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Cargo: Professor 
Atrlbulcoes: Participar da elaboracao da proposta pedag6gica do 
estabelecimento de ensino; Elaborar e cumprir o piano de trabalho, segundo a 
proposta pedag6gica do estabelecimento de ensino; Zelar pela aprendizagem 
dos alunos, dando condicoes para a manutencao da saude ffsica e psfquica 
dos alunos; Estabelecer estrateqtas de recuperacao para os alunos de menor 
rendimento; Ministrar os dias letivos e horas aula estabelecidos, alern de 
participar integralmente dos perfodos dedicados ao planejamento, avaliacao e 
ao desenvolvimento profissional; Colaborar com as atividades de articulacao da 
escola com as famflias e a comunidade; Executar o trabalho diario de forma a 
se vivenciar um ciima de respeito mutuo e de relacoes que conduzam a 
aprendizagem; Manter com os colegas o espirito de cotaboracao e 
solidariedade indispensavel a eficiencia da obra educativa; Realizar com 
clareza, precisao e presteza, toda escrituracao referente a execucao da 
proqramacao, frequencla e aproveitamento dos alunos; Zelar pela conservacao 

3. DO CARGO E ATRIBUICOES: 

2. DA ENTIDADE EXECUTORA DA SELE<;AO 
2.1 0 Processo Seletivo Simplificado sera organizado e conduzido pela 
Fundacao Vale do Piauf - FUNVAPI. 

O Municf pio de Jaic6s, Estado do Piauf, atraves da Secretaria Municipal de 
Educacao, torna publico que se encontram abertas as inscricoes para o 
processo seletivo simplificado destinado para provimento ternporario de VAGA 
POR PRAZO DETERMINADO, pela necessidade ternporaria e de excepcional 
interesse publico para compor o quadro provis6rio da Prefeitura Municipal de 
Jaic6s - Pl, junto aos quadros de servidores temporaries do Municf pio, sendo 
de profissionais do Magisterio, na forma da legislagao pertinente, mediante o 
disposto neste Edital. 

1. DAS DISPOSICOES PRELIMINARES 
1.1 A analise dos currfculos, objeto do presente Processo Seletivo Simplificado, 
esta pautada no artigo 37, IX, da Constituicao Federal e no presente Edital que 
norteara os criterios da selecao. 
1.2 0 processo seletivo simplificado tern carater eliminat6rio e classificat6rio, 
compreendendo analise curricular. 
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4. DAS INSCRICOES 
4.1. As inscricoes serao efetuadas exclusivamente nas formas descritas neste 
Edita I. 
4.2. Antes de efetuar a inscncao, o candidate devera tomar conhecimento do 
disposto neste Edita! e em seus anexos e certificar-se de que preenche todos 
os requisites exigidos. 
4.3. A inscricao do candidate implicara no conhecimento e na tacita aceitacao 
das normas e condicoes estabelecidas neste Edital, em relacao as quais nao 
podera alegar desconhecimento. 
4.4. Nao havera, sob qualquer pretexto, inscricao provis6ria, condicional ou 
externporanea. 
4.5. Nao sera admitida, sob qualquer pretexto, inscricao feita por fax, via postal, 
correio eletrcntco ou outro meio que nao os estabelecidos neste Edita!. 
4.6.As inscricoes serao feitas via internet no endereco eletronico 

www.funvapi.com.br./ lNSCRICOES. 
4.7 0 periodo de reallzacao das mscrlcoes sera: das ShOOmin do dia 11 de 
de janeiro 2022 ate as 23h59min do dia 15 de janeiro de 2022. 
4.8 A FUNDA<;AO VALE DO PIAUI nao se responsabiuzara por soiicitacoes de 
lnscncces nao recebidas por motive de ordem tecnica dos computadores, 
falhas de comunicacao, congestionamento de linhas de cornunicacao, bem 
como, outros fatores de ordem tecnica que impossibilitem a transferencia de 
dados. 
4.9. Sao de exclusiva responsabilidade do candidate as informacoes dos dados 
cadastrais prestadas no ato de inscricao, sob as penas da lei. 
4.1 O As inscricoes para o processo seletivo serao gratuitas. 
4.11 Os candidatos devem remeter os seus titulos via e-mail, para o 
endereco eletronlco: processoseletivojaicos@gmail.com no prazo 
estabelecido no Cronograma - Anexo II. 
4.12 - DA ANALISE CURRICULAR 
4, 12, 1 A anallse curricular tern carater apenas classificat6rio e a avaliacao 
sequira os criterios estabelecidos de denominacoes e pontuacoes constantes 
do Anexo Ill, deste Edita!; 
4.13 Serao considerados os tftulos estabelecidos no Anexo Ill, limitados aos 
valores e perl odos constantes, desconsiderados os demais apresentados fora 
desse padrao e fora dos prazos especificados; 
4. 14 Cada tftulo sera considerado, para efeito de pontuacao, uma (mica vez; 
4.15 TODOS OS DOCUMENTOS DEVEM SER ENVIADOS PARA O 
ENDERECO ELETRQNICO CONSTANTE NO ITEM 4.11, DEVIDAMENTE 
AUTENTICADOS EM CARTORIO. 
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dos bens materiais, limpeza e o born nome da escola; Executar as demais 
normas estabelecidas no regimento escolar, nas diretrizes emanadas dos 
6rgaos superiores e legisla980 federal, estadual e municipal. 
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4.16 Nao serao recebidos documentos originais; 
4.17 RECEBERA NOT A O (ZERO) NA PROV A DE TiTULOS O CAN DIDATO 
QUE NAO ENTREGAR OS TiTULOS NA FORMA, NO PRAZO E NO LOCAL 
ESTIPULADOS NO EDITAL. NAO SERAO ACEITOS TITULOS 
ENCAMINHADOS POR OUTRA FORMA NAO PREVISTA NESTE EDITAL. 
4. 18 Os documentos de ftulos que forem representados por diplomas ou 
certificados de conclusao de curso de pos-qraduacao, deverao atender 
integralmente aos seguintes requisites: - estar devidamente registrado, e 
devera ser expedido por tnstituicao Oficial ou reconhecida pelo Mmisterio da 
Educacao (MEC), em papel timbrado, contendo carimbo (nome e cargo) e 
identificacao da tnstituicao e do responsavel pela expedicao do documento; 
4.19 Excepcionalmente, nas situacoes em que houver impossibilidade de ser 
apresentado o certificado e/ou diploma relative a curso efetivamente conclufdo 
em decorrencia de entraves de ordem burocratica no 6rgao responsavel por 
sua emissao, pode o candidate apresentar certidao de conclusao emitida pela 
instituigao de ensino para obter a pontuacao correspondente ao tltulo, desde 
que demonstre ter conclufdo o curso em data anterior aquela prevista no edital 
para a entrega dos documentos comprobat6rios da titulacao. A certidao devera 
ser expedida por instituic;ao de ensino dotada de fe publica, atestando a 
conclusao e/ou a colacao de grau no curso e deve conter todas as informacoes 
que deveriam constar dos documentos exigidos neste edital, inclusive os dados 
relativos ao respectivo hist6rico escolar, se este tarnbern nao tiver sido 
apresentado, conceito final da defesa do TCC (trabalho de conclusao de 
curso), com o reconhecimento de firma da assinatura do responsavel pela 
declaracao: 
4.20 Os certificados expedidos em If ngua estrangeira deverao vir 
acompanhados pela correspondente traducao para a lfngua portuguesa, 
efetuada por tradutor juramentado ou pela revalidacao dada pelo 6rgao 
competente; 
4.21 Os cursos deverao estar autorizados pelos 6rgaos competentes; 
4.22 Nao serao aceitos comprovantes de conclusao parcial de cursos exceto os 
que se enquadrarem no ITEM 4.20 
4.22 Somente serao aceitos certificados de cursos de especializacao lato 
sensu e stricto sensu em que constem todos os dados necessarios a sua 
perfeita avaliacao, inclusive a carga horaria do curso; 
4.23 Para ser atribufda a pontuacao relativa capftulos de livros ou artigos 
publicados em peri6dicos cientfficos ou resumos ou trabalhos apresentados em 
congressos, o candidato devera entregar documento que se enquadre, em pelo 
menos, uma das all neas abaixo: 
a) Artigos publicados: apresentar c6pia autenticada em cart6rio do artigo 
extrafdo da revista e pagina comprovando o extrato da revista; 
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7. DA CLASSIFICACAO: 
7.1. A ordem de classiflcacao dos candidates sera definida considerando os 
criterios e etapas deste Edital. 
7.2. Da Analise dos Curriculos 

6. DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO 
6.1. 0 candidato selecionado neste processo seletivo celebrara contrato 
administrativo ternporario, se comprovar na data da assinatura: 
a) Ser brasileiro nato, naturalizado ou cidadao portuques em condicao de 
igualdade de direitos com os brasileiros; no caso de ser portuques, comprovar 
a condicao de igualdade e gozo dos direitos polfticos na forma do art. 12, § 1 ° 
da Constituicao da Republica. 
b) Gozar dos direitos politicos. 
c) Estar quite com as obrtqacoes eleitorais. 
d) Estar quite com as obriqacoes do Service Militar, quando se tratar de 
candidate do sexo masculine. 
e) Ter 18 anos completes ate a data de assinatura do contrato. 
f) Ter aptidao fisica e mental para o exercicio das atribuicoes do cargo, a ser 
aferida no exame admissional. 
g) Nao ter sido demitido a bem do service pubtico nos ultrmos 5 (cinco) anos. 
h) Comprovar a escolaridade exigida para ingresso no cargo, nos termos do 
Anexo I deste Edita!. 
i) Estar inscrito no Conselho de classe quando o cargo assim exigir. 
6.2. 0 candidate que, na data da assinatura do contrato ternporario, nao reunir 
os requisites enumerados no item deste Edital, ou que por qualquer motive nao 
puder comprova-los, perdera o respective direito. 

5. DAS VAGAS 
5. 1. Este processo seletivo simplificado oferta vaga em cadastro de reserva, 
conforme Anexo I deste Edita!. 
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b) Livros publicados: apresentar c6pia autenticada em cart6rio da capa do livro, 
c6pia da folha que contem o conselho editorial, c6pia da folha que contern o 
ISSN, irnpressao do link da editora contendo o conselho editorial da revista. 
c) Trabalhos publicados: apresentar c6pia autenticada em cart6rio da paqina 
dos anais certificando que o trabalho foi completo. 0 documento devera conter 
o nome do evento, nome dos anais e paqinas. Adicionar uma c6pia do trabalho 
complete. 
d) Os documentos elencados nas alfneas "a", "b" e "c", tern a obrigatoriedade 
de autenticacao em cart6rie. 
5.24 E de exclusiva responsabilidade do candidate a apresentacao e 
cornprovacao dos documentos de titulos: 
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9. DOS CRITERIOS DE DESEMPATE NA CLASSIFICACAO 
9.1 Havendo empate na classiflcacao, serao obedecidos os criterios de 
desempate pela ordem a seguir: 
a) Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos completes ate o ultimo dia 
de inscricao, nos termos da Lei Federal n.0 10.741/2003, entre si e frente aos 
demais, sendo que sera dada preferencia ao de idade mais elevada. 
b) Que tiver mais idade. 
9.2 Do Resultado Final 
9.2.1 O resultado final do Processo Seletivo Simplificado sera homologado por 
Decreto do Poder Executivo Municipal, observado o prazo legal para 
lnterposlcao de recurses, e sera publicado no site wwvv.jaicos.pi.gov.br e no 
site www.funvapi.com,br. 

8. DA CLASSIFICACAO E DO APROVEITAMENTO 
8.1. A nota final, para efeito de classificacao dos candidatos, sera a nota obtida 
na Analise Curricular, em ordem decrescente. 
8.2 0 candidato classificado sera mantido em cadastro durante o prazo de 
validade do Processo Seletivo Simplificado e podera ser convocado em fum;ao 
da disponibilidade de vagas futuras, mediante convocacao da Secretaria 
Municipal de Educacao. 
8.3 0 candidato inscrito fica ciente de que sera dada publicidade aos dados 
utilizados nesta selecao publics, quais sejam: nome completo, data de 
nascimento e pontuacao referente aos criterios obrigat6rios e classificat6rios. 
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7.2.1. Na anattse da Titulacao Acadernica, sera computado e acrescido a maior 
pontuacao, conforme a tabela constante no Anexo Ill deste Edital. 
7.2.2 A anahse Curricular sera realizada pela FUNVAPI. 
7.2.3 Nao serao considerados para analise documentos que faltam dados para 
avaliacao dos criterios estabelecidos neste Edital, bem como documentos 
ilegfveis, borrados, desconfigurados, sem assinatura ou que, de alguma forma, 
cause dificuldades de cornpreensao por parte da FUNVAPI. 
7.2.4 Somente serao aceitos certificados e/ou declaracoes emitidos por 6rgaos 
e/ou instituicoes competentes para aquela finalidade, nao sendo considerados 
atestados ou declaracoes de pr6prio punho subscritos pelo candidato. 
7.2.5 As docurnentacoes apresentadas pelos candidatos que demandarem 
apoio tecnico da pasta requisitante, o respectivo gestor sera consultado, por 
parte da FUNVAPI, para que se posicione quanto as questoes suscitadas. 
7.2.6 A declaracao ou certificado de tempo de service, fornecidos pelo 6rgao I 
instituicao para o qual o candidato prestou service. devera ser em papel 
timbrado, com assinatura e carimbo do responsavel pelo Recursos Humanos 
ou Departamento de Pessoal ou autoridade responsavel/contratante. com 
vistas a comprovacao da experiencia profissional declarada. 
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a nos; 
d) Cadastro de Pessoa Fisica atualizado (CPF); 
e) Certidao de Casamento ou Nascimento; 
f) Carteira de Trabalho (paqinas onde constam, foto, nurnero e serie da Carteira 
de Trabalho, Oualificacao Civil e Contrato de Trabalho); 
g) Cadastro do PIS/PASEP; 
h) Tftulo de Eleitor; 
i) Documentos que comprovem estar quites com as obriqacoes eleitorais; 
j) Certificado de Reservista (quando do sexo masculine); 
k) Comprovante de Escolaridade, atraves de hist6rico escolar, diploma, 
conforme exigencia do cargo devidamente registrado pelo MEC; 
i) Registro no respective Conselho Regional de sua classe; 
m) Comprovante de Residencia a data da Contratacao: 
n) Ceduta de ldentidade ou Certidao de Nascimento de cada dependente 
o) CPF dos dependentes 
p) Atestado de Sons Antecedentes; 
q) Certidao Negativa de Debitos junto ao Municipio; 
r) Comprovante de Oualificacao Cad astral site: 
https://consultacadastral. inss.gov. br/Esocial; 
s) Preenchimento do Forrnulario eSocial (modelo disponibilizado pelo 
Departamento de Recurses Humanos); 
t) Canta Bancaria para credito salarial junta ao BRADESCO SIA. 
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10. DA CONVOCACAO 
10.1 Os candidates aprovados serao convocados para contratacao, atendendo 
as necessidades da Administra<;ao Publica Municipal, seguindo rigorosamente 
a ordem de classiticacao e o estabelecido neste edital, durante a validade do 
Processo Seletivo Simplificado. 
10.2 Os candidates classificados e nao convocados ficarao no Cadastro 
Reserva, durante o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado e 
poderao ser convocados em funcao da disponibilidade de vagas futuras, 
ficando sob sua responsabilidade o acompanhamento das contratacoes 
ocorridas. 
10.3 A convocacao, que antecede a admissao sera realizada atraves de Sedex 
com aviso de recebimento ou por e-mail; e o candidato devera se apresentar a 
Prefeitura Municipal de Jaic6s na data estabelecida na mesma. 
10.4 Os candidates aprovados deverao comparecer na Prefeitura Municipal de 
Jaic6s no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contadas a partir do 1° dia util 
subsequente a data da cornprovacao do recebimento do Sedex e/ou e-mail). 
10.5 Para ser contratado, o candidato devera apresentar docurnentacao 
original e fotoc6pia, que comprove o que segue abaixo: 
a) Atestado Medico Admissional; 
b) 01 (uma) foto 3x4, colorida e recente; 
c) Ceduta de ldentidade comprovando a idade igual ou superior a 18 (dezoito) 
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12.DAS DISPOSICC>ES GERAIS 
12.1 0 presente Processo Seletivo Simplificado tera prazo de validade de 01 
(um) ano, contado a partir de sua hornoloqacao, podendo ser prorrogado por 
igual peri odo. 
12.2 A lnscricao neste Processo Seletivo Simplificado, para todo e qualquer 
efeito de direito, expressa o conhecimento e a aceitacao por parte do candidate 
de todas as normas constantes deste edital. 
12.3 A inobservancia dos itens constantes neste Edital, acarretara na 
elirninacao do candidato. 
12.4 Caso ocorram desistencias ou efiminacoes de candidates convocados 
para a contratacao, a Secretaria Municipal de Educacao, atraves do 
Departamento de Recursos Humanos, prornovera tantas convocacoes e 
contratacoes quantas julgar necessaries durante o perfodo de validade do 
Processo Seletivo Simplificado, dentre os candidatos classificados, observando 
sempre o nurnero de vagas existentes, ou que venham a ser criadas por lei 
complementar especffica. 
12.5 Sera considerado desistente e, portanto, eliminado do Processo Seletivo 
Simplificado o candidato que nao comparecer nas datas estabelecidas pela 
Secretaria Municipal de Educacao para contratacao, ou deixar de cumprir os 
requisitos exigidos. 
12.6 Sera considerado eliminado do Processo Seletivo Simplificado o candidato 
que nao obtiver 0,0 (zero) pontos nas etapas de avauacao CURRICULAR. 
12.7 0 candidato que, a epoca da contratacao, nao comprovar que preenche 
os requisitos tndispensaveis para o exercfcio legal do cargo para o qual foi 
aprovado, sera considerado eliminado sumariamente. 
12.8 A Secretaria Municipal de Educacao podera convocar, para o 
preenchimento de vagas surgidas no decorrer do prazo de validade deste 
Processo Seletivo Simplificado, os candidatos classificados, observando-se a 
ordem de classltlcacao, rigorosamente. 

11. DO REGIME JURIDICO DE TRABALHO 
11.1 A contratacao dos candidatos convocados sera feita exclusivamente no 
Regime Contratual, sendo vinculados ao Regime Geral de Previdencia Social. 
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A abertura de conta a que se refere a letra acima, ocorrera ap6s autorizacao 
por escrito, do Departamento de Recursos Humanos. 
u) Declaracao negativa de acumulo de cargo e emprego pubtico, assinado pelo 
servidor; 
v) Declaracao de Bens atualizada. 
10.6 Pocerao ser exigidos pelo Municfpio de Jaic6s, no ato da adrnlssao, 
outros documentos alern dos acima relacionados, quando a exiqencia for 
justificada. 
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14. DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA 
14.1 Em atendimento ao disposto no art. 37, inc. VIII, da Constltutcao Federal 
sera assegurado as pessoas portadoras de deficiencia o direito de se inscrever 
neste concurso publico. desde que as atrtbuicoes do cargo pretendido nao 

13. DOS RECURSOS 
13.1 No que diz respeito a irnpuqnacao do edital, cabera recurso na forma da 
lei, desde que apresentado no prazo de dois dias uteis, contado da data de 
divulgac;ao do edital. 
13.1.2. 0 recurso quanto ao Resultado Preliminar devera ser apresentado em 
formulario de recurse disponibilizado no Portal do Candidato, atraves do site 
www.funvapi.com.br . 
. 1.3.1.3 A oecisao do recurse sera dada a conhecer coletivamente por meio de 
edital complementar dado conhecimento no site supracitado, na forma de 
retificacao do resultado, conforme o caso. 
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12.9 A Secretaria Municipal de Educacao fara divulgar, sempre que necessario, 
as normas complementares ao presente edital e avisos oficiais. 
12.1 o O candidato tera acesso a analise individual de sua pontuacao, ap6s a 
divulqacao do Resultado Parcial no Portal do Candidato. 
12. 11 A aprovacao do candidato nao assegura o direito ao seu ingresso 
autornatico e imediato ao cargo para o qual se habilitou, estando a sua 
convocacao condicionada a necessidade da Administracao Publics. 
12.12 Os itens deste edital poderao sofrer eventuais alteracoes enquanto nao 
for consumado o evento que lhe diz respeito. 
12.13 Toda a publicacao pertinente ao presente Processo Seletivo 
Simplificado, enquanto em andamento e ate a divulgac,;:ao do resultado, serao 
feitas no site www.jaicos.pi.gov.br, bem como no site www.funvapi.com.br. 
12.13. 1 As publicacoes relativas a nomoloqacao do Processo Seletivo 
Simplificado serao tornadas pubticas por meio do Diario Oficial dos Municfpios, 
facultativamente na imprensa local e no site www.jaicos.pi.gov.br, sendo de 
responsabilidade da Secretaria Municipal de Educacao a publicacao e do 
candidate o acompanhamento de tais publicacoes. 
12.13 Os casos omissos serao resolvidos pela Secretaria Municipal de 
Educacao, em conjunto com a Comissao Organizadora do Processo Seletivo. 
12. 14 Os candidates admitidos exercerao as suas atribuicoes, e horario de 
trabalho, no(s) local(is) a ser(em) designado(s) pela Secretaria Municipal de 
Educacao, observada a jornada semanal, regime de cornpensacao e preceitos 
estabelecidos pelo Estatuto dos Servidores Publicos Municipais e Constituicao 
Federal. 
12.15 0 contrato extraordlnario de prestacao de services a ser celebrado com 
os candidates aprovados podera ser rescindido a qualquer tempo, por ato 
unilateral, por interesse exclusive da Adrninistracao Publica Municipal. 
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sejam incompatfveis com a deficiencia de que sao portadoras, e a elas serao 
reservados 5% (cinco por cento) das vagas para cada cargo oferecidos neste 
concurso publico, conforme Anexo I deste Edita!. 
14.1.1 Caso a apiicacao do percentual de que trata o subitem anterior resulte 
em nurnero fraclonario igual a 0,5 este devera ser elevado ate o primeiro 
nurnero inteiro subsequente, desde que nao ultrapasse 5% (cinco por cento) 
das vagas oferecidas para cada cargo. 
14.1.2 Para os cargos que nao ha previsao de vaga para deficientes, a primeira 
vaga a ser destinada a estes candidatos sera aquela correspondente a 
segunda vaga aberta para o cargo e a segunda vaga especial ocorrera logo 
que surgir posicao em que a aplicacao do percentual resultar em valor 
fracionario superior a um inteiro tendo em vista que a primeira vaga ja teria sido 
provida quando do arredondamento anterior. 
14.2 Na falta de candidates aprovados para a(s) vaga(s) reservada(s) a(s) 
pessoa(s) com deficienciais), esta(s) sera(ao) preenchida(s) pelos demais 
candidates aprovados, nas vagas de concorrencia ampla, observando-se a 
ordem de classificacao final, bem como, o cargo do qual esta vincu!ada a 
referida vaga. 
14.2.1 Os candidates classificados portadores de deflciencia constarao na lista 
geral e na lista de PNE. 
14.3 0 candidate devera declarar, quando da inscricao, ser portador de 
deficiencia. especificando-a na ficha de inscricao, declarando ainda estar ciente 
das atribuicoes do Cargo, e, de que, no caso de vir a exerce-Io, estara sujeito a 
avaliacao pelo desempenho dessas atribulcoes para fins de habilitacao no 
estaqio probat6rio. 
14.3.1 0 candidato com deflciencia devera juntar e digitalizar o comprovante de 
inscricao assinado e laudo medico (original) emitido por medico registrado no 
Conselho Regional de Medicina-CRM indicando a classificacao do CID-C6digo 
Internacional de Doencas, depois enviar por meio do e-mail 
processoseletivojaicos@gmail.com. 
14.3.2 0 fornecimento do laudo medico e de responsabilidade exclusiva do 
candidate. A FUNDA<;AO VALE DO PIAUi nao se responsabiliza por qualquer 
tipo de extravio/atraso que irnpeca a chegada do iaudo ao seu destino. 
14.3.3 O laudo medico tera validade somente para este Processo Seletivo e 
nao sera devolvido, muito menos serao fornecidas c6pias. 
14,4 O candidate portador de deflciencia particlpara do Processo Seletivo em 
igualdade de condicoes com os demais candidates. 
14.5 0 candidato de que trata o subitem 5.1, se habilitado e classificado, ap6s 
sua norneacao, sera submetido a avaliacao de Equipe Multiprofissional 
indicada pela Prefeitura Municipal de Jaic6s na forma do disposto no Art. 43 do 
Decreto n° 3.298, de 20/10/99, que verincara sobre a sua quahncacao como 
portador de deficiencia ou nao, bem como sobre o grau de deficiencia 
incapacitante para o exerclcio do cargo. 
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ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS 

CNPJ: 06.553.762/0001-00 
14.5.1 A Prefeitura Municipal de Jaic6s, sequira a orientacao do parecer da 
Equipe Multiprofissional, de forma terminativa, sobre a qualificacao do 
candidate com deficiencta e sobre a compatibilidade da deftciencia com as 
atribuicoes do cargo, nao cabendo recurso dessa dectsao. 
14.5.2 Os candidates considerados com deflciencla, se habilitados e 
classificados, terao seus nomes publicados em separado por ctasstncacac 
especf fica. 
14.5.3 Nao havera segunda chamada, seja qual for o motive alegado para 
justificar o atraso ou a ausencia do(s) candidato(s) portador de necessidades 
especiais a avaliacao da Equipe Multiprofissional. 
14.5.4 Caso o candidato nao tenha side classificado como candidate com 
deficiencia ou sua deficiencia nao tenha sido julgada compatfvel com o 
exercfcio das atribuicoes do cargo o mesmo sera eliminado nao cabendo 
recurso dessa decisao. 
5.5.5 As vagas reservadas as pessoas com defictencia nao preenchidas, serao 
revertidas aos demais candidates habilitados de ampla concorrencia, 
observada a rigorosa ordem classificat6ria. 
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PROFESSOR DE ENSINO 
FUNDAMENTAL ANOS LICENCIATURA PLENA EM 

03 03 LETRAS/PORTUGUtS - 
FINAIS (6° I go ANO) - 20h R$ 1.433,08 
PORTUGOES. 
PROFESSOR DE ENSINO 20h R$ 1.433,08 
FUNDAMENTAL ANOS LICENCIATURA PLENA EM 

03 03 MATEMATICA - 
FINAIS (6° I go ANO) - 
MATEMATICA 
PROFESSOR DE ENSINO 20h R$ 1.433,08 
FUNDAMENTAL ANOS LICENCIATURA PLENA EM 02 02 LETRAS/INGLtS - 
FINAIS (6° I go ANO) - 
LETRAS/INGLtS. 
PROFESSOR DE ENSINO LICENCIATURA PLENA EM 20h R$ 1.433,08 
FUNDAMENTAL ANOS EDUCA<;:Ao FISICA + 01 01 - 
FINAIS (6° I go ANO) - REGISTRO NO CREF 
EDUCA9Ao Ff SICA 
PROFESSOR DE ENSINO 20h R$ 1.433,08 
FUNDAMENTAL ANOS LICENCIATURA PLENA EM 01 01 HIST6RIA - 
FINAIS (6° I go ANO) - 
HIST6RIA. 
PROFESSOR DE ENSINO 20h R$1.433,08 
FUNDAMENTAL ANOS LICENCIATURA PLENA EM 01 01 - 
FINAIS (6° I go ANO) - GEOGRAFIA 

GEOGRAFIA. 
PROFESSOR DE ENSINO LICENCIATURA PLENA EM 20h R$1.433,08 
FUNDAMENTAL ANOS PEDAGOGIA OU NORMAL 16 14 02 
INICIAIS {1° I 5° ANO). SUPERIOR 

PROFESSOR DE ENSINO LICENCIATURA PLENA EM 20h R$1.433,08 
INFANTIL. PEDAGOGIA OU NORMAL 03 03 - 

SUPERIOR 

ANEXOI 

QIADRO DE CARGOS, ESCOLARIDADE, VAGAS, REMUNERA<;AO E 
JORNADA SEMANAL 

ESTADO DO PIAUf 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS 

CNPJ: 06.553.762/0001-00 
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ATIVIDADES DATA 
LANCAMENTO DO EDITAL. 11.01.2022 
PERIODO DE INSCRICOES. 12 A 16.01.2022 
HOMOLOGACAO DAS INSCRICOES 17.01.2022 
PERIODO DE REMESSA DOS TITULOS 18 A 20.01.2022 
RESULTADO PARCIAL DAAVALIACAO CURRICULAR 24.01.2022 
PRAZO PARA RECURSO DO RESUL TADO PARCIAL 25 A 26.01.2022 
RESULTADO DO JULGAMENTO DE RECURSOS CONTRA O 28.01.2022 RESUL TADO PARCIAL 
DIVULGA<;AO DO RESULTADO FINAL 31.01.2022 

ANEX0-11 
CRONOGRAMA DE EXECUCAO DO PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO 

ESTADO DO PIAUi 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS 

CNP): 06.553.762/0001-00 
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QUADRO DOS TITULOS E SUAS RESPECTIVAS PONTUACOES 
TITULOS CRITERIOS DE VALORMAxlMO DOCUMENTO 

PONTUA<:AO DE PONTUA<:AO COMPROBATORIO 
1. CURSOS DE EXTENSAO 
1.1 Curso de extensao com carga Certificado de conclusao do 
horaria de 180 horas, na area do 8,0 16,0 Curso ou Declaracao. 
cargo para o qual se inscreveu. 
1.2 Curso de extensao com carga Certificado de conclusao do 
horaria de 120 horas, na area do 6,0 12,0 Curso OU Declaracao da 
cargo para o qua) se inscreveu. lnstituicao que ministrou o 

curso. 
1.3 Curso de extensao com carga Certificado de conclusao do 
horaria de 80 horas, na area do 4,0 8,0 Curso OU Declaracao da 
cargo para o qua) se inscreveu. instituicao que ministrou o 

curso. 
1.4 Curso de extensao com carga Certificado de conclusao do 
horaria de 60 horas, na area do 2,0 4,0 Curso OU Declaracao da 
cargo para o qua) se inscreveu. instltuicao que ministrou o 

curso. 
1.5 Curso de extensao com carga Certificado de conclusao do 
horarla de 40 horas, na area do 1,0 2,0 Curso OU Declaracao da 
cargo para o qua) se inscreveu. insntuicao que ministrou o 

curso. 
2. POS GRADUA(:AO LATO SENSU 
2,1 Especializacao com carga Diploma ou Certificado de 
horaria minima de 360 horas, na 6,0 12,0 conclusao da institutcao 
area do cargo para 0 qual se onde cursou a p6s 
inscreveu. graduacao, devidamente 

registrado. 
3. POS GRADUA~.AO STRICTO 
SEN SU 
2.1 Mestrado Diploma ou Certificado de 

16,0 16,0 conclusao da instltuicao 
onde cursou a p6s 
graduacao, devidamente 
rezistrado. 

2.2 Doutorado Diploma ou Certificado de 
20,0 20,0 conclusao da Instituicao 

onde cursou a p6s 
graduacao, devidamente 
rezistrado. 

ANEXO III 

ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS 

CNPJ: 06.553.762/0001-00 



PRA~A .ANGELO BORGES LEAL, S/N - CENTRO - 64.575-000: JAICOS - PI 

CNPJ: 06.553.762 '0001-00 
4. PUBLICACOES 
4.1 Artigos Cientfficos 3,0 3,0 Conforme o Item 4.23 do 

Ed ital 
4.2 Trabalhos Cientfficos 3,0 3,0 Conforme o Item 4.23 do 

Edita I. 
4.3 Livros Publicados 4,0 4,0 Conforme o Item 4.23 do 

Edita!. 
TOTAL 100 

ESTADO DO PIAUi 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS 




