ll.l. ãtta pan OI cup de Tlicnlco ~ Eri~llffl e Tbico em $aMe. 
Bucal 

1-OUAIJF1CACAO PROF1SSIONAI. 
:u Curlo&. Saaimrioa, Jomadu, Sin'p)■io■ c CoaSJea,(111, n:lacionadol l arca ~mca do 

C'U1J0 pmendido,. «.o data da cmiAio do liXlrllpRMllie datllO dOI úhimol OS (ciixo) 1110S, 

-dodoudclleEcfiu.l. 
:u °'-s.m-..,-s;..,.;oo,C-r<loc\ooodoooowulrtü.ccm 

dolodocrn_do_lCd<,,laJdotúll-OS(oinco) ....,_do dou-
fdi1ol 

3 • EXPERIENCIA PR011SSIONAL: 
3.3 ~ pt0(''1$SIQMI na ue. t:$pllclfica do C&f80 pretendido,. rdetfflte 10S 0$ (dMO) 

(lllimol 1001, llribllin&He 2.0 (dois pomoo) pon codo "'° oomptOYldo até o limite de 
I0 0(da\"""""''com"""'"""""'ronncnw.1m& I 2 l<4dcao:Edillll 

3.4 .Expaxoc::ia proíiuiooal cm outrl úea. reúmrte 1101, CM (quatro) Qltimoe anoa. at:rikindo-
te O,.S (melo pomo) ~ cada IDO 00mp'OVldo ■tt o llm[tc de 2,0 (dol1) pomos 
'---•-cooformcl"\. .• ..a_ 1 2 3c-4dcs4c&lltal\, 

LOcallOata: ------~ 

Assilatura do(•) candldalD(a) 

I INSCRIÇÃO, 

PONlllAÇAO 
MlNIMA 

PONTI/AÇAO 
MÁXIMA 

s.o s,o 

o.s 1Clda20 - 2.0 

w,-...,.20 ..... l ,0 

2.0 10.0 

O) 2.0 

TOTAL 

/2021 

PROCltSSO sumvo SIM:l'LIPICAOO - PA.LF'ErTURA M:lJNlCiPAL OI. COCAL- ,. 

ANEXO IV-C 

FICHA PARA AVALIAÇÃO DE TITULOS - CARGOS DE NlvEL SUPERIOR 

1 CANDIDATO: (lctncme&lAW): 

1 CARCO: 

I INSCRJÇÃO: 

.... _ 
Ttrol.OS PONlllAÇAO 

MlNIMA 
PONTUAÇAO 

MÁXIMA 
1 • REOU15IJ'O'E5COLARIDADE 
1.1 C...O de Gnd- .. '1u do CUSo pma,d,lo -.,..v,do por mrio de diptom. o. 

CUlHicado de OOR1Dwslo e:q,edido por lnstiruiçlo ofidtl ou recaobecidl e devidlmeate s.o s.o rqiscr.do C. pll1I os m6dicol capccilliltU - OillCCOklgi3'1. Pcdilh e Pliquillrl) ■ 
tt:Sid&leia mldíca l'LI. Uf:■I _.......iu. 

J • QUAIJFlCACAO PROFISSIONAL, 
:u °'- S<mllllrioo, lotoodu. Siffl>/IIÓOI • Coogt<U()I, t<looionocloo l lml ""°'lfi<a do 0)•-20 CUgP prcecndido, com data da ani:Nlo do COIJIJIIOVlfllC der!tn> dos \IUifflQIJ 0.5 (çinco) IIJ°'i ..... l,0 

contadol da data dcttc· EdíW. 
:u CttrtOJ.. Sfflií:n'1l°', JomadaJi. Simp6sios e e~ tt~ a CM,ltl'I$ heas, com o,zs,.,. ..... 20 dolo do em.....,do ..._.,.,.d<,,laJ dotúlúmooOS (cloco) IOOl, """"'°'dodw desoe hona l,0 

EditoL 
3 • EXPERIENCIA PROns8lONAL: 

3.3 Exptrilncil profltsiMII M &mi etpedfk:a do cargo pmmdido,. rd'erttite IO!II M (dftCO) 
úllimol. aDOt. atribwndo-K 1,0 (um pooto) pu11 cada IDO coq,rov'ldo -11t o limite de 10,0 2.0 10,0 
(dal nnnto1 flYWrWWl'IVV'-'n COOÍClme OuwhTlll l 2 J e 4 dtstc Edital). 

3.4 Expc:riencil profiSJKJIW cm OUtrl UW, rcfCRmC aoa: 04 {qiatro) Clltimw anQ1.., acrib\lindo-
se 0..5 (meio pcruo) pan cada IDO c:omprowdo ■tt o limite de 2,0 (doi1) pomo■ O) 1.0 
,--.,_..,_.IAQOl\formc n.,..,i1_ 1. 2. 3, c4 deslc EdiUilt 

TOTAL 

Looal/Dala: 12021 

ASlinot\ltl do(a) candida1o(a) 

PROCf.SSO sumvo SIMPLIPICAOO - Pttnrn.tRA M:UJIUCIPAL Olt. COCAL. ,, 

ANEXO V 

TOTAL DE 
PONTOS 
Prttot•tr 

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUENTOS ENVIADOS PARA AVALIAÇÃO DE TITUWS 

Eu, RG nº 

____________ _, CPF n• __________ _, inscrilo para o Processo Seletivo 

Simplificado para conmtaçlo pessoal cm caráter temporário para a Prcfcirun Municipal de Cocal-PI declaro, de boa

fé, serem verdadeiros os documentos &ncxado, para A vali ação de Tltulos. estando cicnle de que a informação falsa 

inconml nas penas do crime do Art. 297 do Código Penal (falsificar, no todo ou em pane, documento público, ou 

altcru documenlo público verdadeiro: pena de re.:Iusilo de dois &nos) . 

Local/Data: 12021 

Assinarun do(a) Dcclannte 

PROCESSO SELETIVO SJMPU.PICADO- PR.EFEITIJRA MUNICIPAL DE COCAL • PI 


