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SUMARIO Como Lavar corretamente as maos!

 

 

 

Lave as maos com frequéncia, com Evite tocar olhos, nariz e boca com as

agua e sabao, ou higienize com Ve maos nao lavadas. Ao tocar, lave sempre

alcool em gel 70%. as maos com agua e sabao.
aos
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Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e J Nao compartilhe objetos de uso

=) boca com lengo ou como braco,e 1 <A pessoal, comotalheres, toalhas,

ndo com as mdos. Pratos e copos.

Se estiver doente, evite contatofisico Evite aglomeracgées e mantenha

com outras pessoas € fique emcasa Lo os ambientes ventilados.

 

até melhorar.
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ag” Oe Processo Seletivo Simplificado n° 01/2020 - SEDESC Realizacso rau | Processo Seletivo Simplificado n° 01/2020 - SEDESC Realizacao

Edital de Abertura n° 01 Edital de Abertura n° 01

. a Um salario [Ensino Médio completo
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA,Estado do Piaui, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE Interprete de LIBRAS 01+CR™| 0 30h minimo 109,00
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA (SEDESC), sob a supervisio da Comissao Organizadora e | Um salario
Fiscalizadorainstituida através da Portaria n° 2791/2020, TORNA PUBLICO que estarao abertas as inscrigdes para Orientador Social O7+CR™ 01 40h minimo |Ensine Medio Completo 100,00
o Processo Seletivo Simplificado, destinado ao preenchimento de vagas existentes, cadastro de reserva e as que t
vierem a surgir durante a validade deste Processo Seletivo, sob o regime da Consolidagao das Leis do Trabalho — Orientador Social Lidico 06 +4 CR™ 01 40h Um salario_|Ensino Médio completo 400,00
CLT, para contratagao por tempo determinado a fim de atender necessidade temporaria de excepcional interesse | minimo
pUblico, nos termos da Constituigao Federal, da Lei Organica do Municipio, da Lei Complementar n® 043/2019, de 30 Grupo 03 - Ensino Superior Completo
de dezembro de 2019 (alterada pela Lei Complementar n* 046/2020, de 04 de maio de 2020), @ mediante as ] Te Carga a | —
condigées estabelecidas neste edital. gas alario or Taxa

Cargo Vagas PCD" eee Mensal(RS) Requisitos Minimos RS

A realizagao deste Processo Seletivo Simplificado ocorre em conformidade com o previsto no Processo

Administrative n® 18674/2020 referente ao Pregao Eletrénico n® 041/2020. Um salario |Formacao superior em Servico
Ce as “ —_ Assistente Social og+cr| or aon Minimo + RS \eccial, em instituicéo de Ensino| 130,00

Este Processo Seletivo Simplificado, observada a legislagdo especifica, sera regida pelas regras estabelecidas no 1.100,00  Teconhecida pelo MEC
presente Edital, e executado pela empresa EPL concursos, com sede na Avenida Rio de Janeiro n° 619, Jd. Gratificagao
Independéncia - Sarandi - Parana - GEP 87 113-250, Fone 44 3034-9600, enderego eletrdnico Um salario . , ,
www.eplconcursos.com.br e correio eletrénico contato@eplconcursos.com.br. . . minimo + RS Formagao superior em Psicologia,

Psicologo (a) 06+CR™ 01 30h 1100.00 |@™ instituigao de Ensino| 130,00

1. QUADRO DE CARGOS, LOTAGAO,VAGAS, TAXA DE INSCRIGAO, REQUISITOS E PROVAS Gratificagdo |"econhecida pelo MEC
1, 0 candidato devera efetuar sua inscrigdo, para o cargo ao qual deseja participar deste Processo Seletivo

Simplificado conforme tabela a sequir: * Pessoa com Deficiéncia

- ** Cadastro de reserva
Grupo 01 - Ensino Fundamental Completo

here Carga Salario Valor Taxa 1.2. Ficam determinados e subdivididos os grupos para a realizagao da prova objetiva:

Cargo Vagas pons horaria Mensal(R$) Requisitos Minimos RS 1.2.1. Grupo 01 - Ensino Fundamental -Cargos: Cuidador (a) de Crianga Adolescente e Adulto — Diurno e
Semanal Cuidador (a) de Crianga, Adolescente e Adulto — Noturno.

Escala 12x 1.2.2. Grupo 02 - Ensino Médio — Cargos: Orientador Social; Facilitador de Oficinas de Convivio por meio de
36 horas: agoo Facilitador de Oficinas de Convivio por meio de Esporte e Lazer; Interprete de LIBRAS e Orientador

bri 4 ocial Lidico.
Cuidador (a) de crianga peed witieecne 1.2.3. Grupo 03 - Ensino Superior - Cargos: Assistente Social e Psicdlogo(a).
adolescente e adulto— 10+CR* 01 100.00 de |Ensino Fundamental completo 60,00
Diurno {8h00min: Gratificagao 1.3. Os grupos 01, 02 e 03 realizarao as provas em tumos diferentes, podendo ainda, ocorrer em data diversa em

total de 176 virtude da quantidade de candidatos com inscrigao deferida.
horasAnés 1.4. © local, hordrio e ensalamento de realizagao das provas objetivas, serao divulgados no prazo e moldes

estipulados no item 6 deste Edital de Abertura.
Escala 12 x 1.5. Os procedimentos de divisdo em grupos para a realizagao da prova objetiva, tem intuito de evitar aglomeragao
38 horas; tar de pessoas.

Cuidador (a) de Crianca, teho0r de um is crs
Adolescente e Adulto— 11+CR* 01 wemmin minimo + |Ensino Fundamental completo 60,00 2, REQUISITOS COMUNS A TODOS OS CARGOS a - /
Nolurno as 300,00 de 2.1. Ser brasileiro nato, ou naturalizado de acordo com o Art. 12° da Constituigao da Repiblica Federativa, cujo

O6hO0min; Gratificagao processo tenha sido encerrado dentro do prazo das inscrigdes.
total de 176 2.2. Os candidatos deverdo possuir idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos na data da admissao.
horas/mes 2.3. Os candidatos deverao estar em dia com as obrigagdes do servico militar (se do sexo masculino) e resultantes

Grupo 02 - Ensino Medio Completo dalegislagaoeleitoral.
Carga _. 2.4. Os candidatos deverao comprovarter todos os requisitos exigidos para o cargo, na data da posse.

Cargo Vagas vagas; horaria Salario Requisitos Minimos Valor Taxa 2.5. Nao ter sido condenado por crime contra o Patriménio, a Administragao, a Fé Publica, os Costumes e os
PCD"! comanal Mensal (R$) RS previstos na Lei 11.943 de 23/08/06.

a —— —— 2.6. Os candidatos deverao comprovar aptidao fisica e mental por Servi¢o Médico Pericial.
Facilitador de Oficinas Um salario
de Convivio por meio de 024+ CR™ 0 40h minima —|Ensino Médio completo 100,00 3. DAINSCRICAO, DO REQUERIMENTO E DEMAIS EXIGENCIAS NO ATO
Arte e Cultura 3.1. O pedido de inscri¢ao deverd ser efetuadovia Internet, no endereco eletronico www.eplconcursos.com.br.
Facilitador de Oficinas Um salario |Ensino Médico completa 3.2. Nao sera aceita inscri¢do por via postal, fax ou correio eletrdnico.
de Convivio por meio de 02 + CR™* Oo 40h minima 100,00 3.3. Antes de efetuar a inscri¢ao, o interessado devera conhecer este Edital na integra e certificar-se de que
Esporte e Lazer preenche todos os requisitos exigidos para a investidura no cargo pleiteado, sendo que o pagamento da taxa de
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inscrigado nao sera devolvido em hipotese alguma, salvo em caso de anula¢ao plena deste Processo Seletivo

Simplificado.
3.4. Para efetuar a inscrigao, 6 indispensavel o preenchimento completo daficha de inscrigao.
3.5. As inscrigdes estarao disponiveis no site a partir das 11h00min horas, do dia 20 de outubro de 2020 até as
15h00min horas do dia 05 de novembro de 2020, devendo o candidato preencher, obrigatoriamente, de forma

completa e correta, todos os campos da ficha de solicitagao de inscrigdéo, fazer a conferéncia das informagdes. O
prazo maximo para reimprimir o boleto bancario e pagar a taxa de inscriggo em qualquer agéncia bancaria do
territério nacional, ou pela Internet via “bankline” dentro do limite de compensagao bancaria sera até o 06 de
novembro de 2020.

3.6. A inscrigao no Processo Seletivo Simplificado implica, desde logo, o conhecimento e a tacita aceitagdo pelo
candidato de todas as condigdes estabelecidas neste Edital, devendo declarar na ficha de solicitagao de inscrigao
que tem ciéncia e concorda que quando convocado devera entregar todos os documentos comprobatorios exigidos
para o cargo, por ocasido da nomeagao.
3.7. © boleto bancario referido no item 3.5 (trés ponto cinco) devera ser impresso pelo candidato, apds a conclusao
do preenchimento daficha de solicitagao de inscri¢ao.

3.8. O valor da taxa de inscrigao sera conforme constante no Quadro doitem 1.
3.5. As inscrigdes realizadas com pagamento apds a data citada no item 3.5 (trés ponte cinco) serao indeferidas.
3.10. No caso de o pagamento da taxa de inscrigaéo ser realizado com cheque que venha a ser devolvido, por
qualquer motivo, a Comissao Especial do Processo Seletivo Simplificado reserva-se ao direito de indeferir a inscrigao
2 tomar as medidas legais cabiveis.
3.11. A Comissa4o Especial do Processo Seletivo Simplificado nao se responsabiliza por solicitagao de inscrigdo via
Internet nao recebida por motives de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicagao e congestionamento
daslinhas de comunicagao, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferéncia de dados.
3.12. Nao sera aceita inscri¢ao condicional ou extemporanea.
3.13. A inscrigdo somente sera considerada confirmada apds a identificagao eletrénica do pagamento da taxa de
Inscni¢aod.

3.14. O comprovante de pagamento da taxa de inscrigao devera ser mantido em poder do candidato, devendo ser
apresentado quando houver necessidade.

3.15. As informagdes prestadas no pedido de inscrigado via Intermet serao de exclusiva responsabilidade do candidato,
dispondo a Comissao Especial do Processo Seletivo Simplificado do direito de excluir do certame o candidato que
nao preencher o formulario de forma completa e correta, pressupondo-se, pela formalizagao desses atos, o
conhecimento pormenorizado deste Edital, com a consequente aceitagdo de todos os seus termos.
3.16. A declaracao falsa ou inexata de dados constantes da Ficha de Inscrig¢ao acarretara em insubsisténcia da
inscri¢ao, nulidade de aprova¢ao e/ou da classificagao, alam da perda dos direitos, sem prejuizo das sangoes penais

aplicaveis.
3.17. A efetivagao da inscrigao implica a sujei¢ao deste Edital em todos os seus termos.
3.18. © candidato podera se inscrever para mais de um cargo. Caso seja efetuada inscric¢ao para mais de um cargo
cujas respectivas provas objetivas sejam concomitantes, o candidato devera fazer a opgao por um deles,ficando

eliminada nas outras opgGes em que constar como ausente.
3.19. Efetuada a inscrigao, nao sera permitida a alteragao do cargo escolhido naficha de inscrigao, seja qual for o
motivo alegado. Ao candidato sera atribuida total responsabilidade pelo correto preenchimento do formulario de
inscniga Oo.

3.20, E vedadaa transferéncia para terceiros do valor da taxa de inscrigao. .
3.21. Havera isengao de taxa de inscri¢ao para candidato inscrito no Cadastro Unico para Programas Sociais do
Governo Federal — GadUnico, ou seja:

|- estar inscrito no Cadastro Unico para Programas Sociais do Govemo Federal; .
Il - ser membro de familia de baixa renda, nos termos da requlamentagao do Governo Federal para o Gadastro Unico
para Programas Sociais do Governo Federal; e
Ill - nao tiver utilizado da isengao prevista mais de 3 (trés) vezes no exercicio corrente.

3.22, O periodo para solicitagao da iseng¢do é de 20 de outubro de 2020 a 26 de outubro de 2020 até as 15h00min.
3.23. Para a obtengao da isengao o candidato devera no momento de realizar sua inscrig¢ao, escolher a opgao de
isento no formulario de inscrigdo e preencher o numero do NIS (Numero deIdentificagao Social).
| = Para cada inscri¢ao efetuada o candidato devera realizar os procedimentos para pedido de isengao.

3.24, Os nimeros de NIS sé serao aceitos quando estiverem no nome do candidato a vaga ou de seus responsaveis
legais.
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3.25. Nao serao realizados pedidos de corregao de numero de NIS digitado erroneamente, tampouco, serao aceitas
alteragdes no numero do NIS apdos a efetivagao da inscricao.

3.26. A EPL CONCURSOSverificara a veracidade das informagoes prestadas pelo candidato junto ao orgao gestor
do GadUnico do Ministério de Desenvolvimento Social e Agrario (MDSA) e tera decisdo terminativa sobre a
concessao ou nao do beneficio.
3.27. As informagoes prestadas no requerimento de isengao serao de inteira responsabilidade do candidato, podendo
este responder, a qualquer momento, por crime contra a fé publica, o que acarretara em sua eliminagdo deste
Processo Seletivo Simplificado, além da aplicagao das demais sangéeslagais.

3.28. Nao sera concedida isengao de pagamento de taxa de inscrig¢ao ao candidato que nado observar as condigées e
formalidades estabelecidas neste Edital.
3.29. E necessario um prazo minimo de 45 dias, a partir da data em quefoi incluido para que o n* do NIS seja
identificado na base do CadUnico do MDS, nao sendo aceito protocolos de pedido de inscrigao no CadUnico.

3.30. © Edital contendo a relagao dos candidatos com pedidos de isengdo deferidos e indeferidos sera divulgado até
26 de outubro de 2020 através do enderego eletrénico www.eplconcursos.com.br.
3.31. Quanto aoindeferimento do pedido de isen¢ao cabera recurso nos moldes doitem 10.

3.32, Ndo sera concedida isengao do pagamento de taxa de inscrigdo ao candidato que:
a) Omitir informagdes e/ou torna-las inveridicas;
b) Fraudare/ou falsificar qualquer documentagao;
c) Nao observar a forma e os prazos estabelecidos no subitem anteriores;
3.33. O candidato com pedido de isengao indeferido devera realizar 0 pagamento do boleto de inscri¢ao nos moldes
deste edital.
3.34. Em caso de divida para efetivar a sua inscrigdo, o candidato podera entrar em contato com a empresa clicando
no icone “Contato” do site www.eplconcursos.com.br.

Aina

4. DAS INSCRIGOES PARA PESSOA COM DEFICIENCIA
4.1. Conforme Decreto Federal n° 9.508/2018, as pessoas com deficiéncia serdo reservadas no minimo 5% (cinco
por cento) do total das vagas da Administragao, nos casos em que houver compatibilidade entre a deficiéncia e o
cargo/area de qualificagao a exercer.
4.2. Pessoa com deficiéncia é aquela que tem impedimento de longo prazo de naturezafisica, mental, intelectual ou
sensorial, o qual, em interagdo com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participagao plena e efetiva na
sociedade em igualdade de condigdes com as demais pessoas ou nas categorias discriminadas no art. 2° da Lei n®
13.146, de 6 de julho de 2015, no artigo 4° do Decreto n® 3.298/1999, com as alteragdes do Decreto n° 5.296/2004,
no § 1° do artigo 1° da Lei n® 12.764/2012(Transtormo do Espectro Autista) e no enunciado da Sumula n* 377 do

Superior Tribunal de Justiga (Visdo monocular}, observados os dispositivos da Convengao sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiéncia e seu protocolo facultativo, ratificados pelo Decreto n° 6.949/2009.
4.3. Nao serao considerados como pessoa com deficiéncia os distirbios passiveis de corregao.
4.4. 4 necessidade de intermediarios permanentes para auxiliar na execugao das atribuigOes do cargo, ou na
realizagao da prova pela pessoa com deficiéncia, é obstativa a inscrigao neste Processo Seletivo Simplificado.

4.5, Nao obsta a inscrigdo ou ao exercicio das atribuigées pertinentes ao cargo a utilizagao de material tecnolégico de
uso habitual.
4.6. O candidato que deseje se habilitar a concorrer as vagas deste Processo Seletivo Simplificado como pessoa com
deficiéncia devera efetuar sua inscrigdo na forma determinada no item 3, indicando tal condig¢ao e apos devera

remeter pelo correio, através de Sedex com AR (Aviso de Recebi ito) os di tos abaixo identificados:
a) “Requerimento Pessoa com Deficiéncia”, conforme Anexo Ill. Aqueles que em virtude de deficiéncia necessitar
de tratamento diferenciado no dia da prova, devera indicar neste requerimento;
b) Laudo médico original (ou copia autenticada), expedido no prazo maximo de 12 (doze) meses antes do término
das inscrigdes, atestando a espécie e o grau de deficiéncia, com expressa referéncia ao codigo corespondente da
Classificagao Internacional de Doenga (CID-10), bem como a provavel causa da deficiéncia de que é portador;
4.6.1. Os Jos no item 4.6 deverao ser enviados para:

 

  A EPL-Concursos . . .
Ref.: PREFEITURA MUNICIPIO DE PARNAIBA — ESTADO DO PIAU!
Processo Seletivo Simplificado n® 0017/2020
Portador de Deficiéncia - Laudo Médico e Requerimento de Pessoa com Deficiéncia
Avenida Rio de Janeiro n° 619 — CEP: 87.1193-250 — Sarandi - Parana
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4.7, A pessoa com deficiaéncia que nao especificar no Requerimento a necessidade de tratamento diferenciado nodia

da prova, nao podera fazé-lo em momento posterior.
4.8. A pessoa com deficiéncia que necessitar de tempo adicional para a realizagao das provas devera requeré-lo,
preenchendo o “Requerimento Pessoa com Deficiéncia", e juntar além dos documentos elencados no item 4.6 uma

justilicativa acompanhada de parecer emitido por especialista da area de sua deficiéncia.
4.9, Os documentos indicados nos itens anteriores devem ser encaminhados dentro do periodo de inscrigao. Nao
sera considerado o pedido de inscrigao como pessoa com deficiéncia solicitado fora do prazo, valendo como

comprovacao de envio no prazo, a dala de postagem no correio, sendo analisados somente os documentos com dala
de postagem até 05 de novembro de 2020. Também nao sera aceita a entrega condicional ou complementagao de
documentos ou a retirada de documentos apds o periododeinscri¢ado.
4.10. Aos deficientes visuais (ambliopes), que solicitarem prova especial, serao oferecidas provas ampliadas, com
tamanhode letra correspondente a corpo 24.
4.11, Os candidatos que nao atenderem os dispositivos mencionados nao serao considerados como pessoa com
deficiéncia.
4.12. A pessoa com deficiéncia participara do Processo Seletivo Simplificado em igualdade de condigGes com os
demais candidatos no que se refere a contelido, avaliagao, horario e local da realizagao das provas.
4.13. Na falta de candidatos aprovados para provimento das vagas reservadas as pessoas com deficiéncia, estas
serao preenchidas pelos demais aprovados, em estrita observancia 4 ordem classificatdria.
4.14, O candidato podera impetrar recurso administrativo contra o indeferimento de sua inscrig¢ao ou da condi¢ao de
deficiente, na forma do item 12 deste Edital.

5. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIGOES
5.1, O Edital de deferimento das inscrigdes sera afixado em Edital no Mural Oficial no prédio da Prefeitura do
Municipio de Parnaiba , no Didrio Oficial do Municipio e divulgadas no enderegos eletrdnicos:
www.eplconcursos.com.br, até a data de 11 de novembro de 2020.
5.2, E de competéncia da Comissao Organizadora e Fiscalizadora, por meio de sua Presidéncia, o indeferimento das
inscrigdes que nao atenderem 4s exigéncias do presente Edital.

6. DA APLICACAO DAS PROVAS OBJETIVAS
6.1. Na data de 25 de novembro de 2020, sera divulgado o edital com os locais de provas dos candidatos para a
Prova Objetiva. O Edital estara disponivel no Mural Oficial no prédio da Prefeitura do Municipio de Parnaiba , no
Diario Oficial do Municipio e divulgadas no enderego eletrénico: www.eplconcursos.com.br.
6.2. A Prova Objetiva, de carater eliminatdrio e classificatério, sera aplicada na cidade de Paraiba -Pl, na data de 06
de dezembro de 2020, em horario a ser divulgado através do edital de local de prova. A prova tera duragao maxima
de 03 (trés) horas, contados a partir de seuinicio.
6.2.1. Podera ocorrer alleragao na data das provas em virtude do niimero de candidatos inscritos. Podendo ainda a
prova ser aplicada em cidade proxima com maior capacidade de atendimento aos candidatos inscritos.
6.3. A Prova Objetiva deve ser realizada por todos os candidatos, sob pena de eliminagao do Processo Seletivo
Simplificado.
6.4. Os candidatos deverao se apresentar no local da prova com antecedéncia minima de 60 (sessenta) minutos do
inicio previsto no item 6.2.

6.5, Os candidatos apresentar-se-ao para a Prova Objetiva munidos de:
a) Preferencialmente, com o comprovante de inscri¢do deste Processo Seletivo Simplificado com a devida

autenticagao de recolhimento bancario E/OU protocolo de inscric¢ao homologado;
b) Obrigatoriamente, documento de identificagao original com foto expedido por orgao publico (Sao
considerados documentos de identidade as carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de
Seguranc¢a, pelas Forg¢as Armadas, pela Policia Militar, pelo Ministério das Relagdes Exteriores, Cédulas de

Identidade fomecidas por Ordens ou Conselhos de Classe, que porlei federal valem como documento de identidade,
a Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, bem como a Carteira Nacional de Habilitagao com foto, nos termos da

Lei n? 9.503 art. 159, de 23/9/97);
c) Caneta esferografica TRANSPARENTEcomtinta azul ou preta, escrita grossa.
d) O candidato impossibilitado de apresentar, no dia da aplicagao da Prova Objetiva, cédula de identidade
original, por motivo de perda, furto ou roubo, devera apresentar boletim de ocorréncia original emitido pela
delegacia.
6.6, Nao serao aceitos documentos digitais, inclusive Carteira Nacional de Habilitagao - CNH.
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a) Somente seraéo aceitos documentosoriginais apresentados em sua formafisica.
6.7. Em hipdtese alguma sera fornecido o local de prova ou ensalamento via telefone ou e-mail.
6.8. Sera de exclusiva responsabilidade do candidato a verificagdo do local da prova.

6.9. Considerando as orientagdes da Organizagao Mundial de Saude a respeito do COVID-19, os grupos serao
menores evitando assim a aglomeragao de pessoas, sendo que todos os procedimentos de distanciamento entre os
candidatos e a utilizagao de alcool em gel 70° deverao ser respeitados.
6.10.E obrigatério o uso de mascaras durante a permanéncia no local de prova e durante a realizagao da prova
objetiva.
6.11. © fiscal de sala e/ou qualquer membro da comisséo ou da EPL-Concursos podera a qualquer momento
recolher materiais levados pelo candidato tais como: alcool em gel, alimentos, bebidas etc., podendo ser devolvido ao
final de realizagao da prova.

6.12. O candidato flagrado sem o uso da mascara no momento de realizagao da prova objetiva sera advertido e
aconselhado a usar, 6, caso nao coloque a mascara, sera imediatamente elimado, nao cabendorecurso.
6.13. A EPL-Concursos e a Prefeitura Municipal de Parnaiba nao fornecerao mascaras. Sera disponibilizado alcool
em gel ou liquido 70° para higienizagao dos candidatos.

7. DA PROVA OBJETIVA
7.1, A prova objetiva sera composta por questées de multipla escolha com 04 (quatro) opgdes (A, B, C, D), senda
apenas uma Unica correta, distribuidas em matérias conforme o Anexo |, deste Edital.
7.2. 0 contetdo programatico das provas objetivas esta contido no Anexo |, deste Edital.

7.3, O candidato devera transcrever as respostas da Prova Objetiva para a Folha de Respostas, que sera o Unico
instrumento valido para a sua corregaéo, sendo que o prejuizo advindo do preenchimento incorreto sera de inteira
responsabilidade do candidato nao havendo substituigao da mesma. O preenchimento da Folha de Respostas deve

ser realizado com caneta esferografica de cor preta ou azul, escrita grossa de corpo transparente.
7.4, 0 candidato que deixar de assinar a Folha de Respostas e/ou a Lista de Presenga sera eliminado do Processo
Seletivo Simplificado.
7.5, O gabarito da Prova Objetiva sera afixado em Edital no Mural Oficial no prédio da Prefeitura do Municipio de
Parnaiba, no Diario Oficial do Municipio e divulgadas no endereco eletronico: www.eplconcursos.com.br, no proximo

dia util apds aplicagao da prova.
7.6, Sera considerado APROVADO (A) o candidato que atingir nota igual ou superior a 60 (sessenta) pontos, de
forma decrescente, dentro do numero de vagas estabelecidas no Quadro do item 1. Sera considerado
CLASSIFICADO (A) o candidato que atingir no minimo 60 (sessenta) pontos, sem limite estabelecido, Sera
considerado REPROVADO (A)o candidato que naoatingir 60 (sessenta) pontos.
7.7. O candidato somente podera se retirar do local de realizagao das provas apenas 2 (duas) horas apds seuinicio.
7.8, Ao término da prova o candidato devera solicitar a presenga do fiscal em sua carteira e entregar a Folha de
Respostas, retendo para si apenas o caderno de provas, desde que transcorrido 2h30min (duas horas e trinta
minutos) do inicio da prova.
a. O candidato somente podera levar consigo o caderno de prova, apés transcorrido 2h30min (duas horas e trinta
munitos) do seuinicio, devendo permanecer dentro da sala a qual esta realizando a prova.
b. Nao sera fornecido atraves de e-mail ou qualquer outro meio digital o caderno de prova, o candidato que deseja ter

seu cademo de prova, devera cumprir as determinagées do subitem “a”, acima descrito.
7.9. Os 02 (dois) ultimos candidates sé poderao deixar a sala juntos, apds entregarem suas folhas de respostas,
realizarem a conferéncia de todos os documentos @ assinarem o Termo de Fechamento do Malote, de acordo com as

orientagées do Fiscal de Sala.

8. CRITERIO DE DESEMPATE
8.1, A classificagao final sera efetuada pela ordem decrescente da pontuagdo obtida por cada candidato e, em caso
de empate, tera preferéncia, sucessivamente, o candidato que

a) Tiver maior idade,
b) Tiver maior pontuagao nas questées de Conhecimento Especifico.
c) Tiver maior pontuagado nas questées de Conhecimento Local.

d) Tiver a maior pontuagao nas questées objetivas de Portugués.
@) Tiver maior nimero de filhos.
f) Sorteio publico.
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9. DO RESULTADO PRELIMINAR E FINAL
9.1. O resultado classificatério sera obtido através da nota alcangada pelos candidatos na prova objetiva.
9.2. O resultado final sera divulgado em duas listas, por ordem decrescente de nota obtida, contemplando a primeira

lista a pontuagao de todos os candidatos aprovados por cargo/area, (Resultado Final Aprovados); inclusive aqueles
que optarem por concorrer as vagas reservadas para pessoas com deficiéncia e a segunda para pessoa com
deficiéncia.
9.3. O resultado preliminar da prova objetiva deste Processo Seletivo Simplificado sera afixado em Edital no Mural
Oficial no prédio da Prefeitura do Municipio de Pamaiba , no Diario Oficial do Municipio e divulgadas no enderego

eletrénico: www,eplconcursos.com.br, a partir do dia 21 de dezembro de 2020.
9.4. O resultado final oficial sera divulgado até a data de 28 de dezembro de 2020, dele nao cabera recurso.

10.005 RECURSOS ADMINISTRATIVOS
10.1, Gabera RECURSO ADMINISTRATIVO,nos 2 dias seguintes 4 data das respectivas divulgagées através
do site www.eplconcursos.com.br, a partir das 09h00min do diainicial até as 17hOOmin dodiafinal, em relagao:
a) ao Edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado;

b) ao Pedido de Isengdo de Taxa de Inscrigdo;
¢) ao Indeferimento das Inscrigdes;
d) 45 Questées ¢ Gabarito Preliminar da Prova Objetiva;
e) 4 Classificagao Preliminar dos candidatos:
10.2, Os recursos administrativos deverao ser efetuados exclusivamente através do site: www.eplconcursos.com.br .
10.2.1. Para interposigao do recurso, o candidato deverd, no site referido, acessar o Link “Recursos” informando seu
CPF/MFselecionar 0 tipo de recurso e descrever sua argumentagao em campo proprio para essefim. © link ficara
disponibilizado somente durante o prazo estabelecido no item 10.1.
10.2.2. Sera admitido um Gnico recurso por candidato, para cada evento referido nas alineas do item 10.1, devendo o

candidate argumentar em cada recurso toda a matéria que entender ser de direito. Para o recurso referente na alinea
“d", sera admitido um recurso por candidato para cada questao.
10.2.3. O embasamento referente aos recursos da prova objetiva devera referenciar a bibliografia, artigo, fonte de
consulta eventualmente utilizada de forma completa (obra, autor, paginas), devendo-se, quando possivel,
disponibilizar o link para acesso das informagdes ofertadas, nao sendo possivel, no entanto, anexar arquivos de
qualquer formato.
10.2.4. Serao indeferidos sem analise de mérito os recursosinterpostos através de e-mail, fax ou por outras formas,
meios € prazos que nao os estipulados neste Edital, bem como aqueles que nao apresentarem fundamentagado e
embasamento ou conter questionamento contrario ao objeto do recurso.
10.3. O provimento de recursos interpostos dentro das especificagdes podera, eventualmente, alterar a nota e/ou
classificagaoinicial obtida pelos candidatos para uma nota e/ou classificagado superior ou inferior; ou ainda acarretar a

classificagao e/ou desclassificagao de candidatos em virtude da alteragao das suas notas em relagdo a pontuagao
minima exigida para a classificagao.
10.3.1. Os pontos relativos 4s questées eventualmente anuladas, serao atribuidos a todos os candidatos presentes a
prova.
10.4, As deliberagées decorrentes da andalise dos recursos serdo divulgadas através de edital especifico no Mural
Oficial no prédio da Prefeitura do Municipio de Parnaiba , no Diario Oficial do Municipio e divulgadas no enderecgo
eletronico: www.eplconcursos.com.br, juntamente com o edital contendo eventuais retificagoes de gabarito,
resultado ou classificagao, se for o caso.
10.4.1. O Relatério Analitico dos Recursos de cada fase do Processo Seletivo Simplificado, contendo as razées
das deliberagoes da Banca Examinadora,ficara 4 disposic¢ao dos interessados na Prefeitura Municipal de Paraiba, a
partir da data de sua divulgagao, para eventual consulta dos interessados.

11.DA HOMOLOGAGAO
11.4. Ocorrera a homologagao deste Processo Seletivo Simplificado, depois de transcorridos todos os prazos
recursais.
11.2, A homologagao sera afixada em Edital no Mural Oficial no prédio da Prefeitura do Municipio de Parnaiba , no
Diario Oficial do Municipio e divulgadas no enderego eletrénico: www.eplconcursos.com,br.
11.3. O prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado 6 de 12 meses, contados a partir da data de
publicagdo de sua homologagao no Diario Oficial do Municipio de Parnaiba, podendo ser prorrogado uma Unica vez
por igual periodo.
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12. DA NOMEACGAO
12.1. A nomeagado do candidato ao cargo fica condicionada ao atendimento dos requisites basicos para a investidura
constantes neste Edital e da legislagao vigente.
12.2. Anomeagao seguira, rigorosamente, a ordem classificatoria deste Processo Seletivo Simplificado e atendera ao
requisito de Aprovacao em Exame de Satie Fisica e¢ Mental a ser efetuado pelo orgao competente indicado pela
Prefeitura Municipal de Parnaiba, como consta no item 12.1 do presente Edital.
12.3. Os candidatos convocados para a nomeagao terao o prazo de 05 (cinco) dias da publicagdo do Edital de
Convocagao no Diario Oficial do Municipio, para se apresentarem na sede da SEDESC,a fim de cumprirem com
todas as formalidades exigiveis para a concretizagao do ato, no prazo supracitado.
12.4, O candidato devera no prazo estipulado pela Prefeitura Municipal de Parnalba , comprovar que preenche os
requisitos para admissao, previstos no Edital do Processo Seletivo Simplificado e legislagao pertinente a matéria e
ainda comprovar a idade minima de 18 (dezoito) anos até essa data, devendo ainda apresentar os documentos

abaixo relacionados, em fotocépias autenticadas:
a) Cédula de Identidade;

b) CPF em situac¢ao regular perante a Receita Federal;
c) PIS/PASEP;
d) Titulo de Eleitor e comprovante de votacao da ultima eleigao;
®) Certificado de Reservista;

f) Certidao de Nascimento dosfilhos com até 18 anos;
g) Atestado de antecedentes criminais do domicilio;
h) Gertidao de Nascimento/Gasamento ou Certidao de Obito (do conjuge quandofor o caso devillvo(a));
i) Carteira de Vacinagao dosfilhos menores de 05 (cinco) anos;

j) Carteira de Trabalho (parte da foto, frente e verso, e o dltimo contrato);
k) Diploma e/ou Certificado de conclusao do curso especifico, reconhecido pelo MEC;
|) Declaragao de nao acumulo de cargo, emprego publico e/ou aposentadoria, com firma reconhecida, nos termos do
art. 37 da Constituigao Federal;
m) Umafoto 3x4, recente;
n) Declaragao de bens do ultimo exercicio ja exigivel, na forma dalei.

12.5. O candidato APROVADO (A) efou CLASSIFICADO (A) desde que observado o numero de vagas existentes ou

aquelas que vierem a surgir durante a validade deste Processo Seletivo Simplificado, sera convocado para a posse
com base no disposto nositens 12.1, 12.2, 12.3 e 12.4.

12.6. O candidato APROVADO (A) e/ou CLASSIFICADO (A), quando chamado, nao tomar posse nos prazos
previstos neste edital, passara malematicamente como ultimo integrante nalista de classificados.

13.D0 EXAME MEDICO E DA POSSE
13.1. O candidato aprovado e habilitado para tomar posse no cargo devera, obrigatoriamente, submeter-se a
Avaliagao Fisica e Mental, em carater eliminatério, a ser efetuada por médico oficial do municipio, em dia e local
previamente designados pela Secretaria de Administragao.
13.2. A posse dar-se-a nos prazos legais, apds a publicagao do ato de nomeagao no Diario Oficial do Municipio de
Parnaiba, considerando-se eliminado o candidato que deixar de comparecer no prazo estabelecido no item 12.3.

14.DAS PROIBICOES PARA INGRESSO DOS CANDIDATOS NOS LOCAIS DE APLICACAO DAS PROVAS
OBJETIVAS E FATOS PARA SUA ELIMINAGAO
14.1, Nao sera permitida, sob nenhuma hipétese, a entrada de candidatos nos locais de realizagao das Provas
Objetivas:
a) Sem o Documento de Identidade (original), nos termos previstos nositens anteriores;
b) Apos o horario previamente determinado, ficando os retardatarios automaticamente eliminados do Processo

Seletivo Simplificado;
c) Portando celular ligado, aparelhos eletrénicos de qualquer espécie, calculadoras de qualquer espécie,
livros, cadernos e outros materiais de consulta;
d) Acompanhados de crian¢as ou mesmo de adultos;
e) Sem o uso de mascara de protegao, tendo em vista as orientagdes da Organizagao Mundial de Sade a respeito
do COVID-19.
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14.2. 0 candidato que comparecer ao local de prova portando celular mesmo que desligado e/ou quaisquer outros
equipamentos, até mesmo relégios analogicos de pequeno porte, deverao acondicionar tais equipamentos em
embalagem de seguranc¢a fornecida pelo fiscal de sala, podendo abrir a embalagem e manusear os equipamento
somente quando estiverem fora do local de realizagao das provas.
14.3. O candidato que comparecerao local de prova portando bolsas, bonés, qualquer outro material, de médio ou
grande porte, devera deixar a mostra na frente da sala ou ao lado da carteira, podendoretirar ou manusear o material

somente ao término da prova.
14.4. O candidato que por descuido deixar o celular tocar, seja qual for o motivo (por exemplo alarme}, mesmo que o
objeto esteja dentro do envelope de seguranga lacrado, estara eliminado deste Processo Seletivo Simplificado
automaticamente, sendo solicitado sua retirada da sala e a informagao constara em Ata.
14.4.1. Masmo com a recusa do candidato em seretirar, as informagdes serao constadas em Ata de Sala, e o
mesmo sera eliminado.
14.5. Nao havera, por qualquer motivo, prorroagagao do tempo previsto para a aplicagao das provas em razao do
afastamento de candidato da sala de provas.
14.6. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realizagado das provas devera levar um
acompanhante responsavel pela quarda da crianga, que ficara em sala reservada para essafinalidade. A candidata
que nao levar acompanhante estara impossibilitada de realizar a prova.
14.7. Nao havera segunda chamada ou repetigao de prova. O candidato nao podera alegar desconhecimento sobre o
local, data e horario de realizagao das provas comojustificativa de sua auséncia. O nao comparecimento a qualquer

prova, qualquer que seja o motivo, caracterizard desisténcia do candidato e resullard na sua eliminagado deste
Processo Seletivo Simplificado.
14.8. A empresa, a comissao deste Processo Seletivo Simplificado, ou qualquer outro membro da equipe nao se
responsabiliza por material que o candidato tenha levado consigo para realizagao da prova.
14.9. Sera eliminado do Processo Seletivo Simplificado o candidato que:

a) for descortés com qualquer membro da equipe encarregada pela realizagao das fases;
b) for responsavelpor falsa identificagao pessoal;

¢) utilizar ou tentarutilizar meios fraudulentos para obter aprovagao;
d) ausentar-se do recinto de qualquer prova ou do teste sem permissao;
e@) deixar de assinarlista de presenga;
ffizer, em qualquer documento, declaragao falsa ou inexata;
g) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
h) nao penmitir a coleta da impressaodigital ou o uso do detector de metais (quando houver);
i) nao atender as determinagdes deste Edital:
j) for surpreendido em comunicagao com outro candidato;
k) nao devolver o Cartao de Respostas ao término das Provas, antes de sair da sala;
|) ausentar-se do local da prova objetiva antes de decorrida 2 (duas) horas do inicio da mesma;
m) for surpreendido portando celular durante a realizagao das provas;
n) nao atenderaocritério da alinea acima e for surpreendido com celular fora do envelope fornecido ou portando o
celular no deslocamento ao banheiro/bebedouro ou o telefone celular tocar, estes ultimos, mesmo dentro do envelope
fornecido pelofiscal;

0) for surpreendido em comunicagao verbal ou escrita ou de qualquer outra forma;
Pp) utilizar-se de livros, dicionarios, codigos impressos, maquinas calculadoras ¢ similares ou qualquer tipo de
consulta;
q) nao devolver o Caderno de Questées, se sair antes do horario determinado noitem 7.8 “a’.

15.DAS DISPOSICOES GERAIS
15.1. E de inteira responsabilidade dos candidatos acompanhara publicagao de todos os atos, editais e comunicados
referentes a este Processo Seletiva Simplificado, sendo publicados no Diario Oficial do Municipio de Parnaiba e

enderego eletronico: www.eplconcursos.com.br.
15.2. As publicagdes dos Editais de convocagao dos candidatos aprovados serao realizadas somente através de
publicagao no Orgao Oficial do Municipio de Parnaiba que é o Diario Oficial e informativo na Intemet, no endereco
eletrénico https://parnaiba.pi.gov.br .
15.3. Durante a aplicagao das provas, o candidato que for surpreendido em comunicagado com outras pessoas,
verbalmente, por escrito ou de qualquer outra forma, bem como utilizando-se de livros, anotagdes, impressos ou
similares @ equipamentos eletronicos de qualquer espécie, estara automaticamente eliminado deste Processo
Seletivo Simplificado.

 

www.eplconcurses.com.br  
15.4. No dia da realizagdo da Prova Objetiva, nado serao fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicagao
dessa e/ou pelas autoridades presentes, informagdes referentes ao seu conteudo e/ou critérios de avaliagao e de
classificagao,
15.5. A nomeagdo no presente Processo Seletivo Simplificado seguird a ordem rigorosa de classificagao, nao
assegurando ao candidato aprovado o direito de ingresso automatico no Servigo,ficando a concretizagao do ato de
nomeagao condicionada as observancias das disposigies legais pertinentes e, sobretudo, ao interesse
conveniéncia,
15.6. O candidato aprovado obriga-se a manter atualizado seu enderego perante a Secretaria de Desenvolvimento
Social e Cidadania (SEDESC), do Municipio de Parnaiba, sendo considerada como recebida a correspondéncia
remetida para o endereco fomecido, constante dos dados informados no ato da inscri¢ao, mesmo que devolvido pela
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos — ECT.

15.7. As certidées de aprovagao e classificagao dos candidatos do presente Processo Seletivo Simplificado somente
serao fornecidas durante o periodo de vigéncia do mesmo,através de requerimento e pagamento detaxa efetivados

no protocolo geral,
15.8. As datas do cronograma poderao ser alteradas por motivo de forga maior.
15.9. Fica a criterio de cada candidato(a) a escolha das bibliografias a ser utilizada tendo por base o conteudo
programatico descrito neste edital.
15.10. Os casos omissos deste Edital serao resolvidos pela Comissao Organizadora e Fiscalizadora instituida através
da Portaria n° 2791/2020
15.11. Dos anexos:
Anexo | — Gonteudo Programatico das Provas Objetivas;

Anexo ll — Descrigao das Atribuigdes dos Cargaos;
Anexo Ill — Requerimento Pessoa com Deficiéncia;
Anexo IV — Gronograma Previsto.

Pamaiba , Estado do Piaui, em 15 de outubro de 2020.

Comissao Organizadora e Fiscalizadora:

José Maria Alves da Cunha
Presidente

Saull da Silva Mourao
Membro

Joao Leonel Soares Marinho
Membro
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ANEXO |
CONTEUDO PROGRAMATICO DAS PROVAS OBJETIVAS

PROGRAMA DE PROVA

1. MATERIA COMUM AOS CARGOS DE ENSINO SUPERIOR E ENSINO MEDIO
A. LINGUA PORTUGUESA:Lingua Portuguesa e Interpretagao de Textos: Leitura e interpretagdo de textosliterarios
6 nao literarios — descrig¢ao, narragao, dissertagao, etc. Fonética: Encontros vocalicos — ditongo, tritongo, hiato.
Encontros consonantais. Digrafos. Classificagdo das palavras quanto ao numero de silabas - monossilabas,
dissilabas, trissilabas, polissilabas. Divisdo silabica. Silaba tonica. Classificagao das palavras quanto ao acento
tanico - oxitonas, paroxitonas, proparoxitonas. Ortoépia. Prosédia. Ontografia. Acentuagao Grafica. Crase, usa do
acento indicative de crase. Notapdes léxicas. Abreviatura, siglas e simbolos. Morfologia: Estrutura das palavras —
raiz, radical, palavras primitivas e derivadas, palavras simples e compostas. Formagao das palavras — derivagao,
composigao, redugao, hibridismos. Sufixos. Prefixos. Radicais. Classificagao e flexao das palavras - substantivo,

artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposi¢ao, conjuncao,interjeigao, etc. Uso morfossintatico dos
pronomes. Semantica: Significagdo das palavras — sinénimos e anténimos. Andlise sintatica - frase, oragado e periodo.
Sintaxe de regéncia: nominal e verbal. Termos Essenciais da Oragao - sujeito, predicado. Termos integrantes e
acessorios da oragao - objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto adnominal,
adjunto adverbial, aposto, vocativo, etc. Classificagao das oragoes: principal, coordenadas, subordinadas, reduzidas,
etc. Sinais de Pontuagao — emprego da virgula, ponto-e-virgula, dois-pontos, pontofinal, ponto de interrogagao, ponto
de exclamagao,reticéncias, parénteses, travessao, aspas, colchetes, asterisco, paragrafo. Sintaxe de concordancia —
nominal ¢ verbal. Regéncia nominal e verbal. Sintaxe de colocagao. Modos e tempos verbais, infinitive, gertindio e
participio,
B. MATEMATICA: Numeros reais; nimeros complexos; sistemas lineares; matrizes e determinantes; progressao
aritmética; progressao geomeétrica. Polinomios. Equagies e inequacdes. Exponenciais, logaritmicas e modulares.
Medidas de area; medidas de volume; medidas de informatica; medidas de energia; trigonometria. Fungao afim;
fungao quadratica; fung¢ao polinomial; fungdo exponencial; fungao logaritmica; fungao trigonométrica; fung¢ao modular.
Geometria plana; geometria espacial. Analise combinatoria; estudo das probabilidades; estatistica; matematica
financeira.
C. INFORMATICA: Conceitos de operagao de microcomputadores; Conceitos de operagao com arquivos em

ambiente DOS/Windows; Conceitos para utilizagao do pacote MS-Office; Conceitos de Intemet, Conceitos e modos
de utilizagdo de tecnologias, ferramentas, aplicativos ¢ procedimentos associados 4 Internet; Ferramentas e
aplicativos comerciais de navegagao, de correio eletrénico, de grupos de discussao, de busca e pesquisa; Conceitos
basicos e modos de utilizagao de tecnologias, ferramentas, aplicativos © procedimentos de informatica, conceitos de
hardware e de software.
D. CONHECIMENTO REGIONAL: Conhecimentos regionais do municipio de Parnaiba-Pl, tais como historia,
geografia, cultura, éticos, politicas e econémicas.

2. MATERIA COMUM AOS CARGOSDE ENSINO FUNDAMENTAL
A. LINGUA PORTUGUESA: Interpretacao de texto. Sindnimos e Anténimos. Sentido proprio e figurado das palavras.
Ortografia oficial. Acentuagao. Substantivo e adjetivo: flexdo de género, numero e grau. Verbos: regulares,irregulares
e auxiliares.Emprego de pronomes. Preposigoes e conjungoes. Concordancia verbal e nominal. Crase. Regéncia.
B. MATEMATICA:As quatro operagdes. Nogdes de dizia. Unidade, Dezena, Centena e Milhar. Arroba. Resolugao
de Problemas. Unidades de medida de tempo, de comprimento, de massa e de capacidade.
C. ATUALIDADES: Topicos relevantes e atuais de diversas areas, tais como seguranca, transportes, politica,
economia, sociedade, educagao, satide, cultura, tecnologia, energia, relagdes internacionais, desenvolvimento

sustentavel e ecologia, suas inter-relagées ocorridos a partir de setembro de 2019 até a data de realizagdo das.
provas, divulgados na midia local, estadual e/ou nacional.
D. CONHECIMENTO REGIONAL: Conhecimentos regionais do municipio de Parmaiba-Pl, tais como historia,
geogratia, cultura, éticos, politicos e econdémicos.
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3. CONHECIMENTO ESPECIFICO POR CARGO

A. ORIENTADOR SOCIAL LUDICO E ORIENTADOR SOCIAL:Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e suas
emendas e alteragdes. Lei n® 8.069, de 13 de julho de 1990 e suas alteragoes. Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo - SINASE. Politica Nacional de Assisténcia Social. Sistema Unico de Assisténcia Social - SUAS.
Plano Nacional de Enfrentamento da Violéncia Sexual Infanto Juvenil. Lei Maria da Penha. Direitos Humanos.

Violéncia a criangas e adolescentes. Nogdes sobre Educagdo popular. Concepgées de Infancia: A importancia do
Brincar. Politica nacional para inclusao social de populagao em situagao de rua. Conselho Tutelar: Conceito e
Responsabilidades. Sistema de Garantia de Direitos da crianga e adolescente: Eixos estratégicos. Fracasso escolar:
Explicagdes Possiveis. Jogos, Dinadmicas e Vivéncias grupais. A rede socioassistencial, a busca ativa e o trabalho em

equipe interdisciplinar. Plano Nacional de Pramogao, Protegdo e Defesa dos Direitos de Criangas e Adolescentes a
Convivéncia Familiar e Comunitaria. Desenvolvimento Humano - aprendizagem motora e Recreagao. Nogdes de
Planejamento Participativo. Tipificagao Nacional dos Servigos Socioassistenciais (os respectivos Niveis de Protecao
Social e o Servigo de Convivéncia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV). Concepgao de familia e o trabalho social
com familia

B. ASSISTENTE SOCIAL:A identidade da protissao do Servico Social e seus determinantes ideopoliticos. O espaco
ocupacional e as relagdes sociais que sao estabelecidas pelo Servigo Social. A Questao Social, o contexto

conjuntural, profissional e as perspectivas tedricometodolégicas do Servigo Social pds-reconceituagao, O espago
sicio-ocupacional do Servigo social e as diferentes estralégias de intervengao profissional. As possibilidades, os
limites e as demandas para o Servigo Social na esfera publica, privada e nas ONG's. A instrumentalidade como
elemento da intervencao profissional. O Servigo Social na contemporaneidade: as novas exigéncias do mercado de
trabalho. Analise da questao social. Fundamentos historicos, teoricos e metodologicos do Servi¢o Social. Os
fundamentos éticos da profissao. A consolidagdo da LOAS e seus pressupostos tedricos. O novo reordenamento da

Assisténcia Social/SUAS. Politicas Sociais Publicas e Privadas. Etica em Servigo Social. A politica social brasileira e
OS programas sociais de transferéncia de renda na contemporaneidade: Bolsa Familia, SCFV, Pro Jovem, Casa da
Familia, Lei de Regulamentagao da Profissao. Lei 8662, de 7.06.1993. Lei Organica da Assisténcia Social - Lei n®
8742/93, A Pesquisa e a Pratica Profissional. O Servi¢o Social e a Seguridade Social. - O Servico Social - Assisténcia
e Cidadania. - Elaboragao de Programas e Servigos Sociais. Gestao Publica e Etica no Trabalho. - Possibilidades &
Limites da Pratica do Servigo Social em Empresas. - A contribui¢ao do Servigo Social no contexto de uma empresa

estatal: o Servigo Social e as areas de Administrag¢ao de RH. - Fundamentos Historicos, Tedrico-Metodologicos e
Pressupostos Eticos da Pratica Profissional. A questao da instrumentalidade na profissao. - A Reforma Psiquiatrica

no Brasil. A consolidagdéo da LOAS e seus pressupostos tedricos. O novo reordenamento da Assisténcia
Social/SUAS. Estatuto da Crianga e do Adolescente - ECA/1990; Politica Nacional de Assisténcia Social —
PNAS/2004; Lei n° 10.741, de 1° de outubro de 2003; Lei n° 13.146, de 6 de julho de 2015. O CRAS - Fungées,
Conceitos e Diretrizes. O CREAS- Fungoes, Conceitos e Diretrizes.

C. PSICOLOGO(A): Conhecimentos Técnicos Profissionais inerentes 4 Psicologia no contexto da satde publica.
Psicopatologia Geral. Psicologia Geral, Experimental, Educacional, Hospitalar e Organizacional: Praticas e Técnicas
Psicologicas, voltadas para as areas, educacional, organizacional e clinica. Teorias e Técnicas Psicoterapicas.
Interpretagao de sinais e sintomas. Psicofarmacologia. Procedimentos Psicologicos. Satde Publica. Psicossomatica.
Dependéncia Quimica. Estatuto da Crianga e Adolescente. Terapia Breve. Etica Profissional. Orientagao Familiar.
Atuagao do Psicélogo em equipes multiprofissionais nas instituigGes publicas de satde e reintegragao social:

aspectos clinicos, educacionais, sociais e organizacionais. Teorias da Personalidade, Psicologia de Grupo e
Relagoes Humanas., Orientagao e aconselhamento psicolagico.

D. CUIDADOR(A) DE CRIANCA ADOLESCENTE E ADULTO - Diurno/Noturno: Direitos e garantias fundamentais
previstos no artigo 5° da Constituigao Federal de 1988. Conceitos gerais: direitos sociais, cidadania, prote¢ado social,
violéncia e violagao de direitos. Conhecimento com cuidados basicos com alimentagao, higiene do corpo e do

ambiente. Seguranga no trabalho — Norma Regulamentadora NR 6. Etica no servigo publico, Relagdes humanas no
trabalho e no meio social. Comportamento, postura profissional e altitudes no trabalho. Concepgao de convivéncia e
fortalecimento de vinculos. Trabalho em equipe interdisciplinar.
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E. FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO POR MEIO DE ARTE E CULTURA E FACILITADOR DE
OFICINAS DE CONViVIO POR MEIO DE ESPORTEE LAZER:Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e suas
emendas e alteragoes. Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990 e suas alteragoes. Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo - SINASE.Politica Nacional de Assisténcia Social. Sistema Unico de Assisténcia Social — SUAS.Lei
n? 10.741, de 1° de outubro de 2003; Lei n° 13.146, de 6 de julho de 2015. Organizagao de eventos esportivos e de
recreacao. Conceitos de arte e o esporte. Cidadania através da Arte e do Esporte. Possibilidades de atividades
ludicas: a ludicidade, o lazer e a recreagao: Jogos, Brinquedos, Brincadeiras. Conteuidos e Metodologia: Jogo,
Esporte, Ginastica, Lutas, Atividades ritmicas, Arte. Possibilidades de experiéncias pratico-tedricas: cognitivas,
sociais e afetivas: competigao, cooperagao, sociabilizagao. Arte e Esporte na Educagao Inclusiva.

F. INTERPRETE DE LIBRAS:Historia da educagao do Surdo e@ Historia da LIBRAS; Aspectos legais da LIBRAS;
Niveis gramaticais; Gramatica da LIBRAS; Advérbios de tempo; Pronomes pessoais; Parametras da LIBRAS;
Adjetivos e Advérbio de modo.

Conhecimento Regional
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ANEXOII

1. Descrigado das atribuigGes dos cargos:

a) Orientador Social
Mediagao dos processos grupais de servigos socioeducativas, sob orientagao de profissional de referéncia de nivel
superior; Organizagao e facilitagao de situagdes estruturadas de aprendizagem e de convivio social, explorando e
desenvolvendo temas transversais e conteudos programaticos; Identificagao e@ encaminhamento de familias;
Acompanhamento de projetos de orientagao profissional de jovens; Mediagao dos processos coletivos de elaboragao,
execugao ¢ Plano de Atuagao Social e de Projetos de Agdo Coletiva de interesse social por jovens; Registrar as
atividades realizadas nos grupo e encaminhamento mensal das informagdes para profissional de referéncia;
Alimentar sistema de informagao sempre que for designado; Atuagdo como referéncia para os jovens e para os
demais profissionais que desenvolvem atividade com o coletivo de jovens sob sua responsabilidade; Registrar a
frequéncia dos jovens 4s atividades Manter estreita relagao com familiares dos participantes procurando estimular a
Participa¢ao dos mesmos no processo de desenvolvimento dos jovens; Participagao em atividades de planejamento,

sistematizagao e avaliagdo do servigo socioeducativo; incentivar o protagonismo juvenil; colaborar para o
fortalecimento da rede socioassistencial contribuindo para o estabelecimento de parcerias com a comunidade;
Organizar e cuidar das matérias que ficarem sob sua responsabilidade.

b) Assistente Social
Acolhida, escuta qualificada, acompanhamento especializado e oferta de informagdes e orientagdes; Elaboragao,
Junto com as familias! individuos, do plano de acompanhamento individual c/ ou Familiar, considerando as
especificidades e particularidades de cada um; Realizagao de acompanhamento especializado, por meio de
atendimento familiar, individuais e em grupo; Realizagdo de visitas domiciliares 4s familias acompanhadas pelos
Servigos, programas e projetos socioassistenciais, quando necessarios; Realizagao de encaminhamentos
monitorados para a rede socioassistencial, demais politicas publicas setoriais e Orgaos de defesa de direito; Trabalho

em equipe interdisciplinar; Alimentagao de registros e sistemas de informagdo sobre as acées desenvolvidas;
Participagao nas atividades de planejamento, monitoramento e avaliagao dos processos de trabalho; Participagao

das atividades de capacitagao e formagao continuada da equipe dos servicos, programas e projetos
socioassistenciais, reunides de equipe, estudos de casos, e demais atividades correlatas; Participagao de reuniées
para avaliagao das acoes e resultados atingidos e para planejamento das agoes a serem desenvolvidas.

c) Psicdlago (a)
Acolhida, escuta qualificada, acompanhamento especializado e oferta de informagdes e orientagdes; Elaboragao,
Junto com as familias! individuos, do plano de acompanhamento individual c/ ou Familiar, considerando as
especificidades e particularidades de cada um; Aealizagao de acompanhamento especializado, por meio de
atendimento familiar, individuais e em grupo; Realizagdo de visitas domiciliares as familias acompanhadas pelos
Servigos, programas e projetos socioassistenciais, quando necessarios; Realizagao de encaminhamentos
monitorados para a rede socioassistencial, demais politicas publicas setoriais e orgaos de defesa de direito; Trabalho

em equipe interdisciplinar; Alimentagao de registros e sistemas de infonmagdo sobre as agdes desenvolvidas;
Participagao nas atividades de planejamento, monitoramento e avaliagao dos processos de trabalho; Participagao
das atividades de capacitagao e formagao continuada da equipe dos servigos, programas e projetos

socioassistenciais, reunides de equipe, estudos de casos, e demais atividades correlatas; Participagao de reunides
para avaliagao das acées e resultados atingidos e para planejamento das agdes a serem desenvolvidas.

d)Cuidador(a) de Crianca Adolescente e Adulto — Diurno/Noturno
Cuidados basicos com alimentagdo higiene e protegao; Relagdo afetiva personalizada e individualizada com cada
crianga c/ou adolescente; Organizagao do ambiente (espagofisico e atividades ao grau de desenvolvimento de cada
crianga ou adolescente); Auxilio 4 crianga e ao adolescente para lidar com sua historia de vida, fortalecimento da
autoestima e construgao da identidade; Organizagao de fotografias e registros individuais sobre o desenvolvimento
de cada crianga e/ou adolescente, de modo a preservar sua historia de vida; Acompanhamento nos servicos de
saude, escola e outros servicos requeridos no cotidiano. Quando se mostrar necessario e pertinente, um profissional
de nivel superior (psicdlogo ou assistente social) devera também participar deste acompanhamento; Apoio na
preparagao da crianga ou adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado por um
profissional de nivel superior (psicdlogo ou assistente social);
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e) Facilitador de Oficinas de Convivio por meio de Arte e Cultura

Organizagao e coordenagao de atividades sistematicas esportivas e de lazer, abarcando manifestagoes corporais @
outras dimensées de cultura local, objetivando promovere qualificar o convivio social entre jovens e sua convivéncia
comunitana; Organizagao ¢ coordenagao de eventos esportivos e de lazer, objetivando promover e qualificar o
convivio social entre jovens @ sua convivéncia comunitaria; Participagdo de atividades de capacitagao da equipe de
trabalho responsavel pela execugao do servi¢o socioeducativo: Participa¢ao em atividades de planejamento,
sistematizagao e avaliagado do servi¢o socioeducativo, juntamente com a equipe detrabalho.

 

f) Facilitador de Oficinas de Convivio por meio de Esporte e Lazer
Organizagao e coordenagdo de atividades sistematicas esportivas e de lazer, abarcando manifestagoes corporais e
outras dimensdes de cultura local, objetivando promover e qualificar o convivio social entre jovens e sua convivancia
comunitaria; Organizagdo e¢ coordenagado de eventos esportivos e de lazer, objetivando promover e qualificar o
convivio social entre jovens e sua convivéncia comunitaria; Participagao de atividades de capacitagao da equipe de
trabalho responsavel pela execugao do servi¢o socioeducativo: Participag¢ao em atividades de planejamento,
sistematizagao e avaliagado do servigo socioeducativo, juntamente com a equipe detrabalho.

g)Interprete de LIBRAS
Acompanhar pessoas surdas no acesso aos varios servicos publicos e privados; Facilitar a comunicagao entre
pessoas surdas e a comunidade; Realizar tradugao e interpretagao simultanea em LIBRAS/portugués/LIBRAS;

Outras atribuigGes pertinentes a fungao e diretrizes do trabalho

h) Orientador Social Lidico
Conhecimento do Estatuto da crianga e do Adolescente - ECA; Conhecimento da Politica Nacional de Assisténcia
Social — PNAS; Conhecimento da Norma Operacional Basica do Sistema Unico de Assisténcia Social - NOB/ SUAS.
Nogdes sobre desenvolvimento infantil. Habilidade para estabelecer atividades interpessoais. Habilidade para
trabalhar em equipe atuar em grupo. Habilidade de expressdo verbal e comunicabilidade. Gostar de crianga e
envolver-se no brincar. Criatividade e destreza manual; Interesse em atividades ludicas; Facilitagao para aceitagao
das difereng¢as encontradas nas caracteristicas pessoais; Disposigao para buscar conhecimento sobre area de
aluagao proposta.
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ANEXOIII

MODELO DE REQUERIMENTO PESSOA COM DEFICIENCIA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 001/2020 - SEDESC - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

Local, de de

Requerimento
A Banca Examinadora .
Objeto: APRESENTAR DOCUMENTAGAO VISANDO PARTICIPAR NO SISTEMA DE COTAS

1, — - __ , Doc. Identidade:
(Nome completo do requerente)

Candidato ao cargo de: 
2. Venho requerer de V. 5.* condigées especiais para realizar a prova, por ser portador de deficiéncia, conforme as
informagoes prestadas neste requerimento e comprovadas com Laudo Médico anexo.
3. Apresentar juntamente com este Requerimento, nos moldes do Edital de abertura 001 os documentos abaixo
elencados:
a. Identidade do candidato;

c. Cadastro Nacional de Pessoa Fisica (CPF);
d. Laudo Médico.
4, Preencha corretamente as informagées que correspondam ao seu tipo de deficiéncia.
Tipo de deficiéncia:
(31. Visual;

(  ) 2. Auditiva;
(3. Fisica;
(4. Outra Especificar:

Recursos necessarios para fazer aprova:{ )NAQ -( ) SIM, DESCREVA:

5. E a primeira vez que requer.

 
Assinatura do candidato

 

 
Para Preenchimento da Comissao de Inscrigao:

{ ) Deferido o requerimento por atendera legislagao aplicavel.

{ ) Indeferido o requerimento por
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ANEXO IV

CRONOGRAMA PREVISTO

Descricao Data

Inserigdes. 20.10 4 05.11.2020

Isengao de Taxa de Inscrigdo 20 a 26.10.2020

Publicagao do Resultado do pedido de isengao de taxa 28.10.2020

Recurso contra resultado do pedido de isengao de taxa 29 e 30.10.2020 
Publicagao do Resultado dos recursos contra indeferimento do pedido de isengao
de taxa (se houver)

Ultimo dia para pagamento do boleto 06.11.2020
Deferimento das Inscrigdes
(Geral; Pessoa com Deficiéncia) 11.11.2020

Recurso contra o Indeferimento de Inscrigao 12.6 13.11.2020

03.11.2020 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Publicagao do Resultado dos recursos contra indeferimento das inscrigdes (se
20.11.2020

houver)

Divulgagao do Local de Prova Objetiva 25.11.2020

Data da Prova Objetiva 06.12.2020

Divulgagao dos Gabaritos 07.12.2020

Recurso Contra os Gabaritos 08 e 09.12.2020

Publicagao do resultado dos Recursos contra Gabarito (se houver) 21.12.2020

Publicagao do Resultado Preliminar Prova Objetiva
: ici 21.12.2020

(Geral; Pessoa com Deficiéncia)

Recurso Contra Resultado Preliminar Prova Objetiva 22 e 23.12.2020

Publicagao do resultado dos Recursos — Resultado Preliminar Prova Objetiva (se 98.12.2020
houver)

12.

Publicagao do Resultado Final Oficial dos Candidatos aprovados 28.12.2020
(Geral; Pessoa com Deficiéncia) _

Homologagao do Processo Seletivo Simplificade Apds transcorridos todos os prazos awe   recursals 
Obs.: As datas no Cronograma poderdo sofreralteragdes, sendo divulgadas previamente nos moldes de publicagao e
divulgagao prevista no Edital.
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ESTADO DO PIAU.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

Prefeito Municipal: FRANCISCO DE ASSIS DE MORAES SOUZA

Vice-Prefeito: MARCOS SAMARONNE FERREIRA DE OLIVEIRA

 

 

DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE PARNAIBA - DOM
Orgéo destinado a divulgacdo dos atos dos Poderes Executivo e Legislativo deste municipio e de

outros assuntos de interesse ptblico.  Criado pela Lei Municipal n° 1440, de 04 de marco de 1994.
 

Responsdveis: Arlindo Ferreira Gomes Neto (Secretdrio de Governo)

Fabio Silva de Sousa / Rosélia Souza Oliveira (SEGOV) 
 

Adalgisa Carvalho de Moraes Souza Valdir Aragéo Oliveira

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania Secretdrio Imediato do Prefeito

Secretaria Interina do Trabalho e Defesa do Consumidor

Anisio Almeida Neves Neto

Arlindo Ferreira Gomes Neto Superintente de Planejamento (interino)

Secretério de Governo

Edrivandro Gomes Barros

Israel José Nunes Correia Secretdrio de Projetos Especiais e Desenvolvimento Econémico

Secretario Municipal da Chefia de Gabinete Superintendente de Turismo (interino)

Gil Borges dos Santos Albert Nunes de Carvalho
Secretadrio Municipal de Fazenda Superintendente de Cultura

Rafael Alves de Sousa Maria das Gracas de Moraes Souza Nunes

Secretario Municipal de Educagdo (interino) Secretéria de Infraestrutura, Habitacgéo e Regularizacgéo Fundidria

Secretaria de Servigos Urbanos e Defesa Civil (interina)

Mauricio Pinheiro Machado Junior Presidente da Empresa Parnaibana de Servigos - EMPA (interina)

Secretério de Transporte, Transito e da Articulagdo com as Forcas de

Seguranga Emerson Raminho de Moura Barbosa

Secretario de Gestio

Ricardo Viana Mazulo

Procurador Geral do Municipio Francisco Eudes Fontenele Aragéo

Controlador Geral do Municipio

JoGo Rocha de Oliveira

Presidente do Instituto de Previdéncia Municipal de Parnaiba - Rafael Alves de Sousa

IPMP Secretério de Esportes e Lazer (interino)

Rejane Maria Mendes Moreira Marcus Vinicius do Carmo Ferreira

Secretaria Municipal de Saide Diretor Geral da Escola Parnaibana de Administragéo Piblica

Paulo Eudes Carneiro Lisandro Ayres Furtado

Secretério de Meio Ambiente e Recursos Hidricos Presidente da Agéncia de Regulagdo de Servigos Piblicos - ASERPA

Secretério do Setor Primdrio e Abastecimento (interino)

Zulmira do Espirito Santo Correia

José Bernardo Pereira da Silva Gestora da Central de Licitagdo e Contratos Administrativos - CLCA

Superintendente de Comunicacdo     



 

 

  
 

 

   


