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Como Lavar corretamente as maos!

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

~~ = agua e sabdao, ou higienize com Ve mdos nao lavadas. Ao tocar, lave sempre

alcool em gel 70%. as maos com agua e sabao.

 

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,

nado com as mdos. pratos e copos.

- Se estiver doente, evite contatofisico Evite aglomeracgées e mantenha

é % comoutras pessoas e fique emcasa a os ambientes ventilados.

até melhorar.

     
PORTARIA PORTARIA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E CIDADANIA

PORTARIA N° 001/2020

Dispse sobre a nomeacéo de Servidores

responsiveis pelo Recebimento definitivo

dos produtos relacionados ao

enfrentamento ao Novo Coronavirus

(COVID-19) e da outras providéncias.

A SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNDO MUNICIPAL— SEDESC,

DENISE REGO CHAVES MAZULO,no uso de suasatribuicgées legais, e

CONSIDERANDO, a Declaracio de Emergéncia em Satide Ptblica de

Importancia Intemacional pela Organizacio Mundial de Satide em 30 de janeiro de

2020, em decorréncia da infeccfio Humanapelo novo coronavirus;

CONSIDERANDO,a IN 002/2020, de 14 de maio de 2020, que alterou

dispositivos da Instrugéo Normativa n° 06, de16 de outubro de 2017, que dispde sobre

os Sistemas de Licitagdes, Contratos e Obras Web do Tribunal de Contas do Estado do

Piaui;

 

RESOLVE:
  

Art, 1° - Nomear os servidores abaixo relacionados para fun¢do de responstivel

pelo recebimentodefinitivo de produtos e/ou servicos referentes ao enfrentamento do

novo coronavirus (COVID-19): ,

“39

I. Saul de Moraes Nascimento, CPF: 995.894.273-91;

2. Camille Moreira dos Santos, CPF: 728.003.483-72;

3. Jodo Leonel Soares Marinho, CPF: 012.031.283-20;  
 

.eae ,

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

*. 4. Liicia de Fatima Andrade daSilva, CPF: 138.742.923-04; &

5. Maria Jandira Santos de Souza, CPF: 133.332.403-00.

Art.-2° - Esta Portaria entrara em vigor na data da sua publicagiio e produzira

seus efeitos a partir do dia 06 de outubro de 2020. .

Parnaiba (PI), de 04 de dezembro 2020.

Q,. Le LC. Wezel,
soakHSERMase 5”.

Secretaria Executiva do Fundo Municipal —-SEDESC
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PROCESSO SELETIVO

EDITAL 001/2020

O MUNICIPIO DE PARNAIBA - Pl, por intermédio da SECRETARIA DE EDUCACAO,no uso de suas atribuicgdes, conferidas pela nos

termos da Constituigao Federal; da Lei Organica do Municipio; Lei Municipal n° 44 de 14 de fevereiro de 2020, Lei 45 de 14 de fevereiro

de 2020 « mediante as condigies estabelecidas neste edital, a reallzagao do PROCESSO SELETIVO,torna publico através da empresa

RHS CONSULT LTDA., por viés do pregao eletrénico de n°001/2020 e processo administrative de n° 9671/2020, a abertura de PROCESSO

SELETIVO para provimento de cadastro reserva do quadro de servidores do Municipio de Parnaiba} Pl.

 

»

1. OPROCESSO SELETIVO sera executado pela empresa RHS CONSULT ETDA., em conformidade com as Instrugdes Especiais contidas
neste Edital e seus Anexos.

2. Ede exclusiva responsabilidade do candidate o acompanhamento de todas as publicagtes elativas a este PROCESSO SELETIVO,nos

enderegoseletranicos contidos no presente edital, nao podendo sobre estas, a qualquer tempo ou jesfera, alegar desconhecimento.

3. Toda comunicagao para esclarecimentos de dividas elou solicitagdes devera ser feita 4 RHS CONSULT LTDA por meio do enderego

eletronico atendimento@rhsconsult.com.br ou telefone (11) 4144-2160,

4, As datas informadas para publicagdes e eventos deste PROCESSO SELETIVO, constantes no ANEXO | - Cronogramas deste Edital sao

estimativas provavels, desta forma poderdo ser antecipadas ou adiadas de acordo com a disponibilidede do MUNICIPIO DE PARNAIBAIPI,

cabendo ao candidato acompanhar eventuais alterapdes.

§.  Qualquercidaddo 4 parte legitima para impugnar este Edital, devendo protocolar seu pect} devigamente fundamentado, em até 05 dias

aps a sua publicagao, por meio do enderego elatrénico atendimentodirhsconsult.com.br .

6. E obrigag3o do candidato seguir estritamente as instrugdes contidas neste @ acompanhar todos os demais editais referentes ao

andamento do presente PROCESSO SELETIVO, sendohe asbegurado,.durante todg«© curso|do certame, o direito 4 ampla defesa e a0

contraditério.

  

1. OPROCESSO SELETIVO destina-se ao provimento do cadastro reserva existenta, de acordg com tabela de cargos pUblicos a seguir.

2. A validade deste PROCESSO SELETIVO sera de 01 om ANO,prorrogavel por prazo igual, de acordo com a necessidade do Orgdo

contratante., :
3.  Asatribuigdes especificas dos cargos constam no Anexd Il, que faz parte intagra‘deste Edita, ‘i

4, A habilitago no PROCESSO SELETIVO no assegura ao candidato a convodagoimediata, mas apenas a garantia de ser nomeado

segundo o cadastro reserva existente, de acordo com as necessidades da Administragao Municipal, respeitada a ordem de classificagao, dentro

da validade do certame, .
5. Os candidates aprovadose clasificados no PROCESSO SELETIVO serdio nomeadosparainvestidura nos cargos piiblicos sob o Regime

Celetista.   
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6. © Prefeito Municipal paderd,através de Decreto, regulamentar a carga horaria de trabalho dos servidores, permitindo que, por necessidade

do servigo, sejam adotados horarios diferanciados e com remuneragao proporcional.

7. 0 local e horario de iwabalho dos candidatos nomeados sero determinades pela AdministracSo Municipal 4 luz dos interesses e

necessidadedamesma, °

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

         

8 RELAGAO DE CARGOS E VAGAS DE CADASTRO RESERVA

Bs ok

eS“D’e T 4ons Fundamental . R$ 1.500,00 20 20

Professor dos Anos “ag nF UM SALARIO
Iniciais da Educagio Basica 20hs Ucenctalura Plena em Pedagogia ou Normal Superior miNIMO 22g 229

Curso Superior em Educaggo Fisica na modalidade
Professor de Educagiio 20hs LLicenciatura em instituiggo de Ensing Superioc UM SALARIO w w

Fisica reconhecida pelo Ministario, da Educagio, e registro no MINIMO .
conselho competente. 4
Graduagao em Matematica, modalidade Licenciatura; ou UM SALARIO ’

Professor de Matematica 20hs, Licenciatura Plena em Matematica; ou Licenciatura Plena MiNIMG 02 02
© em Ciéneias, com Habilitaglo em Matematica

: “| Graduago em Geografia, modalidade Licenciatura; ou yp carArio
Professor de Geografia 20hs 4] Licenciatura Plena em Geografia; ou Licenciatura Plena MiNIMO 02 o2

em Estudos Socials, com Habilitagio em Geografia.
Graduagio em Letras, modalidade Licenciatura, com

Professorde Inglés | 20hs -| habiltagdo em Inglés; ou Licenciatura Plena em a 02 > 02
4 Lotras/Inglés. .

’] Graduagio em Ciéneias Biolégicgs, ou em Fisica, ou em, :
‘Quimica, modalidade Lirenciatura; ou Licenciatura Plena
em Biologia, ou 1 :

Professor de Ciencias 20hs tm Fisica, ou em Quimica, oui Uicenciatura Plena em eee ‘02 - 02
éitncias, com Habilitaggo em Biologia, ou em Fisica, ou
em Quimica, ou em Matematica; ou Loenciatura em

Ciéneiaé da Natureza. ce f
* Graduagao, modalidadeLicenciatura, am Artes Veuals, ou l

em Misica, ou em Danga, ou em Design, ou em Teatro; UM SALARIO
Professor de Artes 20hs ou Ligenciatura Plena em Artes Cénicas, ou em Artes MINIMO 02 02

» ¢ Plasticas, ou bse!Desenho, ou Licenciatura Plena em

‘i -¥, Educaggo Artisti

: Greduagio em ties, modaidade Tend, com um SALARIO
Professor de Portugués 20hs Patate ef Portugués; ou “Ubenciatura, Plena em MINIMA - 02 02

Portugués. :

. rahe em Histévta, modalidade serch ou UM SALARIO
Professor de Historia 20hs Licenciatura Plana em Histiria; ou Licenciatura Plena em MINIMO 02 2

"| Estudos Soria, comeeem Histéria. ;

“CHS: Carga Horaria Semanal i ver; S a,

*CR: Cadastro Reserva ,,

a) Sera concedido adicional e demais vantagens nasomgotabelecidas em norma idgal.
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b) Para os cargos cuja remuneragao esteja abaixo do salario minimo nacional vigente sera acrescido complementagdo como adicional ao

vencimento com valor da diferenga entre a remuneragao e osalario minima nacional.

Nos termos do art, 6° da Lei n* 3.266/2018, os vencimentos basicos estabelécidos nas Tabelas|, Il e Ill podem ser objeto de eventuais

aditamentos ou acréscimos, como gratificages, adicionais ou incentivos,a critério discricionario da AdministragSo, e em virlude de programas de

ordem federal, estadual ou municipal, vedada, a qualquertempo,a incorporagao dos respectivos valores aos vencimentos basicos.

     
15. Como todo o procedimento é realizdto por via eletrénica, o candidato NAO deve remeter 4|RHS CONSULT LTDA cdpia de sua

documentagdo, sendo de sua-exclusiva responsabilidade a informacao dos dados no ato de inscrigap, sab as penasdalei.

16. Os candidatos que fizerem sua inscrig&o,interessados nas vagas de cadastro reserva pata pessoas com deficlancia, deveraoverificar

Capitulo proprio neste Edital, para encarninhamento de documentos necessarios. .

17. AS INSCRIGOES SERAO REALIZADASDO DIA 07/12/2020 AS 00HO0 ATE 0 DIA 10/01/2021 AS 23h59 MIN, HORARIOS DE BRASILIA.

 

1. As inscrigdes sero realizadas tinica e exclusivamentepelaIntemet.
2, As 2359 min douiltimo dia de inscrigao(horario de Brasilia), constante no Anexo | deste Edital a Ficha de Inscrigao nao sera mais

disponibilizada.

3. PERIODO PARA INSCRIGAO: de 07/12/2020 a 10/01/2021.
4. Naosero aceitas inscrigdes fora do prazo ou forma estipulada neste Edital,

5. 0 valor correspondente a taxa de inscrigdo serd de: R& 60,00 (SESSENTA REAIS) para os cargos de Ensino Fundamental e R$ 100,00

(CEM REAIS)para os cargos de Nivel Superior.

6. Para se inscreverpela internet, o candidato devera:

6.1 Acessar o site www.thsconsult.com.br durante o periodo de inscrigao, através da pagina correlata ao PROCESSO SELETIVO da

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA- Pl,
6.2. Ler e estar de acordo com o Edital;

6.3.Digitar o nimero do CPF, preencher todos os dados solicitados na FICHA DE CADASTRO e CONFIRMAR OS DADOS, APOS

LOGAR NO SISTEMA COM LOGIN E SENHA INDIVIDUAL, SELECIONAR aCARGO PRETENDIDO,E CLICAR EM FINALIZAR INSCRIGAO
6.4, Preenchertotal e corretamente a ficha de inscrig¢do;

6.5. Imprimir o boleto bancario,

6.6. Efetuar o pagamento do boleto bancario, em qualquer agéncia da rede bancaria até a data limite expressa no Anexo| do presente Ecital.

6.7 ARHS CONSULT,em nenhuma hipétese, processard qualquerregistro de pagamento posterior a essa data.

6.8 NAO sera aceifo pagamento por meio de agendamento, banco postal, cheque, depdsito ou transferéncia entre contas,

6.9. As 2359 min, do Gltimo dia ne inscrigdo (hordria de Brasiia), constante no Anexo | deste Edital a Ficha de Inscrigdo néo sera mais

disponibilizada.

7. Ainscrigdoé de total responsabilidade do candidato.

8. O MUNICIPIO DE PARNAIBA- Ple a RHS CONSULT LTDA naose responsabilizam por inscriges ndo processadas por motives de queda

na transmiss&ode dados ocasionada|porinstabilidades, sinal fraco,dificuldades de acesso, auséncia de sinal causada por problemas na rede de

computadores ¢ etc,

9. O candidato que fizer qualquer detlaragao falsa, inexata ou, ainda, Aare que néo possa satisfazertodas as condigSes estabelecidas neste

Edital, tera sua inscrigdo cancelada e, em cmmemnenie anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovada, sé houver constatagao

posterior,

10. Salvo as Situagdes a que, meray der causa a RHS CONSULT LTDA nao se responsabiliza por solicitagdo de insoriggo nao

recebida por motives de ordem técnica dos defalhas de i da das linhas de camunicagao, por

erro olf atraso dos bancosou entidade conveniada no quese refere ao processamenito do pagamanto da taxa de inscrig4o, bem como por outros

fatores que impossibilitem a transferéncia de dagos.

11. Ser&o tomadassem efeito as solicitagSes,de inscri¢ao cujos pagamentos forem efetuados em discordancia com o previsto no item anterior.

12. Nao sera processada a Inscrigdo com pagamento efetuado por valor menor do que o estipulado neste Edital,

13. E vedadaa transferéncia do valor pago a titulo de faxa para-terceiros, para outros concursos ‘OU para outro cargo.

14, O candidate terd sua inscrigdo homelogada somente apas 9 recebimento, peld empresa RHS CONSULT LTDA. através do banco, da

confirmagao do pagamento de suainscrig¢do nosledeste Esitl.,

‘; : ht | , WN  
1. As provas deste PROCESSO SELETIVO serdoaplicadas no Municipio de Paraiba - Pl e

definidas no cronograma constante do Anexo | deste Edital. Exceto se o niimero de candi ifor superior 4 capacidade local, podergo ser

Go no periodo MATUTINO, nas datas 

 
usados Municipios mais praximos para aplicagao da prova,ficando o c&indidato ciente que os locals de prova sdo efetuados através do sistema

de alocarSo automatico, garantindo assim direito igualitario a todos 05 candidatos, e 4 datas definidas no cronograma constante *

do Anexo | deste Edital, ficando a data subordinada 4 disponibilidade de locais adequados 4 realizagao das provas

2. ‘Se houverinscrigao do mesmo, candidato em mais de um cargo e as provas forem no mesmo horario e data, o candidate devera

optar por uma das provas, sendo vedado realizar mais de uma prova no mesmo horario e data. :

3. N&o serdo aceitas inscrigdes com falta de documentos, via postal, fax ou por correio eletrani

4, Antes de efetuar o pagamento dainscri¢ao, o candidate deverd certificar-se de que possui

que est devidamente inscrito no cargo desejado, sendo vedadaa altaragao de sua opcaoinicial

mesmo que ndo tenha efetuado o pagamento,ou ainda apés o pagamento dovalor da inscri¢ao.

5. Salvo noscasosde suspensda, anulagdo ou cancelamento do PROCESSO SELETIVO,nao|tavera devolugao do valorda inscrigao.

6. Nos casos previstos no item antenor, o candidato deverd solicitar  ressarcimento do valor da inscri¢do através de recurso administrative,

enderecado ao Chefe do Poder’Executivo Municipal.

a. Este requerimento devera ser entreque na PREFEITURA-MUNICIPAL DE PARNAIBA - Pl, ho prazo maximo de 03(trés) dias Utels apds o

término das inscrigdes, no hordrio de expediente das 08h 4s 13h, hordario local. 3

b. O-candidato deverajuntar ao recurso cépia do comprovante do pagamento da taxa de inseriggo original (boleto bancario quitado).

c. Ovalor a ser regtituido ao candidato sera o valorintagral da taxa da inscrigao @ ocorrera no prazo deaa (vinte) dias tteis apds a solicitagao

da devolugao, por meio de depdsito bancario na conta corrente indicada no-respectivo formulariodi '

7. Para efetivar sua inscrigao, ¢ imprescindivel queo candidato possua nimero de CPF - Cada

8. Ocandidato que nao possuir CPF devera solicita-lo nas postos credenciados - Banco do Brat
Recelta Federal, em tempo de conseguir o registro @ o respectivo numero antes do términodo pert

9. As informagies prestadas no formulario deafriees, bem. como ‘opreenghimento

responsabilidade do candidato,

10. OMUNICIPIO DE PARNAIBA-Plea RHS CONSULT LTDA, nao possuem qualquer ilidade com despesas de deslocamento,

alimentagao e estadia efetuadas pelos candidates em raz6 deste ProcessoSeletivo. :

11. Aa ihscrever-se, 0 candidato concorda que seus dados de identificagaio a desempenha|‘soar divulgadesjunto ads Editais que divulgam

os resultados. ' é,

1, ©-boleto bancario ficaré disponivel para geragdo e "rnp de 2* via, caso] seja nevessario, no enlonegs eletronico

www.rhsconsulLcom.bt, através do login na area do candidato’ e depois clicando na opgao 2° ia de |boleto, até 23h59min do ultimo dia de

Pagamento previsto no Anexo | — Cronograma deste Edital, ou seja dia 44/01/2024,

2. OQvalor pagoreferente & jaxa deinstrigao é pessoal e intransferivel,

3. Ocandidato sera consideradoinscrita no PROCESSO SELETIVO somente-Bp6s00 recebi da

sua taxa de inscrigao. a

 

extemporineaselou condicionais.
das as condi¢des @ pré-requisites, bem como

fe cargo, apds o encerramento dasinscrigdes,a
o
e
S

 

iro de Pessoa Fisica regularizado. ©

l, Cal ra Econémica Federal, Correos ou
lo

5 req] bsitositos exigidos sero detotal

 

S
s
h

or
=

 

 do pagamento bancario de   
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4 .

4. N&o serdo aceitos, em hipdtese alguma, pagamentos dartaxa de inscrigdo realizades via postal, por fac-simile, por depésito “por meio de 3. Na ordem de convocagao dos candidates, em cada cargo, sera obedecido 0 pave de 5% (cinco por cento) reservado para os

envelope” em caixa rapido, por transferéncia entre contas carrentes, por DOC, por ordem de pagamento, condicional e/ou extemporanga,fora do candidates com deficiénciafisica previsto neste Edital.

periodo de inscriggo estabelecido e / ou por qualquer outro meio naoespecificado neste Edital. : . 4. O percentual de 5% (cinco por cento) das vagas de cadastro reserva reservadas &s pessoas com deficiéncia sera observado ao longo da

5.  Emcaso de feriado, greve ou evento que acarrete o fechamento das agéncias bancarias na |ocalidade em que se encontra, o candidato execugdo do certame, bem como durante o perlodo de validade do concurso,incluides as vagas de cadastro reserva que surgirem ou que forem

devera antecipar o pagamento, considerando © primeiro dia (til que antecede o feriado, desde que o pagamento seja feito no periodo de criadas, Caso surjam novas cadastro reserva no decorrer do prazo de validade do PROCESSO SELETIVO,5% (cinco por cento)delas serao,

inscrigdo determinado. igualmente,reservados para candidatos com deficiéncia.

6 OQ comprovante provisdrio de inscriggo do candidate sera o boleto original, devidamente quitado, sem rasuras, emendas e outros, em que 5. Ao inscrever-se nessa condigdo, o candidato devera escolher no‘ormutrio 4oe inscri¢So 0 cargo a que deseja concorrer e selecionar a

conste a data da efetivagdo do pagamento alé o Ultimodia de pagamento constante no Anexo | deste Edital, no sendo considerado para tal 0 op¢ao “Pessoas com Deficiéncia’.
simples agendamento, 6, Quando da homologagao das inscrigdes, a relagdo dos candidatos-que séinsereverem ho concurso na condigao de pessoas com

7. OQ compravante de pagamento da inscrigao devera ser mantido em poder do‘candidate apresentado quandoda realizagdo das provas Geficiéncia sera previamente divulgada, em Esta separada.
para eventual conferéncia, se necessario, 7. © candidato inscrito na condigao de pessoa com deficiancia podera requerer atendimenta especial, conforme estipulado em Capitulo

8. Ando comprovagio do pagamento da taxa de inscrigdo determinara o cancelamento automatico da solicitagdo deasendo proprio deste Edital. '
considerada a inscri¢ao INDEFERIDA. 8. Nao sero considerados como deficiéncia os distarbios de acuidade visual passiveis de coregao sapdo tipo miopia, astigmatismo,

9. ARHS CONSULT LTDA.nao se responsabiliza por inscripdes indeferidas que nao acusaretnh pagamento de boleto por virus “malware” ou estrabismo @ congéneres.

outros virus que alterem o cédigo de barras do boleto bancario, encaminhando o pagamento da inscrig8o para outras contaou até mesmo 9. As pessoas com deficiéncia, resquardadas as condigdes especiais previsias no Decreto Federal n?.3.298/99,particularmente em seu Art.

impedindoa leitura do cédigo de barra pela institui¢go bancaria. 40, participardo do Concurso em igualdade de condigads com os demais candidatos,,no que se refare 4s provas aplicadas, ao conteddo, a

10. Contra o indeferimento da instriggio cabera recurso no periodo estipulado no Anexo | - Cranograma deste Edital, o candidato que nao se avaliagdo,aoscritérios de aprovagao,ao dia, hordrio ¢ bocal de aplicag’io @ 4 nota minimaexigida para todos os damais candidates.

manifestar nao podera fazé-lo posteriormente em quaisquer esferas. 10. © candidate’ devera encaminhar via SEDEX com AR, no prazo de 07/11/2020 até 10/01/2021, para a organizadora RHS Consult Ltda.

‘ EPP,localizada 4 Rua Ituagu, 26, Parque Industrial, Sao Paulo - SP, CEP: 08110-110, na via originalou fotocdpia autenticada, os documentos

abaixo relacionados:
10.1 Laudos médico (original ou cépia lagivele autenticada em cartério}, emitido ha menos de um ano, atestando a espécie e o grau de

 

 

4. Emm 14101/2024 sera divulgado Edital de Homologagao dasInscripdes, com a respectiva relagao de candidatos homologados, diretamente Geficiéncia, com expressa referdncia ao cédiga correspondente da Classificagaa Internacional de Doenga -= CID, bem como da provavel causa da
nos sites www.rhsconsult.com.br é www.pamaiba.pi.gov,br. : deficiéncia e Anexo IV, devidamente preenchido @ assinado, assim como o Anexo V, caso seja necessario algum atendimento especial no dia da

2. © candidato deverd consultar o CEdital de Homologagdo das Inscrighes, [bem como a relagdéo de candidatos Prova. ;

homologados para confirmar sua inscriggo. | . 41. Caso o candidato n@o entregar o laudo médico e orespective requerimento no prazo determinado pelo edital, ou o candidato que

3. Caso a sua inscrigfo no tenha sido homologada ou processada, o candidato pode interpor pedido: de recurso, apresentar laudo‘que nao atenda aos requisites exigidos, nfo tera validada a condiggo de pessoa com deficiéncia, naotendo direito & vaga

conforma o Capitulo XVIdeste Edital. 7 especial, seja quaf for o motivo alegado, mesmd que tenha marcado tal op¢3o no formularlo de inscrigSe, concorrendo apenas as vagas de

4, Apds a andlise dos recursos eventualmente interpostos, se mantida a nao homologagag| ou o nao processamento, o candidato sera cadastro reserva gefais.
eliminado do PROCESSO SELETIVO. 12. © resultado fa validagao dacondigdo de Pessoa com Deficiéncia sera divulgado, diretamente nos sites wwwsthsconsult.com.br @

5. Sé, por ocasido das provas, o candidato n&o constar da lista de candidatos homologados @ nao apresentar o www.pamaiba.pl,gov.br, juntamente com edital de inscrigdes deferidas,
documento de inscricao com a comprovagao de pagamento valides, ndo serd permitido que ingresse em sala para realizar a prova. 13. Os candidates com o requerimento de validagao da condigfo de Pessoa com Deficiéncia concedida terdoefetivado seu pedido de inscrigao
6. Ainclusdo da inscrigao esta condicionada4 verificagao da regularidade da inscrigdo, posterior ao ato de Inclusao. ® concorrerao & vaga especial.
7. Constatada a irregularidade da inclusdo feita nos termos do item anterior, esta sera automaticamente cancelada, 14. 0 candidate que tiver seu requerimento devalidaeao indeferida podera apresentar fecurso no prazo determinado no Edital, respeitado o

i de-qualquer sendo i jos nulos todos os atos dela decorrentes. prazo do Cronograma de Execugdo, Anexo | deste Edital. Apds a andlise dos recursos, sera publicado novo Edital com a relagSo definitiva das

validagGes deferidas e indeferidas.

15, Depols de divulgada a retagdo definitiva dos requerimentos de validagao da condligao de Pessoa com Deficiéncia decorrente da andlise dos

recursos eventualmente interpostos, aqueles que tiverem INDEFERIDA sua solicitapac permenarards participando do certame, concorrendo

apenas as vagas de cadastro reserva de ampla concorréncia.

16. Os candidates aprovados no PROCESSO SELETIVO, quando convocadoa serdo submetidos a exames thédicos e complementares que

irdo avaliar a sua condigao fisica @ mental.

17. Apessoa com deficiéncia que ndo declarar essa condigao porocasiao da inscrigo nao podera invoca-la futuramente em seu favor.

 

1. As pessoas com deficiéncia, assim compreendidas neita Edital, quelque se ccmuadoh nas categorias discriminadas no Art. 4° do

‘Decrato Federal n° 3.298,"de 20 dedezembro de 1999, @ assegurado ‘direito de inscrigo0 ho presente Concurso, para os ‘cargos cujas

atribuipSes sejam compativels com a deficiéncla de que sdo portadores, em um percentual de 5% (cinco por cento) dototal das vagas de

cadastro reserva existentes e futuras para cada cargo, de acorde com An. 37,inciso val da Conbtituigio Federal e Lei Municipal nf 1900/2011

em seu art. 26, paragrafo Unico. .

2. Se da aplicagdo do percentual oferecido aos, candidatos com deficiéncia ecalton| ndmera fracionado de vagas de cadastro reserva, o

arredondamento sera feito paraso ndmero inteiro, seguinte, obsérvado  percentual maximo da/5% (cinco por cento) das vagas de cadastra
reserva, * . 4 = '
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1 Dy IENCIA 3.3. Considerando-se a possibilidade de os candidatos serem’submetidos & deteccdo de metais dijrante a3 provas, aqueles que, porrazies de
t oi : salde, fizerem usdde marca-passo,pinos ciringicos ou outros instrumentos metalicos deverdo Comparecer aolocal de provas munidas dos

O candidato que necessitar de atendimento especial para a realizagao das provas devera marcat essa opgao no-formulario de inscrigéo, bem =~ exames ¢ laudos que comprovem o uso de tais equipamentos, sob possibilidade de serem éxcluidos sumariamente do certame.~.

como indicar os recursos especials necessdrios e enviar o referido formuldtio, respeitando| perlodo especificado no CAP. Vil - DAS

DISPOSIGGES PARA PESSOAS COM ODEFICIENCIA, item 10 deste referidg edital, ACOMPANHADO DE:

 

1.1.1.Laudo médico (original ou cépia legivel ¢ autenticada em cartério), ppleeae um ano, que justifique o atandimanto especial 1. A RHS CONSULT LTDA. publicaré o Edital de Convocagio para prova objetiya, na data constante do Anexo | —-

 

solicitado; € Cronograma deste Edital para consulta ¢ impressao pelo proprio candidato na area do candidato.

1.1.2.No caso de tempo adicional, também Parecer Original emitido por eepocalta da area de defi ja, atestando a idade de 2. Neste edital estard expresso o nome completo do candidato, o rer do documento de inscfigdo, o oa. datahoréifoca de realizagao

fempo adicional, conforme Lei Federal n° 7.853, ge 24 de outubro de 1989 e alteragies. da prova e outras orientagdes Uteis.

1.1.3. Prezando pela isonomia de tratamento entfe os candidatos, por padrao, sera concedida 1 (uma) hota adicional a candidatos nessa 3. Eventuais eros no nome do candidate, no nimero do documento de identidadeutilizado najinscri¢do, na sigla ¢do orgéo expedidor ou na

akiapa. data de nascimento deverdo, obrigatoriamente, ser comunicados —candidato 4 RHS CONSULT LTDA.pelo endereco eletrinico https!

1.2, Caso nao for apresentada ‘o Laudo Médico e/ou Parecer Original, o candidato nao tera deferida a sila solicitagao. www.rhsconsull.com.br através do e-mail atendimento@rhsconsult.com, ‘

1.3. Apds periodo referido no item 1 deste capitulo, a solicitagdo sera indeferida, salvo nos Gasos de forga maior desde que devidamente 4, Em nenhumehipdtese serdo efetuadas alteragdes e/ou amanos dados informades pelo candidato na fecha de inscrigdo apds o

comprovados. . periodo estipulada para tanto no Cronograma + Anexo |

1.4. Os pedidos devem ser formalizados por escrito e seréo examinados bisa com jo laude e/ou parecer para verificagdo das 5, Ede exclusiva sesponsabilidade do areas que tiver sua inscri¢do deferida verificar no énderego eletrénico www.thsconsultcom.br 0

possibilidades operacionais de atendimento. seu local de prova e horario .

1.5. A solicitagao de atendimento especial estara sujeita 4 andlise da legalidade, viabilidade @ razopbilidade do pedido, podendo, ainda, a

aeeeaetaea MOMS
1.6. © forhecimento do Laudo Médico (original ou cipia autenticada em cartério) e/ou Parecer Onginal, por qualquervia, 4 de responsabilidade

exclusiva do candidato. 1. Para todos os cargos deste PROCESSO SELETIVO,seréaaaPROVA OBJETIVA,senda:
1.7. O Municipio de Parnaiba - Pl e a RHS CONSULT LTDAnao se responsabilizam por qualquer tipo de extravio que impega a chegada do

laudo ou parecer & RHS GONSULTLTDA.,exceto por aqueles em que, comprovadaments, der causa. 4.1. PROVA OBJETIVA PARATODOS OS CARGOS: decarter eliminatérioictassiicatério, em primeira etapa, com suis objetivas, de
1.8. © Laude Médico (original ou cdpia autenticada em cartério) e o Parecer Original terdo validade somente para este Concurso @ nao serdo miiltipa escolha, com 05 stomata, compativeis com nivel de escolaridade, com a formagdo| académica exigida e com as atribuigdes dos

devolvidos, assim como ndo serao formecidas cépias desses documentos.
cng '

; ; 1.1.1.4 nota final é a pongo atingaePROVA OBJETIVA. : 2

2. DA CANDIDATA LACTANTE | 5 :

2.1 A candidata que fiver necessidade de amamentar durante a realizagdo das jprovas deve solicitar atendimento : .7
especial para tal fim por meio do requerimento, sonnic dispensada a apresentagdo de laudo. . 1, AProva Otjetvasera+4 aplicada a todos os candidatos com ingcrigdes deferidas e sera elaborada com base no Conteddo Progreneney; ”

22 .No dia da prova, a candidata deverd apresentar certidio de nascimento dal| crianca e lavar uma) acompanhante, AnexoIll desteEct, senda: 7 =
queficara em sala reservada com a crian¢a e serd ofa) responsavel pela sua guarda. : °

23° A: candidata que nao levar acompanhante adulto nao poderd permanecer com crianga no local de realizapSo 14. AS PROVAS OBJETIVAS PARA OS CARGOS DE NIVEL SUPERIOR constarao de 40 (quarenta) questbes, sendo 10 (dez} de Lingua

das provas. ; Portuguesa, 10 (dez) de Matematica @-10 (dez) de Conhecimentos Gerais 40pon aa—— Educacional e Conhecimentos Especifico,

2.4 Acrianga néo podera permanecerdesacompanhada de responsavel. especificas dentro da area de foomagao de cada categoria.
25 Nao haveré compensagao do tempo de amamentag3oem favor da gandidata. °

2.6 Para garantir a aplicagZo dos termos e condigoes deste Exit, a candidat, dufante o periodo de amamentagdo, 12. ASPROVAS OBJET VAS PARA OS CARGOS DE NIVEL FUNDAMENTAL constiré0 de 30 (trinta) quesies, sende- 10 (ez) de Lingua

sera acompankada porfiscal, sem a presenga do responsaval pela quarda da crianga. . . . Portuguesa, 10 (dez) de Matematica e 10 (dez) de assuntos atuais (Conhecimentos—_

3. DO ATENDIMENTO ESPECIAL

3.1. Sera divulgada, quando da homologago das inscrigies, a relapdo de candidatos que tiverem \deferido ou indeferidas os pedidos de > :
atendimento especial para a realizap3o das provas. ‘ 2, Grade de Provas: : 7

3.2 Ocandidato cujo pedido de atendimento especial for indeferido podera interpor recurso no perioda determinado por Ecital. * " ' + : e
e  
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CARGOS/ NIVEL SUPERIOR'| DISCIPLINAS | N*DEQUESTOES eee VALOR TOTAL
Lingua Portuguesa " » 410 2,00 20,00

iti 10: 2,00 20,00
Conhec. Gerais 10 2,00 | 20,00
Conhec. Especificos |siaahaen 40 4,00 | 40,00

Total w | 00.00     
N° DE QUESTOES VALOR POR QUESTAO VALOR TOTAL

 

3. Os pontos por disciplina correspandem ao numero de acertos multiplicado pelo peso de cada uma de suas questies.

4. CONDICOES DE HABILITA NA” PROVA OBJETIVA: Sera aprovado na Prova Objetiva o candiato' que atender

CUMULATIVAMENTE, as seguintes condigdes:

a) nao zerar nenhuma disciplina da grade de provas;

b) obter nota igual ou maior a 50 (cinquenta) pontos, r. .

 

1. Nao haverd prova fora do local designado, nem em datas elou horarios diferentes.

2. Nao sera admitide & prova o candidato que se apresentar a@pés o horario ehaek para © seuinicio; em nenhume hipdtese havera

segunda chamada, seja qual for o motivo alegado.

3. Ocandidato deverd apresentar, no dia da realizaggo da prova: 0 documento original com foto, mascara facial ealcool gel individual.

4, Serio aceitos como documentos de identidade: Carteiras elou Céduias de Identidade expedidas pelas Secretarias: de Seguranga

Publica, pelas Forgas Armadas, pelo Ministério das Relagoes Exteriores e pela Policia Militar; Cédulas de Identidade fornecidas por

Grgdos Publicos ou Conselhos de Classe que, por Lei Federal, sao validos como documentos de identidade, como, por exemplo, as

Cartelras do CRA, CREA, OAB, CRC, CRM etc.; Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira deTrabalho'e Previdéncia Social, bem

comoCarteira Nacional de Habilitagdo (com fotografia na forma da Lal h? 9.503/97) e Cédula de Identidade para Estrangeiros.

5, Caso 0 candidato tenha documento de Identidade aberto ou variado ou com foto desatualizada, devera portar outra documento (dentre os

acimacitados). O documento de identidade utilizado pelo candidato para’a realizagao da inscrigao devera ser o mesmo utilizado para Ingresso no

local de realizago da prova e para tratar de seus-interesses junto a Prefeitura do Municipio de Paraiba e a RHS CONSULT LTDA.

6. Oingresso na sala de provas somente sera.permitido ao candidato que apresentar 0 documento de identidade, desde que 9|documanic

permita com clareza sua identificagao, conforme item 4 do CAPITULO XiIll deste edital. .

7. Nao haverd encaminhamento de comunicagao via postal. 4 -

8 Caso o candidate esteja impossibilitado de apresentar,no dia da reizaggo da prova, os documentosoriginals, por motive de.perda, fro 4

ou roubo, deverdapresentar documento queateste o registro da ocorréncia em érg&o policial, expedido ha, no maximo,30 (trinta) dias, ocasiao

em que poderd ser submetidoa identificagao especial, compreenderido coleta de assinaturas e de impressdo digital em formulario préprio.
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 9.  Aidentificago especial também podera ser exigida do candidato cujo documento de identifi apresente dividas relativas a fisionomia

ou 2 assinatura do portador ou que esteja danificado. 3

10. Aidentificago especial sera julgada pela Comissao do Concurso. Se, a qualquer tempo,for constalado, por meio eletrinico,estatistico,

visual, grafoldgico ou por investigagaopolicial, ter o candidato se utilizado de processo ilicito, sero anuladas e ele sera?

automaticamente eliminado do certame, garantido o direlto & ampla defesa e ao contraditério.
11. A identificagdo correta do dia, local e hordrio da realizagéo das provas,/bem jcomo seu comparecimento, é de

responsabilidade exclusiva do candidato.

12. Onao comparecimento no dia, local e horario ptevistos na convocagao da Prova Objetiva e Titulos acarretara a eliminagSo do candidato.

13. Os casos de alteragdes psicoldgicas ou fisiolégicas (periodos menstruais, gravidez, contusdes, luxapdes etc.) que impossibilitem o

candidato de submater-se aos testes, ou neles prosseguir, ou que lhe diminuam a capacidade fisi¢a organica, no serdo considerados para fins

de tratamento diferenciado ou uma nova prova, .

14. Durante a realizagao das provas, o candidato somente podera.manter consigo, em lugar vigivel, og sequintes objetos: caneta esferografica

de tinta azul ou preta, de ponta grossa e tubo transparente (PREFERENCIALMENTE),lapis, borracha| documento de identidade, mascara de

protegdo e alcool gel individual.

15. Apds ingresso na sala de prova, nao sera permitido ao candidato usar dculos Jou acessérios de chapelaria como boné,

chapéu, gorro, cachecol, manta, luvas e similares, e, ainda, permanecer com armas, ou quaisquer dispositivos, tals como: maquinas

calculadoras, agendaseletrénicasou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, ipod®, gravadores, pen drive, mp3 ou similar,

relégio digital, qualquer receptor ou transmissor de dados ¢ mensagens, bipe, notebook, palmtop, Walkman®, maquina fotografica, etc.

16. Caso 0 candidato esteja porlando arma, devera deposita-la na sala de Coordenagao. Os demais pertances, inclusive aparelhos eletranicos,

deverao ser desligados e depositados na sala de prova, em local indicado pelo fiscal. Os objetos pessoals devem ser deixados emlocal indicada

pelo fiscal dentro da sala de prova,ficando sobinteira responsabilidade do candidato. A Empre nao se responsabiliza por quaisquer objetos

dos candidatos, de valor ou nao.

17. Apés o inicio das provas, a utilizagdo de aparelhos elatronicos é vedada em qualquer parte dp local de provas. Assim, ainda que o

candidato tenha terminado sua prova e esteja se encaminhando para a saida do local, nado podera utilizar quaisquer dos dispositivos previstas no

item anterior. O descumprimento dessa determinagdo podera implicareliminagao do candidato deste certame, caracterizando-se comotentativa

de fraude, garantido o direito 4 ampla defesa e ao contraditario.

18. Ocandidato quenecessitarutilizar prétese auditiva devera apresentar laudo médico, bem camo informar previamente ao Fiscal de sala, sob

pena de nao poderutilizar a protese durante a realizagao das Provas. a

19. Nos casos de eventualfalta de prova/material personalizado de aplicagao de provas, em fazao de falha de impressdo ou divergéncia na

distribuigdo, os organizadores do certame poderdo, para o bom andamento dos trabalhos, provi jar cOpias do material necessario ou entregar

material reserva, podendo ser nao personalizado, desde que constantes todos os dados ario$ qua assegurem os procedimentos da

corre¢o das provas dos candidates, devendoserregistradas em ata as providéncias tomadas. °

20, Se, por qualquer ra#o fortuita, as provas sofrerem atraso em seuinicio ou it da interrup¢do dos trabalhos, os candidatos

afetados terdo sempre assegurado o tempo total para Tealizagdo da prova,= neste Edital, |sendo concedido o tempo adicional necessario

para garantia de isonomia de tratamenio. r

21. Em ocorendo atraso ou interruppdo, os candidatos atingidos deverdo pernienecer no logal do Concurso @ atender as orientagdes dos

coordenadores e fiscais, auxiliando no bom andamento dos trabalhos, sob pena de seremrexcluidgs sumariamente do certame.

22, Podera ser excluido sumariamente do PROCESSO SELETIVO o candidato que: _

a, Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos,incorrendo em compdsiamsanie indevido;

b. Tornar-se culpado por incorregdo ou descortesia para com qualquer dos fiscals, ¢ cutores e seus auxiliares ou autoridades

presentes; > . i :

c, For surpreendido, emato flagrante, durante a‘andioki da prova ol! em caso de‘i p¢ao dos trabalhos, comunicando-se com

outro candidato, bem comoutilizando-se de consultas nado ‘permitidas, de afarelho celular ou de outro equipamento de qualquer

natureza nao permitido; ,
qd. Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o cartdo de respostas;
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e. Nao peri ser submetido ao detector de metal {quando aplicavel);

f. Antes do términode suaprova,afastar-se do recinto dz prova sem o acompanhamento to fiscal;

g. Nao permitir a coleta de sua assinaturae/ou recusar-se a realizar qualquer procedimento que tenha por objetive ‘comprovar a

autenticidade de identidade e/ou de dados;

Recusar-se a entregar o material das provas ao término a temnps) destinado 4 sua realizagao, ou, em caso de raha fortuita, a0 ser

determinado pelo fiscal ou pela Coordenagao Executiva.

23. Se, @ qualquer tempo, for constatado, por meio eletrénico, estatistico, visual, grafoldgico ol) por investigagaopolicial, ter o candidato se

utilizado de procedimento ilicito ou colaborado para tal, suas provas serdo anuladas e ele ser automaticamente eliminadd do certame, garantido

co direito a ampla defesa e ao contraditorio.

24, Para a seguranga dos candidatos ¢ a garantia dalisura dos Concursos Publicos, a RHS CONSULT LTDA podera praceder, comoforma de

identificagao, 4 coleta da impresso digital de todos ou de alguns candidatos no dia de realizagao das provas, bem como usar detector de metais.

 

1. AProva Objetiva, para todos os cargos, tem data prevista para 07/02/2021, em local a ser divulgado por Edital, nos turmos que sequem:

a. Para todos os cargos a5 provas serdo realizadas no periodo MATUTINO em datas e horarigs a serem definidos e publicados no Edital de

Convocagao pata Prova Objetiva.

2. O municipio dé Paraiba -P| reserva-se o direito de indicar nova data para a realizagdo da Prova Objetiva, em caso de necessidade de

alteragdo desta j4 publicada, mediante publicag3o em jomal de circulagdo local, com antecedancia minima de 10 (dez) dias da realizagdo das

provas e no endereco eletronico a seguir: dom.pamaiba.pi.gov.br.

3. A RHS Consult nao remeterd ao candidato comunicagdo complementar informando data, local & hora da Prova Objetiva, & de

responsabilidade do candidato acessar o site www.thsconsult.com.br e verificar o edital de convocagao para prov

4. O candidato tera toda responsabilidade de acompanhamento de todos os atos referentes a este PROCEBSO SELETIVO,através de Evdital,

bem como de obter as informagSes necessarias pelo site ou por telefone da empresa RHS CONSULT LTDA.

5. Os programas e/ou referéncias bibliograficas da Prova Objetiva de cada cargo S40 os constanles no Anexa Ill do presente Edital.

6.  O tempo de duragdo da Prova Objetiva sera de até 03 (TRES) horas,incluido o tempo para preenchimento do cartdo de respostas,

7. Occandidato somente podera levar consigo seu cademo de provas apds 01 (UMA) hora contada do efetivo inicio das provas.

8. Desde ja, ficam os candidates convocados a comparecerem com antecedéncia de 30 (TRINTA) min. ao local das provas, munidos de

caneta esferografica azul ou preta, de ponta grossa e tubo transparente (Preferencialmente), mascara de protegao e alcool em gelindividual.

9. Sera solicitado ao candidato que utilize mascara de protegao individual de forma correta sae o nariz e boca e alcool gel individual nas

dependéncias da sala de aplicagao .

10. Apdés o ingresso do candidato na sala de brovas, nao sera pemmitda comunicagao entre candidatos, nem a utilizagdo de maquina

calculadora e/ou similares,livros, anotagGes, réguas de calculo, impressosou qualquer outro matenal de consulta,

11. © caderho de questiies € 0 espago no qual o candidato poderd desenyplver todas as técnicas para chegar & srapoaiScena,

permitindo-se o rabisco e drasura em qualquerfolha, EXCETOno CARTAO DE RESPOSTAS.

12, A comepao das provas sera falta por melo eletrinico - leltura ética, sendo|o CARTAO DE BESPUSTAS o nico

documento valido ¢ utilizado para essa-corragio, devendo ser preenchido pelo candidato com bastante atengao. ,

13. ‘0 cartio de respostas ndo poder ser substituido, tendo em vista sua codificagao, sando 0 candidato responsavel pela conferéncia dos

dados, em especial o nome, o numero de inscrigao € 0,(argo de sua opgdo impressos no cartdo de respostas, bem como pela entrega do seu

cartao, devidamente preenchido e assinado.

14, Ando entrega do carlio de-respostas do condiietitinplcecla sua automatica eliminagdo do certame. A falta de assinatura no cartao

podera também implicar eliminagao do candidato do certame.

15. Sera atribuida nota 0 (zero) & resposta que, no cartao de peaaian|estiver em desconithidiade icom as instrugdes, que nao estiver

assinalada ou que contiver mais de umaaltemativa assinalada, emenda, rasura ou alternativa marcada lapis, ainda que legivel,

16. Em nenhuma hipdtese sera gonsiderado para corregdo e respectiva pontuagSo o cademo de questes.
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17. O-candidato,ao terminar a Prova Objetiva, devolvera aofiscalda sala o cartao de respostas.

_ 18. Durante o periodo de recursos de gabarito’ preliminar, -respeitado prazo do Cronograma de Exncuréo, sera

disponibilizada aos candidatos a vista da Prova Padrao no endereco eletrénico www.rhsconsull.com.br. .

19. Apés esse periodo, as provas permanecerao disponiveis apenas no enderego eletrénico wwwthsconsult.com.br dentro do prazo de ~~

recurso, apdés este periodo as mesmas serao,retiradas do ar.

20. Ao final da Prova Objetiva, os trés Gltimos candidatos de cada sala de prova deverdo permanecer no recinto, a fim de scompanhar 4o lacre

dos envelopes, quando, entdo, poderioretirar-se do local, simultaneamente, depois de concluido. *

 

1. Anota final, para efeito de classificagéo dos candidatos, sera igual soma das nots obtidas nas Provas Objetivas para os CARGOS DE

NIVEL FUNDAMENTAL E SUPERIOR.
2. © resultado final contara com listagem de Ampla Concorréncia @ uma listagem apartada com os candidatos quetiveram suas inscrigdes

homologadas como Pessoa com Deficiéncia (PCD). ;

3. Os resultados sero publicados nas datas constantes no Anexo | — Cronograma deste Ecital,

1. Na hipétese de igualdade no total de pontos entre os aprovados, o desempate de nolas, para efeitos da Glassificagao final, processar-se-a

com os seguintescritérios:

2, Para TODOS os cargos em que houver candidates com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos completos até o dillimo dia de

inserig¢So neste concurso, em conformidade com o Art. 27, paragrafo Unico, da Lel n° 10.741/03 - Estatuto do Idoso,sera utilizado critério da
maioridade.

a.  Obtiver maior nota em Gonhecimentos Especificos ¢ Legislagao Educacional(quando conter em sua grade de prova); =.

b. Obtiver maior nota em Lingua Portuguesa;

c. Obtiver maior nota em Matematica; ,
qd. Obtiver maior nota em Conhecimentos Gerais;

Persistinde © empate com aplicaro doitem 2 deste capitulo, sera dada preferéncia, para efelta de classificagao, ao candidato de maloridade,

assim considerando “dia, més e ano de nascimento", e desconsiderando “hora de nascimento”.

3. Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicades os critérjos acima, o desempate dar-se-4 através do sistema de sorteio pela

Loteria Federal, sendo a data escolhida do sorteio a do primeird dia dtl apds a APLICAGAO DA PROVA OBJETIVA,salvo na condig&o de nao

existir sorteio pela loteria fedpral neste dia, sera abtide como dia utilo primeiro sorteio apés a data da APLICACAO DAPROVA OBJETIVA. *

4, Os candidatos empatadosseraa ordenados dp acordo com seunimero de inscrigao, de forma crescente ou decrescente, conforme o resultado

do primeiro prémio da extragdo da Loteria Federal imediatamente anterior 30 dia da efetiva realizag’o da Prova’Objetiva, seguraos critérios a
sequin

a. Sea somados algarismos do niimero sorteadgaxprimeiro0 prémio da Loteria Federal for par, a ordem sera crescente;

b, Se a soma dos algarismos da Loteria Federal fof impar, a ordem seta dacrescente.

»

 

Caberd interposicao de recursos, devi perante.a

subsequente a data de publicaggo do edital ngearnt @0 prazo recursal, sendo das DehoOmin até astenon, contados do primeiro-dia

subsequente as-datas do(a): ‘

1, Sera admitide recurso quanto: : : , Q 1 .

do PROCESSO SELETIVO,no prazo de 1 (um) dia”

vt '
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1.1. Ao indeferimentaindo processamento de inscrigdo; 4 ' |

1.2. Ao indeferimento do pedido de atendimento especial; -

1.4. A formulagdo das questiies, respectivos quesitos e gabaritos;

1.4, Ans resultados das provas aplicadas no PROCESSO. SELETIVO.

1.4.1 Recursosvia Internet

 

 

1.4.1.1 Os recursos devergo ser preenchidos/digitados no site www.rhsconsult.com.br, na pagina ref ao PROCESSO SELETIVO no prazo

marcado por edital, respeitado o Cronograma de Execugao, por meio dé sistema eletrdnica de interposigo de recurso, sequindo as orientagdes
da pagina.

1.4.2.0s recursos deverdo conter:

14.2.1. Deve (m) ser apresentada (s):

A). No caso de indeferimento/nao processamento de inscri¢So, razes pelas quais solicita a h

anexadas dos comprovartesde inscricao e de pagamento; i
B). Circunstanciada exposipao @ respeito das questées, pontos ou titulos, para as quais, em faca as normas do certama, contidas no Edital, da

natureza do cargo a ser provido oudo critério adotado, deveria ser atribuido maior grau ou ndmerpide pantos; ~

C). Em outros casos, as razGes do pedido, bem como total dos pontos pleiteados.

1.5.3 Dgvem seguir as instrugdes, sob penadeinabilitagdo:

40 da sua inscri¢do, bem como cdpias 

 

2531-- Os recursos deverdo ser individuais e devidamente fundamentados. No s@ confecerfo os recursos que nao estejam

fundamentados com argumentagdoldgica ¢ consistenta’inclusive os pedidos de simples revisdo da prova ou da nota.

25.32 Recursos inconsistentes e/oufora das especificagSes estabelecidas neste edital se/do preliminarmente indeferidos.

253.4, Os recursos interpostos, que ndo se refiram especificamente aos eventos aprazados ou interpostos fora do prazo estabelecidos :

no Edital néo serdo apreciados. a

25.34 Nos formularios digitais néo haverd necessidade de qualificag3o do candidat, tendp em vista que cada formuldrio estard

vinculadodiretamente ao registro do recorrente, .
25.35 Nao havera hipdtese de solicita¢So do pedido de reviso por outro meio sendp| aquele disponibilizado para tal na respectiva

pagina, considerando-se deserto o pedido cujo preparo seja efetuado de outro modo.

25.3.6 As razbes do pedido nao poderao conter qualquer identificago do recorrante, timbre de|escritério e/ou empresa atc., permitindo-

$e assim a sua andlise sem a identificagao do postulante. .

25.4.7 Os recursos que forem apresentados deverao obedecer rigorosamente aos precejtos fixados neste Capitulo e seraodirigidos &

RHS CONSULT LTDAempresa designada para execugdo do PROCESSO SELETIVO.

2.5.3.8 Admite-ge um Unico récurso por questo para cada candidato,relativamente ao gabarito preliminar divulgado, nao sendo aceitos

racursos coletivos; os récursos coletives-ou idénticos serao automaticamente eliminados.

26.38 Se houveralguma alteragao de gabarito oficial, as provas sero corrigidas de acordp coma alteragao.

2.5.3.10 Em caso de haver questdes que possam vir a ser anuladas por decisao da Comiss4o Executora do PROCESSO SELETIVOestas

serao consideradas como respondidas corretamente portodos os candidatos, independ de terem ou n&o recorride, quando forem

computados os pontes respectivos, exceto para os que ja tiverem recebido a pontuagaio.

253.11 A os final dos recursos sera publicada por Edital; da qual nao é admissivel qualquer recurso ou pedido de ravisdo a/ou
reconsideragdo,

25.342 A partir da—dos respectivos Editais e resultados, 0 pareceres serao disponibilizados para consulta dos candidatos no

site weew,rhsconsull.com.br, ndo Serdo encaminhadas respostasindividuals aos candidatos,

25.3.13 A RHS CONSULT LTDA. nao se responsabllizara Bor recurses nao cebidsos por motives de. paralisago dos

Correios, ordem técnica de computadores, falhas de comunicagao, delinhas d bem come poroutros fatores de

 

 

  ordem técnica que enna transferéncia de dados, exceto por aqueleis a que, comp der causa.

 

   

“ ESTADO DO PIAU/

-
=
—
—

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAI

RUA ITAUNA, 1434, BAIRRO PINDORA
CEP 64.215-902 t

 

 
 

1, Sao requisites para ingresso no servigo piblico: naciohalidade brasileira, salvo excegdo estabelecida em legislagao federal autorizada pela
Constituigao Federal; gozo dos direitos politicos; quitagdio com as obrigagées militares e eleitbrais; 0 nivel de escolaridade exigido para o
exercicio do cargo; a idade minima de 18 (dezoito) anos; aptidSo fisica e mental, comprovada em inspegdo médica; habilitag3o prévia em
PROCESSO SELETIVO,salvo quando se tratar de cargos para os quais a lei assim no exigir. |

1.1 A forma de chamamento dos candidatos clasificados sera através de plblicagdo em Didrio \Oficial do Municipio solicitando a apresentagdio
do mesmo na Secretaria de Educagao no prazo de 05 (cinco) dias. |

2. Documentos necessdrios apresentar para convocagSo no cargo: o candidato aprovado e cgposa, deverd apresentar as sequintes cdpias
dos documentos, bem como,os originais para conferancia: |
a. CPF; RG; Titulo de Eleitor, acompanhado com o comprovante de votaggo da dltima eleiga| |

b. Carteira de Trabalho Previdéncia Social; |
cs. PIS/PASEP;Cerlificado de Reservista ou dispensa de incorporagaomilitar (para candidates do sexo masculina);

qd.  Certid’o de Casamento ou Nascimento; |

e.  Certid@o de Nascimentodefilhos menores de 14 anos;

f.  Certificado ou histérico de escolaridade minima exigida para o cargo;

g. Certidao Negativa Criminal com autenticago (intemet: site www.lj.ro.gov.br); |
h. 02 fotos 3x4 recentes:

i. Declaragdo de bens; sof

j. Declaragdo de nao acumulagao de cargos piblicos ou quando seein © art. 37 § XVI alinea ‘c” da Constituigdo Federal, sob as penas

da lei; |

k.  Atestado de sanidadefisica e mental para fins admissional emitido por médico autorizado pelo Ministaria do Trabalho;

L  Comprovante de residéncia — (conta de agua, luz ou telefone no nome do convocado ou declaragdo de residéncia autenticada em cartério);

m.  Carteira Nacional de Habilitagao (quandofor requisito para investidura no cargo) na categoria minima exigida para o cargo;

n. Cartaira de Registro de Conselho Classe Profissional reépectiva, para cargos de formagio técnica e de formagao de nivel superior (quando

for requisite para investidura no carga); |

3. Paraa convocagaodo candidato é imprescindivel que os documentos do candidalo no aprasentem divergéncia associadas ao name,

4. Os requisitos quanto ao graude escolaridade serao comprovades mediante ‘apresentago)de diploma emitido por instituiggo de ensino

devidamente autorizada pelo MEC+

5. O candidato, por ocasiao da CONVOCAGAO,deverd comprovar todos os requisitos acima elencados.
§. Ando apresentagao dos comprovantes exigidos tomara sem efeito a aprovagdo obtida pelo candidato, anulando-se todosos atos ou efeitos

decorrentes da inscri¢fo no PROCESSO SELETIVO.

7. QO provimento dos cargos obedecerd, rigorosamente, 4 ordem de classificagaio dos candidatog aprovados.

8. A publicagde da convocagao dos candidatos sera realizada por Edital no Orgdo Ofiaal do Municipio ¢ paralelamente, sera feita

comunicagao ao candidato, via postal e/ou via e-mail e/ou via telefone, conforme dados informadas no formulario de inscrigfio ou posteriormente

atualizados. a |

9. .E responsabilidade exclusiva do candidato, manter atualizados seus dados durante toda a ‘validada do PROCESSO SELETIVO a fim de

garantir o recebimento da comunicagdo da convocagdo,  * |

10. O candidato obriga-se a manter atualizados os seus dados cadastrais junto 4 RHS CONSULT LTDA.por melo da sua ficha cadastral, alé a

data de publicaggo da Homologacao Final dos resultados @, apéé estadata, junto a0 Municipio He Parnaiba, ‘através de correspondéncia com

aviso de recebimento ou pessoalmente.

11. _E de responsabilidad? do candidato manter seu enderego e telefone atualizados, até que $a expire 0 prazo de validade do PROCESSO
SELETIVO,para viabilizar os cohisios necessaries, sob pena de quando for nomeado, perder o|prazo para tomar convocagdg, caso n&o seja

localizado. :

12. A Prefeitura do Municipio de Parnaiba- PleaRHS CONSULT LTDA. ndo se responsabilizam por eventuais prejuizos ao candidate

decorrentes de enderecos residencial e elettinico ou telefones nao-atualizados ou informados erroneamente. 
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13. Os candidatos aprovados nomeados no servi¢o pdblico municipal tarda o prazo de O7 (sete) dias, contados da publicagSo do Ato de
conveca¢ao, para convocagdo, ¢ 07 (sete) dias para entrar em exercicio, contados da data da, convocagao. Sera tormado sem efeito o Ato de
convocagao se ndo ocorer a convocagao e/ou exercicio nos prazoslegals, sendo que © candidato perdera automaticamente a vaga, facultando

30 Municipio o direito de convocar o préximo candidato por ordem de classificagao.
14. © candidato empossado devera assumir suas atividades am dia,hora & local defo pela Prefeitura em até 5 (cinco) dias da data da
convecagda, em conformidade com o Art. 30, § ¥, sendo que somenté a partir da data do inicio do efetive exercicio no cargo,ser- Ihe-d garantido
0 direito 4 remuneragdo.

15. OQ hordrio € o local de trabalho dos canis nomeados sero determinados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA - Pl, a luz.
dos interesses e necessidades da mesma.

16. Caso o candidato no desejeassumir de inimediato, poderd, mediante requerimento prdprio, solicitar para passar para

o

final da lista dos
—®, para concorrer, observada sempre a ordem de classificagdo e a validade do PROCESSO SELETIVO,a novo chamamento uma sd

ie O PROCESSO SELETIVO tera validade por o (am) ano a partir da data de homologagSq dos resultados, prorrogavel por mais 01 (um)
ano,a critério da Prefeitura do Municipio de Parnaiba — Pl.
18. Para a convocagao, o candidato deverd realizar exame médico admissional, de carater eliminatério, 0 qual consistird am avallagéo médica,
‘OU outros que vierem a substitul-los, que se destina a aferir se o candidato se encontra APTO Para o cargo, através de Laudo Médico realizado
por médico devidamente credenciado pelo Ministério do Trabalho ob por equipe multidisciplinar do SESMT - Servigo Especializada em Seguranga
é Medicina do Trabalho.

19. Ficam advertidos os candidates de que, no caso de convocarSo,a convocaga do cargo sé lhes sera deferida no caso de bite:
a.  Documentapao comprobatéria das condigdes previstas no Capitulo XX- DO PROVIMENTO DOS CARGOS- deste Edital acompanhada de
fotocdpia;

b.  Laudo Médico Oficial, 1nos termos do item 6 deste Edital, atestando boa saide fisica e mental, que comprove aptidao necessadria para o
exercicio do cargo, bem como a compatibilidade para os casos de deficiéncia fisica;
c. Declaragdo negativa Ge acumulagao de cargo, empragoou fun¢ao publica, conforme disciplina a Constituigao Federal de 1988, em seu Art
37, XVle suas emendas. —

20. A nao apresentago dos documentos acima, na ocasifo da ao, implicard impossibilidade de aprovell do candidato
aprovada,anulando-se todos os atos e efeitos decorrentes da inscri¢So no PROCESSO SELETIVO.
21. Os candidatos com deficiéncia, se aprovados e clasificados, serSo submetides a uma Junta Médica Oficial para a verificagdo da
Geficiéncia, bem como da compatibilidade de sua deficléncia com 0 exercicio das atribuigSes docargo.
22. O candidate nomeado que, por qualquer motivo, nao tomar convocagao dentro do prazo legaltera o ato de convocagdo tornado semefeito,
23, No caso de desistancia formal da convocagao, prosseguir-se-4 a convocagdo dos demais candidatos aprovados observada a ordem
classificatoria.
24.

E

facultado a Prefeitura do Municipio de Pamnaiba-Pl exigit dos candidatos nomeados, além daooprevista no item 1 deste
Capitulo, outros documanke que julgar necassdrios,

 

1. Ainexatidao das informagdes, a falta e/ou irregularidades de documentosainda iverificadas posteriormenta, liminaréo 0 candidato do
Concurso, anulando-se todos os atos decorrentesda inscrig¢do garantidos o direito & ampla defesa e aa contraditdrio,

2. Os horariosdispostos neste Edital tam por referéncio hordrio local de Brasilia.
3. Ositens deste Edital poderao sofrer eventuais alteragdes, atualizagSes ou acréscimos enquanto nao consumada @ providéncia ou evento
que les disser respeito, até a data da contora top. candidates para as Provasrncircunstncia que ov mencionada em
Edital ou aviso a ser publicado, : .
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4. O MUNICIPIO DE PARNAIBA - PI, por decisdo motivada e justificada, podera revogar oy anular o presente PROCESSO SELETIVO no*

todo ou em parte, bem comoalterar os quantitativos de vagas de cadastro reserva constantes no Capitulo Il. DAS ESPECIFICACOES DAS

VAGAS DE CADASTRO RESERVA E CARGOS deste Edital, para mals ou para menos. *

5. _E de responsabilidade do candidato manter seu énderego (inclusive eletrénico) e telefone atualizados, até que se expite o prazo de

validade do PROCESSO SELETIVO, fara viabilizar os contatos necessdrios, sob pena de| quanda for nomeado, perder o prazo para

convocapao, caso ndosejdtlocalizado.
6 Alé a data da homplogagao do PROCESSO SELETIVO atualizagao deve ser solictada junto ao RHS CONSULT. LTDA,apdés a

homologagao toda atualizagdo deve ser requerida junto ao Departamento de Recursos Humanpsda Prefeitura de Parrfiiba - Pi, no seguinte

enderego: Rua Itaiina n° 1434 Bairro Pindorama - PARNAIBA - Pl / CEP 64.215-902, |

7. As ocorréncias ndo previstas neste Edital, os casos omissos ¢ os casos duvidosos serao solvidds, am carater irrectyrivel, pela Comisséo
Organizadora e pela RHS CONSULT LTDA., no que a cada um couber. 5

8. © MUNICIPIO DE PARNAIBA - Pl e a RHS CONSULT LTDA. nad se responsabilizam ppr quaisquer cursos, textos, apostilas e outras

publicagGes referentes a este PROCESSO SELETIVO, dom.parnaiba.pi.gov.br.

9. _Apds a Homologagao Final, todos os documentos decorentes da realizagso deste PROCESSO SELETIVO serao enviados a

di gao Municipal, responsavel pela guarda e i-a0 desse material, segunda as regre s estabelacidas pelo CONARQ.

10. Os casos omissos sero resolvidos pelo Municipio de Pamaiba-Pl, em conjunto com a RHS CONSULT LTDA.

11, Fazem parte do presente Euital: .

Anexo | - Cronograma; «
Anexd Il - Deseritao dos cargos .
Anexo Ill - Conteddos Programaticos e/ou Referéncias Bibliograficas;

Anexo IV - Modelo de Requerimento - Pessoas com Deficiéncia;

‘Anexo V - Modelo de Requerimento - Atendimento Especial;
AnexoVI - Modelo de Formulario de Relag&o de Titulos; | « '

oe a Municipio de Paraiba,04 de dezembro 2020

i > ’ T aff,

Francisco de Assis de Moraes Souza : _
F Prefeito Municipal.

Registre-se e publique-se.
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ANEXOIl - DESCRICAO DOS CARGOS

Este cronograma poder ser alterado sem aviso prévio, ficandoa critério da Prefettura e da organizadora ajusta-to se Paces es

necessario em fun¢ao de disponibilidade de imprensa,locais de prova, problemas té¢nicos e operacionais. frit Dirigir ¢ zelar pelo veiculo que theforconfiado, de acordo com a sua habilitagao. Mantero veiculolimpo,lubrificado,
MOTORISTA abasiecido e sempre em perfeita condi¢ao de trabalho. Atender & viagens de interesse da Administrago ou do

AS DATAS DESCRITAS NESTE CRONOGRAMA SAO DE CUNHO ORIENTADOR,PASSIVEL DE @e| CATEGORIA“p" S#tr em que estiver lotado. Utilizar o veiculo somente para servigo da Prefeitura. Conirolar a quilometragem

= i DATA : e*E" rodada,fornecerrelatirios de viagem ao diretor do departamento detransporte ou do setor onde trabalha e quardar
ALTERACAO A CRITERIO DA ORGANIZADORA. ‘ o veiculo na garagem municipal.

1) Publicagdo do Edital. 04/12/2020 = | - Blabogar @ executar integralmente os programas, planos ¢ atividades da escola no que for da sua competincia;

7 PROFESSOR Il - Cumprir e fazer cumprir os horarios e calendarios escolares;|Il - Manter e fazer com que seja mantida a
2) Periodo de Inscrigées. | O72 até 10/01/2021 DOS ANOS disciplina em sala de aula e fora d ela; IV - Comparecer 4s reunifies para as quais for comvocado; V — Participar

: | Oz: INICIAIS DA das atividades escolares; Vi = Zelar pelo bom nome da escola; Vil — Preservar o bom andamento dasatividades
| EDUCAGAO académicas, encaminhando, no prazo fixado,os didrios de classe @ o programa de disciplina atualizado a diretoria

3) Ultima data para pagamento do boleto. mates BASICA da escola.
seca i i. . Programar, sob orientag¢do da supervisdo, alividades pedagdgicas ligades ao desenvolvimento do ensino-

4) Publicagao das Inscrigées deferidas - Lista Geral. ‘ nme aprendizagem na rede piiblica municipal, do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental, dentro de sua érea especifica
5) Publicacdo das Inscrigdes deferidas — Lista Pessoa com Deficiéncia. de atuagdo; participar da elaboragdo da proposta pedagdgica oe de ensino em que atua; elaborar e

oo . ne . cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagdgica da unidade de ensino; ministrar os dias letivos e horas-
6) Publicagao do Resultado da Analise da Solicitagao de Atendimento Especial. . fe eee aula estabelacidos em lel; participar integralmente dos periodos dedicados ao planejamento, avaliagdo e ao

ms desenvolvimento.

7)_ Periodopara interposicio de recursos — Inscrigdes - Soictagio de andlige de -  amotones FISICA Profssional na unidadede ensino elou centre de formago;patp efevamente, de todas as fomagbes em
atendimento especial ,2ervico ofertadas pela Secretaria Municipal de Educa¢ao conformeprevisto noart. 13,inciso V da Lei de Diretrizes

pecial, a + | . -e Bases da Educagdo Nacional n° 9.394/96,

“1
8) Respostas aos Recursos Inscrigées- Solicitagao de analise de atendimento especial. 19/01/2021 Programar, sob orientagzo da superviso,atividades pedagégicas ligadas ao desenvolvimento do

7 ensino-aprendiagem na rede piblica municipal, do 6° ao
9) ConvocacSo para Prova Objetiva - Publicagaodos locais de prova. - 25/01/2021 9’ anodo —Ensino Fundamental, dentro de sua drea, especifica de atuagdo; participar da elaborag3o da

- : pedagdgica daunidade de ensino em queatua; elaborar e cumprir plano de trabalho,
10) Prova Objetiva. . 07/02/2024 7 PROFESSOR DE segundoaproposta pedagdgica da unidade de ensino; ministrar os diasletivos e horas—aula estabelecidos

: : MATEMATICA em lei; participar integralmente dos periodos dedicados ao planejamento, avaliagdo e ao desenvolvimento
! . . . profissional na unidade deensino elou centro de formagio; participar efetivamente, de

11) Publicagdo do Gabarito Preliminar - Publicagao das provasaplicadas. og/oz/2021 todas asformagies em  servicoofertadas + pela Secretaria Municipal de  Educagiio conforme*
: previsto no art. 13, inciso' Vda Leide Diretrizese Bases da Educagdo Nacional n° 9. 394/96,

12) Periodo de recurso contra o Gabarito Preliminar. . 7 os/o2i2024 : :
7 Implementar, seb orientagao da supervisao, atividades pedagdgicas ligadas ao desenvolvimento do ensino-

13) Resposta aos recursos - Gabarito Preliminar. : aprendizagem na rede piiblica municipal, do 6°20 9° ano do Ensino Fundamental, dentro de sua 4rea especifica
y po . . : : ‘ 461022024 de aluagao; participar da elaboragdo da proposta pedagdgica da unidade de ensino em que aiua; elaborar e

14) Publicagao Gabarito Oficial. ci PROFESSOR DE cumprir plano detrabalho, segundo a proposta pedagdgica da unidade de ensino; ministrar os diasletivos e horas-
45) Resultado Preliminar. cite GEOGRAFIA aula estabelecidos em lei; participar integralmente dos periodos dedicades ao planejamento, avaliaggo ¢ ao

: desenvolvimento profissional na unidade de ensino e/ou centro de fonna;ao;participar efetivamente, de todas as
formagdes em servigo ofertadas peta Secretaria Municipal de Educagaio conforme isto no ort 13, incisa V da

16) Periodo de recurso contra o Resultado Preliminar da 1" Etapa — Prova Objetiva. 17/02/2024 Lei de Direrizes e om da daa Nacional n° 9oe, if pes ‘

17) Respostas aos Recursos contra o Resultado Preliininar + Resultado Oficial. mae . Implementar, sob orientagdo da cupeniaie, alividades pedagagicasan ao desenvolvimento do ensino-
. 19/02/2021 , Sprendizagem na redepiblica municipal, do 6*a0 9°’ anodo —_Ensino Fundamental, dentro de sua area

18) Resultado Final e Homologacao. . fa PROFESSORA DE especifica de atuagao; participar Ha elabotacSo da proposta pedagdgica da unidade de.ensino em que atua;
_! . INGLES elaborar @ comprir plario de trabalho, segiindo a proposta pedagdgica a unidade de ensino;,ministrar os dias

: 3 . ; letivos & horaé-aula -estabelecidos em let, parlicipar integralmente dos periodos dedicados ad planejamento,
: : avaliicto e'ao di Pp na_unidade de ensino afou centro de Same, partcipar

7 1

| : : |
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efetivamente, de todas as formagGes em servico ofertadas pela Secretatia Municipal de Educagao conforme

previsto no art 13, inciso V da Lei de Diretrizes'e Bases da Educapao National n° 9.394 /96.

 

 

Implementar sob orientagao da supervisdo,atividades pedagdgic#s ligadas ao desenvolvimento do ensino-

aprendizagem na rede piblica municipal, do° ao9° - ano ||do Ensino Fundamental, dentrode sua

area especifica de atuagao; participar da elaboragao da propesta gdgica da unidade de ensino em que | Le ao.
atua; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagdgica da unidade de ensino; ministrar Compreensdo interpretagao de textos; + Ortografia; « Acentuagao; + Pontuagao;| Significagao das palavras, Sindnimos e
os dias letivos e horas-aula estabelecidos-em lei; participarintegra dos periodos dedicados ~ ao Antanimos; * Substantivos Coletivos; * Género, plural e aumentativo e diminutiva dos substantivos e adjetivos; « Uso dos

planejamento, avaliagao e ao desenvolvimento professional na unidade de ensino e/ou centro de formacao; pronomes pessoais; * Uso de verbos e tempos verbais;

participar efetivamente, de todas as formagdesemservigo ofertadas pala Secretaria Municipal de Educagao

conforme previsto no art. 13, inciso V da Lei de Diretrizese Bases Ha Educagao Nacional n° 9.394 /96.

 

 

 

  PROFESSORA DE
CIENCIAS

 

 

 

Ensino Fundamental, dentro de sua area especiica de atuagao; partitipar da elaboracaoda proposta pedagdgica 3 lee Ong . a =e a. 7
da unidade de ensino em que atua; elaborar-e cumprir plano de eb segundo a proposta pedagdgica da Leitura e representagado de numerais; O niimero em diferentes situagGes; Sequéncia numérica, antecessor e sucessor; Par
unidade de ensino; ministrar os dias letivos @ horas-aula idos| emlei; participar integralmente dos e impar; . Problemas envolvendo todas as operagoes, n° naturais, racionais e dec imais; n° romanos.* Conceito de metade,

PROFESSOR DE periodos dedicados ao planejamento, avaliacdo e ao desenvolvimento profissional na unidade de ensino efou dobroe triplo; » Resolugao de problemas por meio das operagées » Nogdes basicas de medida: comprimento,valor, tempo e
ARTES centro te formagao;participar efetivamente, de todas as formagdes en servico ofertadas pela Secretaria Municipal massa.

de Educagao conformeprevisto no art. 13,inciso V da Lei de “Tt e Bases da Educagdo-Nacional n°

aaoesieeerieoeaaeertn, emery oa ped Cultura Geral: dominio de tépicos relevantes da politica, economia, sociedade,| educagSo, tecnologia, energia, relacdes
=a piel dentsado, celiapbsic heen{|@o | ienetsde ae or en intemacionais, desenvolvimento sustentavel, seguranca, artes literatura,e suas yinculacdeshistérico-geograficas em nivel
atua; elaborar,’ e cumprir plano de,trabalho,'sagundoa proposid \adidioica la taridadte dex enaina: minister nacional é internacional. (Fatos marcantes que formaram historia do local, do Brasil e do Mundo), Geografia e Historia Geral.

aad DE 198 dias letivos ¢ horas-aila.estabelecidos emilel: participar integ tg dos periodos doriceron 26 2. Atualidades (noticias divulgadas em jornais, revistas,. televisdo e Internet nog Ultimos seis meses): descobertas e/ou

PORTUGU! S|:planejantento, avaliagao e ao desenvolvimento professional na unidade de ensino e/au centro de formagdo; inovagoescientificas na alualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporanea.
‘participar efetivamente, de todgs as formagdes em servigo ofertadas pela Secretaria Municipal de Educagao . = .

conforme previsto noart, 13, incigo v 4a Lei de Direlfizese Bases|Ha Educagae Naciogal n® 9.394 /96. ” we .

Implementar sob orientagao da “Supenviséo, atividades saleable ligadas ao desenvolvimento do ensino-
‘aprendizagem na rede publica municipal, do 6* ao9* ano |/do Ensino Fundamental, dentro de sua a

area especifica de atuacao;participar da elaboragao da proposta pedagégica da unidade de ensino em que i 7 ;
PROFESSOR DE atua; elaborar e cumprir plano detrabalho, segundo a propostapé daqogica da unidade de ensino; ministrar ; *

08 dias letivos ¢ horas-gula estabelecidos emlei; participar integ dos perlotios  dedicados ao ; : . :
planejamento, avaliagao e ao desenvolvimento professional na upitiade ¢dé ensino e/ou centro de’ formagao; . . . =
participar efetivamente, de todas as formagie$ em servigo ofertadas péla Secretaria Municipal de Educag3o :

conforme previsto no art. 13, inciso V da Lei de Diretrizese Bases |da Educagao Nacional n° 9.394/96.

 

08

 

 

   

(te
l

 

 

  
 

         



Diario Oficial do Municipio de Parnaiba - ANO XXII - N° 2755 -

PROCESSO SELETIVO

 

ESTADO DOPIAU{

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA
RUAITAUNA,1434, BAIRRO PINDORAMA

CEP 64.215-902

 

    

Caderno Unico - 04 de dezembro de 2020

 

 

ESTADO DOPIAUi

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARN

 

 

& CEP 64.215-902 
RUA ITAUNA, 1434, BAIRRO PINDORAMA

      

 

1) Compreensao e interpretagao de textos: ideia central e inteng3o comunicativa; estruturacdo, e articulagao do texto;
significado contextual de palavras e expressdes; pressuposigdes e inferéncias; Anexose outros recursos coesivos; recursos de
argumentagao, 2) Ortografia. 3) Acentuagdo grafica. 4) Classes de palavras. 5) Estrutura e formagdo de palavras.6)
Seméntica.7) Colocagao pronominal. 8) Flexéo nominal e verbal. 9) Emprego de tempos e modos verbais. 10) Vozes do
verbo.11) Termos da orag&o. 12) Coordenagao e subordinagZo: emprego das conjungdes, locugdes conjuntivas e dos
pronomesrelativos, 13) Concordancia nominal e verbal.14) Regéncia nominale verbal. 15) Ocorréncia de crase. 16) O uso dos
porqués. 17) Pontuagdo.18) Figuras delinguagem.19) Vicios de linguagem. ‘

 

1) Ndmeros relatives infeifos @ fracionarios: operagdes € suaspropriedades (adigo, subtracao, multiplicagao, divisdo e
potenciagao). 2. Multiplos’ ¢divisores: maximo divisor comum,,e_minimo. miltiplg comum. 3. Fragées ordinarias e decimais.
Numeros decimais: propriedades e operagdes. Expresses numéticas. Equagies do 1%e 2° graus. Problemas. 4.:Sistemas de

medida de tempo. .5. Sistema métrico decimal.’ 6. Sistema“monetario brasileiro. 7. Problemas, nimeros e grandezas
proporcionais: razdes e proporcdes. 8. Divisio empartés proportionais. 9. Regrare trés simples e composta. 10. Porcentagem.
11.Juro simples: juros, capital,-tempo, taxas e'montantes. 12. Fundamentos da Teoria dos Conjuntas;13. Conjuntos Numéricos:
Nimeros Naturais e Inteiros pains ndmetos primos,or 14. Geometria Plana: perimetro, areas ¢ volume (figura
plana).

  

Cultura Geral: dominio de, tins relevantes da eitica, economia, sociedade, educagao, tecnolggia, energia, relagoes
intemacionais, desenvolvimento susténtavel, seguranga, artes e fiteratura é suds. dinculagdes hist6ricb-geograficas em nivel
nacional intemacional; (Fatos marcantes que formaram a histéria dolocal, do Brasil e do Mundo), Geografia e Historia Geral.
2. Atualidades (noticias divulgatlas em jomais, revistas, televisdo ¢. Intemet nos Ultimos seis meses): Goncsbaries elou
inovagoes cientificas'na aia@ seus respectivos impactos na caneone

 

 

Legislagao Educacional: htto./Wwww.planalto.gov_br/CCIVIL_O3/LEIS/L9394,htm.
Lei de Diretrizes e Bases da Educagao Nacional. LDB 9394/96.
Lei n° 8.069, De 13 de Julho de 1990. Dispde sobre o Estatuto da Crianga ed

Disponivel em: http:/www.planalto.gov.briccivil_03/leis/L8069.htm.
Resolugao n° 217 da 3* Assembleia Geral da ONU, de 10 de dezembro de 1948 (De

jo Adolescente e da outras providéncias.
|

araeao Universal dos Direitos Humanos). 
ace em: fataweon.brfay20\pot
‘ARECER N* 8/2012, Disponivel em:
eee df/Pal— adoDiretrizesNacionaisEDH.pdf.
Resolugdo CNE/CP n° 1, de 30 de maio de 2012 - Estabelece Difetrizes Naciona
Disponivel em:

hitp:/www.sdh.gov.br/assuntos/direito-

pareaiemDireitos Humanos,

10889-rep001-
 

http://portal.mec.gov.briindex.-pho?eplion=com, di
128category_slug=maio-2012- pdf&ltemid=30192.
RESOLUCAO N° 7,DE 14 DE DEZEMBRODE 2010 (*) Fixa Diretrizes Curriculares|h
(nove) anos. Disponivel em: < http://portal.mec.qov.bridmdocuments/rceb007_10.pdf>

RESOLUGAO N° 1, DE 17 DE JUNHO DE 2004. Institui Diretrizes Curriculares N
Etnico-Raciais e para o Ensino de Histéria e Cultura Afro-Br

Lciohais para o Ensino Fundamental de 9

lacionais para a Educagao das Relacdes
 

httos//portal.mec.gov.bricne/arquivos/pdfires0 12004. pdf
ileira) e Africana. Disponivel em:

Resolugéo 68/237 da ONU. ProclamacZo da Década Intemacional de Povos \Afrodescendentes. Disponivel em:
httns://nacoesunidas.org/ima/2014/10/N1362881_pt-br,
Resolugao Conselho Nacional de Educagao/Camara de Educagado Basica n° 1, de 03|de abril de 2002. Institui Diretrizes
Operacionais para a Educagaio Basica nas Escolas
http://pronacampo.mec.gov.brimages/pdfimn_resolucao_%201_de 3 de abril de 2

do | Campo.
02.pdf

Disponivel em:

 

Parecer do Conselho Nacional de Educagao/Camara de Educacao Basica n° 36/2 1, hgmologada por despacho do Ministro da Educagao em 12/03/2002 e publicada no Diario Oficial da Unido em 13/03/2 

 

&cate: slug=novembro-2012- pdf&ltemid=30192

BRASIL. CONSTITUICAO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — 1988,(Al

LEI N° 13.005, ‘DE 25 JUNHO DE.2014. Aprovao Plano Nacional de Educago

Ministério da Educagao é do Desporto...- Secretaria de Educagao Fundamental.

Séries do Ensino Fundamental - Brasilia;*MEC/SEF, 1997. 1 ao 10., BRASIL.

Parametros Curriculares Nacionais: temas transversais, Brasilia: MEC/SEF,

9 DE JANEIRO DE 2003.Altera a Lei no.9.394, de 20 de dezembro de 1996, que e

 

http:/portal.mec.gov.briindex.php?option=com docman&view=download&alias=11988  
2 — Begdo 1; pagina 11. Pisponivel em:

036-01- :    
jos 5°, 6°; 37 ao 41; 205 ao 214)., BRASIL.

PNE e da outras pfovidéncias, BRASIL.

rametfos Curriculares Nacionais: 1°. a 4°,
Secretaria de Educagaéo Fundamental.

98., BRASIL. Secretaria de Educagao
Fundamental. Parémetros Curriculares Nacignais: temas transversais. Brasilia: MECISEF,|1998., BRASIL. LE! N° 10639/03 DE

  abelete as diretrizes e bases da educagdo

nacional, para incluir no curriculo oficial da Rede deEnsino a obrigatoriedade da tematica "Histéria e Cultura AfroBrasileira", e

. ar
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da outras providéncias., BRASIL. LEI N° 11645/08 DE 10 DE MARCO DE 2008. Altera a Lei n® 9.394, de 20 de dezembro de
1996, modificada pela Lei n° 10.639,de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as difetrizes e bases da educagao nacional, para
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incluir no curricule oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temética “Historia e Cultura Afro-Brasileira e Indigena’.,
BRASIL. PARECER CNE/CP N*03, de 10 de marco de 2004 - Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educagao
das Relagdes Etnicorraciais e para o Ensino de Histéria e Cultura Afrobrasileira e Africana., BRASIL. RESOLUCAO CNEICP N°

1, DE 17 DE JUNHO DE 2004 - Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Edu¢agao das Relagdes Etnico-Raciais e para o

Ensino de Histéria ¢ Cultura AfroBrasileira e Africana., BRASIL. RESOLUGAO CNE/CEB N° 4, DE 13 DE JULHO DE 2010 -
Define Diretrizes Cuiréculares Nacionais Gerais para a EducagZo Basica., BRASIL. Resolugao CNE/CEB n° 7, de 14 de
dezembro de 2010 Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fund: | de 9 (nove) anos., BRASIL. Resolugao

CNEICEBn°. 1, de 05 de julho de 2000 — Estabelece Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educagao de Jovens e Adultos.,
BRASIL. RESOLUGAO CNEI/CEB N° 3, DE 15 DE JUNHO DE 2010 Institui Diretrizes Operacionais para a Educacao de

Jovens e Adultos nog aspectos relatives 4 dura¢ao dos cursos e idade minima paral ingresso nos cursos de EJA; idade minima

e certificagdo nos: exames de EJAY e Educagdo de Jovens e Adultos desenvolvida por meio da Educacao a Distancia.,
BRASIL.Resolugao CNE/CEB n.° 05, de 17 de dezembro de 2009 — Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educagao

Infantil, BRASIL. RESOLUGAO CNEICP N° 1, DE 30 DE MAIO DE 2012 Estabelece Diratrizes Nacionais para a Educago
em Direitos Humanos., BRASIL. Ministério da Educaco. Secretaria de Educac3o Basica. Politica Nacional de Educagao
Infantil: pelo direito das criangas de zero a sels anos 4 educacdo. Brasilia : MEC, SEB, 2006.

 

 

Corpo, sociedade 8‘a construgao da cultura meinde movimento; Nutrigao e atividadefisica; Socorros de urgéncia aplicados
4 Educagao Fisica; Educac&o Fisica no curriculo da Educagdio Basica: significados\e possibilidades; As diferentes tendéncias

pedagogicas da Educago Fisica na escola; Educagao Fisica escolar e cidadania; Os objetivos, contetidos, metodologia e

avalia¢go na Educagao Fisica Escolar; Esporte e jogos na escola: competicao, cooperagao e transformagSo didatico-

pedagdgica, Crescimento e desenvolvimento motor; Concepgies* de Educagio. e Escola; Etica no trabalho docente;
Organizagao da escola centrada no processo de desenvolvimento do educando; Desenvolvimento das capacidades inerentes

ao rendimento esportivo; Abordagens da educagdo fisica escolar; Motricidade hur ana; Biodinamica da atividade humana;

Afividadefisica e qualidade de vida; Histérico da educagao fisica no Brasil; Condi¢ionamentofisico e performance humana;
Esportes,lutas ¢ dangas~ histérico e regras; Anatorttia Humana; |

 

Aritmética e Conjuntos:, Os._conjuntos ‘ nuiéricos (naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais); operagdes basicas,
propriedades,divisibilidadé, contagem@principio multiplicative. Proporcionalidade, 2, Algebra: Equagdes de 1° e 2° graus;

fungdes elemenfares, suas represéntagdes Qraficas e aplicagdes: lineares, quadraticas, exponéneiais, logaritmicas e
trigonométricas;. progressées aritméticas e geométricas; polindmios; ndmeros complexos; .matrizes:. sistemas lineares e
aplicagdes na informatica; fundamentos de matematica financeira. 3, Espago e Format Geometria plana, plantas e mapas;

geometria espacial; geometria métrica; geometria anglitica 4. Tratamento de-Dados: Fundamentos de estatistica: andlise
combinatéria e probabilidade; anblise e interpretagao de informages expressas em raficos e tabelas; Parametros Curriculares
Nacionais para o’Ensino Fundamental (Matemética). :

.  
  

  

 

|—Nogies basicas de Géografia: Nogées de Espaco: Conceitos e espago em transformacao; Orientagao: Rosa dos Ventos e
Coordenadas geograficas; Fusos hordrios: Fusos do Brasil, Horarios de verao; Cartografia: Projegdes, Escalas, Legendas,
Sensoriamento remoto; Nogdes de Astronomia, Origem do Universo; O Sistema Solar; Movimentos da Terra; Estagdes do ano;
Fases da Lua; Il - Geografia do Brasil e Regional: A organizagao do espago geografico brasileiro; Posigao geografica do Brasil:
localizagao limites; Regionalizagdo; O Brasil no contexto Mundial; Aspectos fisicos: relevo, clima, vegetagao e hidrografia;

Aspectos humanos: bmp e—da populagao, crescimento,distribuigao, estrutura (etaria, sexual, atividades setoriais e

indicadores soci Gao @ suas cc éncias; Aspactos econdmicos:atividade agropecuaria (evalugao,

sistemas e areas de srodeto, mao de obra e questo agrdria), extrativismo vegetal e mineral, as fontes de‘energia, as
atividades industrials, os meios de transportes e circulagdo de mercadorias; Os principais problemas ambientais rurais e

urbanos.Ill - Geografia Geral e Geopolitica: Organizagéo do espaco mundial; Divisdo geografica dos continentes; A produco
do espago nos paises desenvolvidos e subdesenvolvidos; Aspectos fisicas dos continentes: relevo, clima, vegetagao,

hidrografia ¢ din&mica intema e extema da Terra; Aspectos humanos mundiais: teorias demogrdficas e crescimento,

distribuigao, estrutura, indicadores socioeconémicos. Aspectos econdmicos:atividade agropecuaria (modos,sistemas e areas
de produ¢ao) extrativismo vegetal ¢ mineral, as fontes de energia, as alividades industriais (tipos de industrias, areas industriais
€ sistemas de produgao); A Geopolitica Mundial: da Guerra Fria e a Nova Ordem Mundial; O processode globalizacSo ¢ suas
implicagSes; Os. blocos econémicos ¢ suas areas de influancias: (MERCOSUL, Unido Européia, NAFTA, APECe outros); Os

fluxos comerciais, de transportes e comunicagdes; A economia mundial: G-8, G-20, Rodada Doha, China, Tigres Asidticos,
transformagies do leste europeu, nacionalismo e areas de conflitos e guerrilhas; A questo ambiental: Os desafios da

conservacao ambiental: As interagdes entre sociedade e natureza; Parametros Curriculares Nacionais para a Educagao; O
ensino da Geografia no Ensino Fundamental| e Il e Médio.

 

 

Texto - Reading and Comprehension; General Vocabulary; Grammar; Greetings; Wh — questions (What?, Who?, Where?, etc);
How much / many?; Possegsive Adjectives and Pronouns: Personal Pronouns; Objective Pronouns; Reflexive Pronouns;
Demonstrative Pronouns; Indefinite / Definite Pronouns; Interrogative Pronoutis; Relative Pronouns; Verb Tenses; Regular and
Inregular Verbs; Affirmative / Negative / Interrogative Forms; Simple Present Tense; Simple Past Tense; Simple Future; Present /
Past Continuous; Present / Past Perfect Tenses; Conditional; going to - Future; Modal Auxiliary Verbs; Genitive Case; Degree of
Adjectives; Saying Time; Prepositions; Plural of nouns; Adverbs; Numerals; Quantitatives; Verb to be - Present tense; Articles;
Colors; Fruit; Vegetables; Family relationship; Animals; Party; Occupations; Transportation Means; Toys; School Materials;
Same Different; Parts of the body; Parts of the-house; Meals; If Clauses (1st Conditional — 2nd Conditional — 3rd Conditional);

Passive and Active Voice; Used.To x Be Used Tor Reported Speech (direct and en speech); Opposites; Synonyms. . -.

ARROYO,Miguel Gonzales, Indagagées sobre curriculo: educandas e educaddres: seus direitos e 0 curriculo; organizagao do ”

documento: Jeanete Beauchamp, Sandra Denise Pagel, Aricélia Ribeiro go Nascimento, — Brasilia::Ministério da Educago,
Secretaria de Educagao‘Basica, 2007, 52 p.(disgionivel em:http:iliportal.mec.qov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/indag?. pdf)

BRASIL. Secretaria de Educacao Ponderndeial Parametros curriculares 1nacionats! -introdugao aos parametras curriculares
nacionais | Secretaria de Educagao Fundamental: - Brasilia: . MECISEF, ~1997. * 1268p. (dSponivel * em:
http://portal.mes.gov,briseblanduivos/pdfilivro01 pdf)
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BRASIL. Secretaria de Ediicagdo Fundamental. Parametros Curriculares Nacio}
fundamental: lingua ~- estrangeira. Brasilia: MEC/SEF, 1998,

bttp:/portalmec.qov.briseb/arquivos/ndfipen_estrangeira.odf)"*

|
nais:|terceiro e quarto ciclos do ensino

120 p. (disponivel em:

 

Ecologia: populagdes comunidades e ecossislemas; energia nos ecossistemas
ecoldgicas; relagdes ecoldgicas, ciclos dos nutrientes; formagéesfitogeograficas da
vivos; evolugo; principais grupos de animais e plantas, sua classificagdio, morfald

reinos fungi; protista e monera; Citologia e genética: Tipos de células; estrutura da

organelas celulares; o niicleo celular e o material genético; heranga mendelianaj

fisicas, MRU (movimento retilined uniforme) e MRUV (movimento retilineo unifor

gravidade; pressao; astronomia. Optica, ondulatdria e termologia: a luz; lentes

propagagaio do som; caracteristicas das ondas sonoras: calor e temperatura; tf
dilatagao dos corpos; Eletricidade e magnetismo: cargas elétricas: eletrizag3o

resistividade elétrica; circuitos elétricos; associagao de resistores; imas e bobinas.
fendémenosfisicos e fenémenos quimicos; substncia pura e mistura; substancias

tabela periddica; elementos quimicos; isétopos, isdbaros e isdtonos; reagies q

ciéneias: porque ensinar ciéncias?; construtivismo e ensino de ciéncias; modelo de

ciéncia; temas transversais; relagdes ciéncia-tecnologia-sociedade-ambiente (CTSA).
t

PROFESSCORDE)

 

A Historia da Arte Geral; A Historia da Arte no Brasil; A Historia da Arte Arquiteténica

© Jogo dramatico teatral na escola; Harmonia de,cores: Geometria; Projegde
composigées artisticas (coreografias, teatrais, musicals, visuais, audiovisuais) e su

Educac¢ao Artistica no Ensino Fundamental: a metoddlogia do ensino da arte; o d

areas artisticas e suas relagdes com o escanvoniiite) bialégico, afetiva, coghi
diferentes linguagensartisticas e a educago;

cadgias e teias alimentares; piramides
Brasil, Seres vivos:classificagao dos seres
igia @ fisiologia; caracteristicas gerais dos
-élula} membrana plasmatica; citoplasma e

grupds sanguineos; Mecanica: grandezas
memente variado); forgas; peso, massa e

le espelhos; refragao e reflexdo; o som,
fansferéncia de calor; isolantes térmicos;
Jos corpos; tenso, corrente, poténgia e

Quimica: matéria; conservagao da matéria;

simples @ compostas; teorias atémicas;

uimicas; fungdes inorganicas; Ensino de
mudanga conceitual; histéria ¢ filosofia da

fe:

  
A Educago Musical na Escola; O Teatro;
s Geométricas; Elementos basicos das

Psenvalvimento expressivo nas diferentes
tivo @ sécio cultural do ser humano; as

 

Fonética @ Fonologia: Fonema e Silaba; Encontro, Vocdlicos’ e Consonantais e Di
Estrutura das Palayras; Formacae das Palatras; Classificagao 8 Plexdo_ das Pala

de Pontuacao; As Palavras “Que” e “Se”, Uso dos porqués; ‘Sintaxe de “Concord

rafo;| Ortografia; Acentuagao. Morfologia:
ras; Classe de Palavras. Sintaxe: Frase,

Oragao, Periodo; Térmos Essenciais da Orago; Termos Integrantes da Ofacdo; Termos Acessérios da Oragao; Periodo; Sinais

ancia; Sintaxe de Regéncia; Sintaxe de
ColocagSo; Crase; Uso ‘dohifen; ‘Problemas Gerais da Lingua Culta; Significagao das-Palavras. Estilistica! Figuras de
Linguagem; Vicios de linguagem. Redagdo: Tipos de Composigaio: Descrigao, Ni iragao, Dissertagao; Tipos de Discurso;

Analise e Interpretagdo de Textos; “As qualidailes é defeitos, de um ‘texto. ‘Literatura: Literatura Brasileira, Parametros

Curriculares Nacionais ard a Ensino Fundamentalam teaPortuguesa). Maria Alice Setubal Souza et. al. A escola e 
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i RUA ITAUNA, 1434, BAIRRO PINDORAMA
= , : CEP 64.215-902 Consult

 

BS graméticas articuladoras; © Ensino da

 

sua fungio social Sdo Paulo : .CENPEC. Raizes e Asas vi. 2008 (disponivel em:

A igital,abong.org.br/bitstream/handle/1 1465/866/1758,pdf?sequehce=18isAllowed=v) CEREJA. William -

Roberto e MAGALHAES.Thereza Cochar. Texto, reflexéio e uso, Volume Unico - Ensino FundamentalII - Integrado. Editora

Atual. 2012. °

  

Brasil Colonial: Pacto Colonial: Empresa agucareira, Mineragao; Brasil Independente; 1° Reinado, 2° Reinado, Regéncia; Brasil

Republicano: Queda do Império - Repiiblica da Espada - Encilhamento (Rui Barbosa) - Revolugao de 30 Estado Novo -

Governos Militares; Oriente Antigo: Egito - Mesopotamia - Palestina - Pérsiaj) Antiquidade Classica: Grécia e Roma;

Feudalismo; Renascimento Cultural; Réformas religiosas; Revolugo Industrial; Revolugdo Francesa; Independéncia dos |

Estados Unidos e América Latina; Fazer e construir a Histéria; A América encontrada pelos europeus; Colonizagao: Dominagao,

submissdo e resisténcia; A crise do Sistema Colonial; O Brasit constituindo-se em Estado; O Brasil parece ser o café e o café

nao é o Brasil; Anos 20 / As tensGes sociais transformadas em conflitos; O Brasil contemporaneo: O movimento da Histéria —

permanéncia e mydangas; Estados Nacionais, Imperialismo e Revolugées; Industrializagao e urbanizagao; A ae @ 0 campo;

-Parametros Curriculares Nacionais para Educagao Fundamental(Histéria).
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ANEXOIV . MODELO DE REQUERIMENTO - PESSOAS COM DEFICIENCIA

PROCESSO SELETIVO N° 01/2020 - MUNICIPIO DE PARNAIBA -Pl.

EDITAL N° 01/2020

Nome do candidato:

 

NP da inscri¢ao:

Cargo:

RG n*

CPFn°.

 

 
Tel: fixo:( ).

Celular: (  )

E-mail: ; can

Vem REQUERERvaga especial como PESSOA COM DEFICIENCIA. Apresentou LAUDO MEDICO com CID.(colocar os dados abaixo,
com base no laudo):

Tipo de deficiéncia de que é portador:
 

Cédigo correspondente da Classificagao Internacional de Doenga - CID: 
Nome do Médico Responsavel pelo laudo:

 

(OBS.: Nao sero considerados como deficiancia os distirbios de acuidade visual passiveis de correo simples do tipo miopia,
astigmatismo, estrabismo e congéneres).

(Datar e assinar)

 
Assinatura  

|

|
ANEXO V - MODELO DE REQUERIMENTO- ATENDIMENTO ESPECIAL

PROCESSO SELETIVO N° 001/2020 |

MUNICIPIO DE PARNAIBA-PI - EDITAL N* 001/2020

 

 

 

 

s
: |
=f Nome do candidato.

N* da inscrigao: Cargo:
_ |

|

RG n*, CPF n*: |

Tel: fixo: ( yoeters) | r
. |

|
E-mail: |

Vem REQUERER atendimento especial no dia de realizado da prova do (PROCESS0 SELETIVO). Marcar com X ao

lado do tipo de atendimento especial que necessite.

( ) Sala para amamentagao (Candidata lactante).

{ ) Acessibilidade nolocal de provas (Candidato cadeirante).

{ ) Acessibilidade no local de provas (Candidato com dificuldade de locomogao},.|

( ) Prova com letra ampliada (Candidate com deficiéncia visual). Tamanho da| =

( _) Prova em Braille (Candidato com deficiéncia visual). . ‘

( ) Ledor (Candidato com deficiéncia visual). '

{ ) Auxilio para preenchimento do cartao de resposla (Candidato com deficiénesa visual i}.

{- ) Auxilio para preenchimento do carléo de resposta (Candidato com deficiéneia motota que impega o

preenchimento do cartao), :

{ }intérprete de Libras (Candidato com deficiéncia auditiva).

 ( } Tempa adicional (Candidato que apresentar parecer original emitido por especialista da area de sua

deficiancia,atestando a necessidade de tempo adicional, conformeLei Federal n* 7.83/89

( ) Outro (descrever abaixo).   
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Seek, : RUA ITAUNA,1434, BAIRRO PINDORAMA
eotiesalt se

| Pannaah , CEP 64.215-902 Gonsalt

~~ Ateneo: Para o atendimento das condig0es solicitadas, verificar a obrigatoriedade de ap 30 de LAUDO

MEDICO com CID emitido ha menos de um ano, atompanhado deste requerlmento preenchido. No caso de

pedido de tempo adicional, é obrigatério PARECERORIGINALemitido por especialista da area de sua deficiéncia

justificando sua necessidadejunto a esse requerimento. fe ;

Dados especiais para aplicagao das PROVAS:
. a

(Discriminar abaixo qual o tipo de prova necessério e/ou tratamento especial.)

 
 

  

(Data) ; (Assinatura)

EXTRATO CLCA

 

AVISO DE LICITACAO
ma

(8
Pannated

 

ESTADO DO PIAUI ;
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA PREFEIURA DE

PARNAIBA

AVISO DE LICITAGAO
PREGAO ELETRONICO N° 76/2020

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISICAO EQUIPAMENTOS DE

INFORMATICA PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PARNAIBA-PI

O Municipio de Parnaiba-Pl torna piblico que realizara a licitagdéo na modalidade abaixo discriminada, cujo

certame sera regido pela Lei Federal n.° 10.520/02, Decreto Federal n° 7892/2013, Decretos Municipais n.°

440/06 e 452/06, e, subsidiariamente, no que couberem, pelas disposi¢des contidas na Lei Federal n." 8.666/93 e

suas alteragdes posteriores. INICIO DE ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 7/12/2020,

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 17/12/2020 AS 08:30H, INICIO DA SESSAO DE

DISPUTA DE PRECOS: 18/12/2020 AS 08:30H. Para todas as referéncias de tempo sera observado

o horario de Brasilia /DF e, dessa forma, serdéo registradas no sistema eletronico e na documentacgao
relativa ao certame. RETIRADA DO EDITAL — No site www tee.pi gov.br, e obrigatoriamente no site

www.licitacoes-e.com.br, tendo em vista necessidade de acompanhamento eletrdnico e imediato de

informagées complementares, tais como resposta esclarecimentos, impugnagoes , alteragdes de datas entre

outras. FORMALIZACAO DE CONSULTA: RuaItatina, n° 1434, Bairro Pindorama, Parnaiba/PI, CEP:

64215-115,sala de Licitagées, setor de Pregao, Hordrio de atendimento: segunda 4 sexta-feira, de 07:30 as

13:30 horas. Telefone: (86) 3323-1724/ 3323-4678 E-MAIL: pregaopmp@gmail.com LOCAL: -

www.licitacoes-e,com.br

Parnaiba (PI), 04 de dezembro de 2020.

PRISCYLLA VAZ

Pregoeira

EXTRATO CLCA

 

ESTADO DOPIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

CENTRALDE LICITACGOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
PREFEITURA DE +

PARNAIBA

EXTRATO PUBLICAGAO/ ATO ADMINISTRATIVO

VINCULAGAO: PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 22815 / 2020-PMP/PI;
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PARNAIBA-PI / SECRETARIA DE SAUDE;

CONTRATADO(A); YASMINE MARIA LEODIDO FORTESe outros;
CPF: 044.465.533-64 e outros;
OBJETO: Contratagdo de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem com maxima urgéncia para
compor os consultérios oferecidos do Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 Tipo 2,
pelo Ministério da Satide, de acordo com a Portaria n° 1.445 de 29 de maio de 2020, pelo periodo de

outubro a novembro, de interesse da Secretaria Municipal de Saude;
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de licitagdo n° 105/2020, conforme o ART. 24, IV DA LEI N°
8.666/93;
VALOR GLOBAL: R$ 12.767,64 (doze mil setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e quatro
centavos) e outros;
DOTAGAO ORGAMENTARIA:Projeto/Atividade: 2360; Elemento de Despesa: 3.1.90.04.01; Fonte de
Recurso: 001.100.007;
PERIODO: Outubro e novembro de 2020;

INFORMACOES:Centralde Licitagdes e Contratos Administrativos - CLCA/PMP/PI,

 

| ESTADODOPIAUI
ie PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA Ls

(f4"8arex] CENTRAL DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARNAIBA
    

EXTRATO DE PUBLICAGAO — CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 740/2020

VINCULAGAO: PROC. ADM N° 28223/2020
OBJETO: LOCACAO DE ARVORE DE NATAL PARA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES NATALINA. A

ARVORE FICARA LOCALIZADA" NA ROTATORIA DO MIRANTE", PROXIMO A PRACA DO AMOR, DESTA
CIDADE. O TEMA PARA ESTE ANO SERA; " NATAL DE LUZ" O EVENTO E PARA VALORIZAR O ESPIRITO

NATALINO EM HARMONIA COM A TRADICAO CULTURAL DA CIDADE, SENDO PARA O ANO DE 2020, POR
UM PERIODODE30 (DIAS).

BASE LEGAL:Lei n° 10.520/2002;Lei n° 8.666/1993.

LICITAGAO: PREGAO ELETRONICO SRPN°. 67/2020;
CONTRATANTE: SECRETARIA DE GESTAO — MUNICIPIO DE PARNAIBA;

CONTRATADO(A): HD DE CARVAHO NETO EIRELI - EPP
CNPJ: 22.532.885/0001-02;

VIGENCIA:30(dias);
VALOR:R$ 82.000,00 (Oitenta e Dois Mil),

DOTACGAO ORGAMENTARIA:Projeto/Atividade: 1316; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.19; Fonte de Recurso: 001;
Céd. De Aplicagao: 100;
DATA DA ASSINATURA:04/12/2020.
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——} PARNAIBA

OLIVEIRA EIRELI acondicionado em embalagem
, plastica resistente com| jo5p

ATA EXTRATO PARCIAL N®* 55/2020— PMP CNPI: Ollitro,data de validade, com} “~~~
VINCULADO: PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0023630/2020— PMP 27,060.463/0001-67 identificagao do produto.

REF. PREGAO ELETRONICO N®, 059/2020 — PMP PINDORAMA CO- Bebida lactea sabor salada de

MERCIO E DISTRI- frutas, acondicionade em emba-
6 BUICAO LTDA. lagem plastica resistente com} Longa L

" CNPI: Ollitra, data de validade, com 3.000 RS2,85
OBJETO: REGISTRO DE PRECOS OBJETIVANDO A AQUISICAO DE MATERIAL DE | _04.974.814/0001-88 identificagao do produto, |

CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES GERAIS DA —— Peaape ie cream
A ‘ cracker, dupla embalagem, pa-

SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA-PI. PINDORAMA CO- aa P ‘i e pr
cotes de 400g, Produto industri

MERCIO E DISTRI- alizado no maximo de 30 dias
Pregoeiro(a): Priscylla Vaz. 7 eniD antes da data de entrega com a =

= NPI: PCTS 7.000 R$2,45
Adjudicagao: 02/12/2020 prazo de validade pertinente ao :

04.974.814/0001-88 od fertad oa
Ato de Controle Final: Homologagao: 02/12/2020 produto ofertado com vigencia

de_6 meses.

Came bovina: - Tipo moida,
tipo paleta acém, ou peita em

BENEFICIARIA DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PINDORAMA CO- peca, sem pelanca, sem gordura

VA MERCIOE DISTRI- congelada no maximo 10 % de

ITE EMPRESA VEN- MAR- QUAN : 8 BUICAO LTDA. sebo e gordura, limpa com as-| Frigotil 4.000 RS13,50

M CEDORA DESCRICAO CA UND T LOR CNPI: pecto cor, cheiro e sabor pro- KG
(RS) 04.974.614/0001-88 prios. Embalagem propria pe-

Acucar cristalizado, ma cor bran- sando 1 Kg sem sujidades e

ca, sacarose de cana de acuicar, agdo de micrdbios,
acondicionada em embalagem PINDORAMA CO- - -

PINDORAMA Co. Pléstica contenda 1 Kg de peso MERCIO E DISTRE C&b2la — boa qualidade ee
7 liquide,identificagdo do produto 9 BUICAOLTDA. firme semlesoes de origemfisi-| 1ural

MERCIO E DISTRI- tendo data de fabricacdo,| Olho D 7 aE ca ou mecanica, tamanho médio, KG 600 RS1,65
1 BUICAO LTDA Cone cae, OS, cae 0 KG 3,000 R$2,03 CNPI: i aids

CNPI: —— prazo de validade. Produtos em-| “gua . = 04.974.814/0001-88 isenta desujidade.

4.974 i balados no maximo e pesoliqui- Cenoura - de primeira qualida-

oo do, produtos embalados no FINDORAMAGO- de, sem rama, Mresea, coenie
maximo 30 dias antes da data de MERCIO E DISTRI- e firme, sem lesdes de origem

entrega com vigéncia de 12 me- 7 aa aonia fisica ou mecénica, rachaduras e Na! KG PAO, Ree
SES. i cortes, tamanho e coloragdo uni-

PINDORAMACO- — tipoaeem 04.974.814/0001-88 formes e bem desenvolvida.
: 7 rR. embalagem plastica contendo 1 PINDORAMA CO- . :

MEBGIOE STH Kg de pesoliquido, identifica- . MERCIO E DISTRI. Conte condimento empo pa-2 BUICAOLTDA. : : Painho KG 6.000 R$3,45 cote de 100g, com prazo de vali-
CNP): cdo do produto contendo data de rn BUICAO LTDA. NE Marata
- . fabricagdo, prazo de validade : dadepertinente ao produto ofer- PCTS 5.000 R$0,60
04.974.814/0001-88 Se ta CNPI: tado

comvigéncia de 6 meses. 04.974.814/0001-88 .
Alface (EM PE) — lisa, fresca, PINDORAMA CO-

de primeira qualidade, tamanho MERCIO E DISTRI- Extrato de tomate concentrado,
€ coloracéouniformes, devendo 12 BUICAO LTDA. |embalagem contendo embala-| Fuginni EMB 6.000 R$ 1,35

PINDORAMA CO- ser bem desenvolvida, firme e CNPI: gem de 260g,

MERCIOE DISTRI- intacta, isenta de enfermidades, unio 700 04.974.814/0001-88
3. BUICAO LTDA. material terroso e umidade ex-| Natural R$1,15 Farinha de mandioca, grupo

CNPI: terna anormal, livre de residuos seca, subprupofina, tipo 1, em-

04.974.814/0001-88 de fertilizantes, sujidades, Para- PINDORAMA CO- |balagem contendo 1 Kg com

sitas elarvas, sem danosfisicas MERCIOE DISTRI- identificagdo do produto, marca] po
e mecanicos oriundos da manu- 13 BUICAO LTDA. do fabricante, prazo de validade |
Selo € transporte. - CNPI: e peso liquido, produtes emba- KG S00 R$ 2,65

Alimento achocolatado em po 04.974.814/0001-88 lados no maximo 30 dias antes
PINDORAMA CO- instantaneo, tradicional a base da entrega com vigéncia perti-
MERCIO EDISTRI- de aguear, cacau em pae malta- ; ft . _ nente aoproduto ofertado :

4 BUICAO LTDA. dextrina enriquecido com vita-| Apti PCTS 3.000 R$2,82 14 PINDORAMA CO- Feijao — feijao carioquinha, tipo Dona 3000 RS 4,65
CNP: minas, pacote de 400g com pra- MERCIO E DISTRI- 1, com identificagao do produ-| Dee KG
04.974.814/0001-88 zo de validade pertinente ao pro- BUICAO LTDA, to marca do fabricante, Pacote

duto ofertado. — CNPI: de 1 Kg, produtos embalados
5 CC SANTANA DE Bebida lactea — sabor morango,| SAO L 3.500 RS 2,64 04.974.814/0001-88 no maximo 30 dias antes da en-

et aka
im ESTADO DO PIAUI a ie ESTADODOPIAUIL

iss PREFEITURA MUNICIPALDE PARNAIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA ——_

Fannated PARNAIBA Pansiajedl PARNAIBA

trega com vigéncia pertinente do produto devera ser congelado e

produto, transportado sob refrigeragao, a
| Flocos de milho em embalagem embalagem deverd de ser de

de 500g, com identificacio do 500g, rotulada conformelegisla-

PINDORAMA CO- produto, marca do fabricante, Gao vigente contendo o nimeroMERCIO E DISTRI- |! . - « 2
15 BUICAO LTDA. prazo de validade e peso liqui-| Bell Sa-

deregistro no drgio competente

. . do, produtos embalados no| bor . PINDORAMA CO- Margarina vegetal com sal, com
CNPI: eres ° EMB 9.000 RS0,88 -RCIO E DISTRI- mais de 6

04.974.814/0001-88 ™ximo 30dias antes da entrega MERCIO E DISTRI- mais de 60%
a7 4, a comvigéncia pertinente ao pro- 24 BUICAO LTDA. lipideos, embalagens de 500g,| Primor EMB 1.600 R$ 2,96

duto ofertado. (CNP: que contenham . bs

Frango - Peito de frango emfilé 04.974.814/0001-88 data de fabricagdo e validade.
FINDORAMA CO- sem osso e cartilagem, de pri- Banana Prata, em penca, deMERCIOE DISTRI- ea Ge

' i meira qualidade congelado, Em- _ - = PINDORAMA CO- primeira qualidade, tamanho e
16 mae LTDA. batagem de 1 kg em filme pve| “¥¥a" KG S000 RS 7,50 MERCIOEDISTRI- coloraco uniformes, com polpa

cere lransparente ou saco plastica 25 BUICAO LTDA. firme e intacta, devendo ser bem Natural
04.974.814/0001-88 transparente. CNPI: desenvolvida, sem danosfisicos KG 1,000 R$ 1,65

==" F 04,974,914/0001-88 e mecdnicos oriundos do manu-PINDORAMA CO- Melane ia Tedonda, ‘gratida, de a

: : primeira, livre de sujidades, pa- Selo & transporte.

MERCIO DISTRI- -asitas e larvas, tamanho e colo- Abébora — leite, de primeira17 BUICAO LTDA, . Natural PINDORAMA CO- :
CNPI: ragéo uniformes, devendo ser KG 1.600 RS 1,00 MERCIO E DISTRI- qualidade, tamanho e coloragio

agg7a.aiaoooi-sa [bem desenvolvida e madura , , 26 BUICAO LTDA, Uiformes, isentas de enfermida-| 1a)
— ” compolpa firme e intacta. CNPJ: . des material terroso, sem danos KG 600 RS 1,65

‘Oleo comestivel de cozinha ve- 04.974.814/0001-88 fisicos e mecanicos, oriundos de

petal de soja _refinado, sem co- manuseio € transporte.

PINDORAMA CO- lesterol, garrafa 900ml e caixa PINDORAMA CO- Pepino — comum, étima qualida-
MERCIO E DISTRI- com identificaao da produto, / MERCIO E DISTRI- de, intacto e firme, tamanho e

in BUICAG-LTDA. mars fin fabrirante, produtain-) Liza GAR- - 2? BUICAG LTDA. coloragao uniformes, sem danos Natural KG 1.000 RS1.75
. CNP: dustrializado no maximo 30 dias RA- 1.000 RS4,77 CNPI: fisicos e mecnicos, orlundos de : ,

04.974,814/0001-88 antes da data de entrega com FAS 04.974.814/0001-88 manuseia e transporte.

prazo de validade pertinente ao
produto ofertado. Laranja — péra, fresca, de pri-

PINDORAMA CO- Ovodegalinha, branco, médio, PINDORAMA CO- meira qualidade, livre de resi-
MERCIO E DISTRI- isento de sujidades, fungos © . MERCIO E DISTRI- duos de fertilizantes, sujidades,

19 BUICAO LTDA. substancias téxicas, acondicio-| Regina CAR- 28 BUICAOQ LTDA. parasitas e larvas, tamanho e co-| Natural

CNPI: nado em embalagem apropriada, ns cut RS 6,60 CNPI: loragao uniformes devendo ser KG 1.000 RS 1,25
04.974,.814/0001-88 Cartela com 30 unidades c — 04.974.814/0001-88 bem desenvolvida e madura

4] _ ain. tos = = com polpa firme e intacta.PINDORAMA CO- Sal refinado, iodado para con polpa = —
sumo domeéstico, embalagem Polpa de fruta Goiaba 500g,

MERCIO E DISTRI- e A 3
- contendo 1 Kg, comidentifica- produto nao fermentado, naoal-

20 BUICAOLTDA. "2 7 | Pura sal sallco, ni ee
CNPI: ao do produto, marca do fabri- a 30 $0.65 codlico, Mad contem gluten &
NPI: eecis, ‘ears devsallinle eres KG | RS 0,65 PINDORAMA CO- sem conservantes quimicos, sem
04,974,814/0001-88 a _ JEoe . liquido. MERCIO E DISTRI- aditivos de qualquer natureza, O —

| Tomate — madura, de boa quali- 29 BUICAQ LTDA. produto devera ser congelado e sabar
dade, gratido, compalpafirmee CNPE: / transportado sob refrigeracao, al EMB 800 R$ 2,50

PINDORAMA CO- intacta, isento de enfermidade, OSSTLBIAOOOI-G8,  jienbialager: ‘clevera, de. ‘ser’ de
MERCIO E DISTRI- material terroso e umidade ex- 500g,rotulada canformelegisla-

21 BUICAO LTDA. terna anormal, livre de residuos Natural KG (a0 vigente contendo o numero
CNPJ: de fertilizantes e sujidades, para- . L000 R$2,75 de registro no Grgda eee

04.974,814/0001-88 sitas e larvas, sem lesdes de ori- Repalha — branco,liso, fresco,
gem fisica ou mecanica, racha- PINDORAMA CO- de primeira qualidade, tamanho
duras e cortes. MERCIO E DISTRI- |e coloragaéa uniforme, devendo

PINDORAMA CO- Macarrao tipo espaguete pacotes 30 BUICAO LTDA. ser bem desenvalvido, otima Natural KG 500 R$ 2,65

MERCIOEDISTRI- de 500g produto industrializa- . Nes qualidade, firme e€ intacto, sem

22 BUICAO LTDA. do, no maximode 30 dias antes Gostaso PCT 04.974,814/0001-88 lesGes de origem rachaduras ouNDT. ae 11.000 RS2,00 cortes,
CNPI: da data de entrega com vigéncia — - —_—

04.974,814/0001-88 pertinente ao produto. PINDORAMACO- Batata inglesa, lisa de primeira

23 PINDORAMA CO- |Polpa de fruta Acerola 500g,| Show RS 2,29 MERCIO E DISTRI. ‘alidade, compacta firme, sem
MERCIO EDISTRI- produto nado fermentado, nao al-| sabor EMB 800 31 BUICAO LTDA. lesces de orgem, sem lesdies Natural .

BUICAQLTDA. céolico, nao contém glutén e CNPJ: fisicas ou mecdnicas, tamanho € KG 900 RS2,49
CNPJ: sem conservantes quimicos, sem 04.974.814/0001-88 coloragéo uniformes devendo

04.974,814/0001-88 aditivos de qualquer natureza, ser gravida.        
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ih ESTADODO PIAUI : i ESTADO DO PIAUI REE
tk: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA — PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA —
fanvatwa PARNAIBA — PARNAIBA

Goiaba kg -— vermelha, fresca, data da entrega com prazo de

de primeira qualidade, com as- CNPJ: validade pertinente do produto
pecto cor, cheiro e sabor pra- 04.974.814/0001-88 ofertada com vigéncia de 6 me-
prio, com polpa firme, intacta, SPS,

PINDORAMA CO- tamanho e coloragao uniformes, Came em Cubo: Tipo alcatra,

MERCIO E DISTRI- devendo ser bem desenvolvidas cubos resfriados, e no maximo
32 BUICAO LTDA, e madura, isenta de enfermida-| Natural 10 % de sebo e gordura, com as-

(CNPE: des, material terroso e umidade KG 300 RS 3,45 PINDORAMA CO- pecto cor, cheiro e sabor pro-

04.974.814/0001-88 extema anormal, isenta de ferti- , MERCIO E DISTRI- prio. Embalagens contendo dois RS

lizantes, sujidades, parasitas e 39 BUICAO LTDA. kg. © produto deverd ser conge-| Frigotil 3500 26.00
larvas, sem danos fisicos e me- NPI: lado e transportado sob refrige- KG ™

canicos oriundos de manuseio e 04.974.8140001-88 ragdo, rotulada conforme legis-
transporte lagéo vigente contendo o nime-

Batata doce — roxa, de primeira ro de registro no érgdo compe-
qualidade, sem rama, tamanho e tente,

PINDORAMA CO- coloragéo uniformes, fresca, PINDORAMA CO-
MERCIO E DISTRI- compacta, firme, sem lesdes de MERCIO E DISTRI- Cebolinha/MACO - fresca, de

a3 BUICAO LTDA. origem sem rachaduras, ¢ cortes,| Natural 40 BUICAO LTDA. primeira qualidade, tamanho e| Natural UNID 250) RS 0,85

CNPS: sem danos fisicos e mecanicos, KG 800 RS1,75 CNP: coloragao uniformes.
04.974,814/0001-88 oriundos de manuseio e trans- 04.974.814/0001-88

porte, devendo ser bem desen- ‘Came de frango, tipo coxa e s0-
volvidas, sineigEIePac bre coxa, congelado caracteristi-

Multi cereais - para o preparo de ca E ~ |eas adicionais docongelado, .
oe - eee 7 41 BUICAO LTDA. a0) Avivar . 2500 RS 7,89

mingau, enriquecido com vita- i , temperatura de entrega — 18°C.- KG
PINDORAMA CO- minas e sais minerais, composto aie Fi Prazo de validade minimo de 3

MERCIO E DISTRI- de agicar, mix de farinhas enri- 04,974.814/0001-68 meses a partir data de entrega.
34 BUICAO LTDA, quecidas com ferro e acido foli-| Marata PINDORAMA CO- Leite Tipo C, pasteurizado,

CNPI: co, pacote contendo no minimo PCT 1000 RS 3.10 MERCIO E DISTRI- acondicionada em embalagem
04.974,.814/0001-88 230g, com identificagaéo do pro- . 42 BUICAO LTDA. plastica, resistente com 01 litro| Longa L 2000 R$ 3,39

dute e marca do fabricante, pra- CNPI: com identificagio do produto e
zo de validade e peso liquido. 04.974.814/0001-88 data de validade.

Café torrado e moido, embalado PINDORAMA CO- Ties ea Te. cee: de wc

a vacuo, extraforte com selo de MERCIO E DISTRI- er Sie feats Tea
pureza ABIC ou laudo de anali- 43 BUICAO LTDA. ae Bc naa, + CCGL EMB 2.500 R$4,89

CARLOSGADAN. | emitido por laboratdria habi- CNPIJ: ire instantaneo (Embalagem

~ TAS * litado pela Reblas/Anvisa ou MONT 04.974.814/0001-88 E
a5 CNPI: Laudo de Analise emitido por] ~ BS 3000 RS 4,05 PINDORAMACO- Leite fluid : ie Fa

30.958.204/0001-09 !@boratdrio/credenciado pelo) ™ aH MERCIOEDISTRI- one A pan ca nent car
an Ministério da Agricultura e/ou ' 44 BUICAO LTDA. pee a gordura: integra’. Betania| “*" 00 RS 3,75

it ae rn a Ws aaeiet processamento: uht, tipo restri- XA
Ministério da satide, Embala- CNPS: 0; zerolactose (Caixa 1L)
fem de 500g Validade minima 04.974.814/0001-88 880° aah ee

de 12 meses

Mariola Doce de goiaba em OBSERVACOES GERAIS SOBRE O ITEM:
tabletes, embalagem flexivel em

PINDORAMACO- poteplastica, peso liquide de1 1. © objeto deverd ser fornecido pela eventual contratada na forma estabelecida no Edital da licitagao &

. MERCIO EDISTRI- Kg, rotulo comdata de empaco- Termo de Referéncia, observadas as quantidades e locais determinados na Ordem de Compras e/ou Re-
36 BUIC -AQ i DA, tamento @ prazo de validate a Provale _ quisicdes, sem prejuizo da preservacao das vantagens e qualidade do objeto.

04. worewit aa KG 809 RS7,55 2. Os Itens em registro destinam-se a contratos relativos ao exercicio do ano de 2020/2021. A Ata de

eats aEee enae Registro tem validade de 12 (doze) meses, contados da publicagao deste extrato.
entrega com vigéncia de G me- : ae ea : 5 Es = a :
saa 3. E obrigagao do contratante indicar no pedido de liberagao a dotagao orgamentaria que suportara a des-

Biscoita Doce tipo Maria, paco- pet. . . . cae ae Lo. .
PINDORAMA CO- tes de 400g. Produto industriali- 4.0 pedido de liberagdo deve ser dirigido a Central de Licitagées e Contratos Administrativos que o

MERCIO E DISTRI- zado no maximo de 30 dias an- distribuira ao Gerenciador do SRP, com devida anuéncia da Secretaria de Gestéo. As cOpias dos docu-

a7 BUICAO LTDA. tes da datade entrega comprazo| Kikos PCT 4 599 RS255 mentos (liberagao, copia do Extrato Parcial e a copia da Ata de Registro), devem fazer parte integrante do

i de validade pertinente ao produ- . = Processo Administrativo, a fimde instrui-lo adequadamente.

04.974.814/0001-88 to ofertado com vigéncia de 6 5. A Ata de Registro de Precos, em todo seu teor, fica recepcionada por este extrato de publicagao

| meses. como nele transcrita, inclusive para efeito de renegociagao.
38 PINDORAMA CO- Leite Integral em pd, - (Pacote CCGL

MERCIO E DISTRI- de 200g). Produto industrializa- PCT 5.000 RS4,71 6.

BUICAO LTDA. do no maximo 30 dias antes da

[ae8] | Se]
ie | ESTADO DO PIAUI . a ‘ie ESTADO DO PIAUI

ca PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA Le ar PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA lanes
ned PARNAIBA zo PARNAIBA

LICITANTE PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, ATA EXTRATO PARCIAL N* 056/2020
CNPI 04.974.814/0001-88 INSC. ESTADUAL 194498220 VINCULADO: PROCESSO ADMINISTRAT IVO N* 24183/2020

REF. PREGAO ELETRONICO N°, 062/2020 — PMP
ENDEREGO RUA CARAMURU,PINDORAMA,615 | CEP| 64.215-400

CIDADE PARNAIBA-PI [E-MAIL| superpopular.pi@hotmail.com
CONTATO AFONSO DOS SANTOS NERES OBJETO: REGISTRO DE PREGOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE FARDAMENTOS

CPF 273.981.533-68 FONE (86) 994282249 PROFISSIONAL COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES GERAIS DA

SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARNAIBA-PI.
LICITANTE CC SANTANA DE OLIVEIRA EIRELI - ME . i . bn

Pregoeiro(a): Pedro de Aguiar Pires
CNPJ 27.060.463/0001-67 | INSC. ESTADUAL 195942116 Adjudicagao: 04/12/2020

AV HENRY WALL DE CARVALHO, PARQUE SAO JOAO, SETOR IT Ato de Controle Final: Homologacao: 04/12/2020
aiaiaiaie LOJA 02, N°500 ceed | 64.020-720 Bes

CIDADE TERESINA-PI [E-MAIL CONTSERV2014@GMAIL.COM BENEFICIARIA DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

CONTATO CLEONICE CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA Cos

CPF 361,380.453-00 FONE (86) 32206555 VALOR
Item DESCRICAO Quant. Unid. Marca UNIT.

LICITANTE CARLOS G A DANTAS (RS)
CNPI 30.958.204/0001-09 INSC. ESTADUAL O67757677 TONGAINTERNA.

RUA FRANCISCO BARTOLOMEU ALVES DE CARVALHO. <
ENDEREGO CAJUEIRO, n° 18 CEP | 63508465 ESPECIFICACAO ABAIXO: fs

2 nt TECIDO FIO 30, COR 500 UND PROPRIA R$10,90
CIDADE IGUATU-CE [E-MAIL | COMERCIALPROGRESSO2019@GMAIL.COM : ee

CONTATO CARLOS GIL ALCANTARA DANTAS 1 8 E ria TAMANHOS:P, M,

CPF 011.447.293-94 FONE (88) 21435652 | Pessoa(s) juridica(s)

CNPJ

Vencedor: 35.473.843/0001-90

Fornecedor vencedor
RR FREITAS GARCIA FARDAMENTOSEIRELI

CAMISA DE MANGA

LONGA EXTERNA

FEMININA EM BRIM

SANTISTA COR CAQUI. | USD) See Bee
ESPECIFICACAO ABAIXO:

2, TAMANHOS:P, M, GE GG.

| Pessoa(s) juridica(s)
CNPIJ

Vencedor:| 26.659.022/0001-51
Fornecedor vencedor
FG DO REGO VERCOSA - ME

3. CAMISA DE MANGA

LONGA EXTERNA

MASCULINA EM BRIM = =

SANTISTA COR CAQUL. 80 i ELEY RS23,00

ESPECIFICAGAO ABAIXO:

TAMANHOS:P, M, GE GG.

| Pessoa(s) juridica(s)
Vencedor: CNPJ

26.659.022/0001-51

Fornecedor vencedor     
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fis ESTADO DO PIAUI aa ie ESTADO DO PIAUI ax
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA rab PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA oe

fed PARNAIBA ‘Paniiaisd PARNAIBA

| F G DO REGO VERCOSA - ME LAVAGEM, AMARRACAO

CALGA MASCULINA EM ake

pane acpeholaicra _ ? COMPOSICAO:100%QUI. ESPECIFICACAO 80 UND CEDRO R$24,00 ALGODAO
ABAIXO: TAMANHOS:36, | Pessoa(s) juridica(s)

4 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 E 52. CNPI

. Pessoa(s) juridica(s) 26,659.022/0001 -51
CNPJ etc Fornecedor vencedor

Vencedor:| 26.659.022/0001-51 F G DO REGO VERCOSA- ME
Fornecedorvencedor ~~

CALAaEVERCOSA - ME BOLSA DE LONA,TIPO
: TIRA-COLO DE USOBRIM SANTISTA, COR LATERAL E TIPO
CAQULESPECIFICACAO 80 UND CEDRO R$24,00 MOCHILA DE USO COSTAL.
ABAIXO: TAMANHOS:36, COR (AMARELA), DIM.40

5. 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 E 52. | CM DE LARGURA,34 CM DE
Pessoa(s) juridica(s) ALTURA,25 CM DE

CNPJ PROFUNDIDADE COM DOIS
Vencedor:| 26.659.022/0001-51 COMPARTIMENTOS

Fornecedor vencedor INTERNOS E UM BOLSO

_ F G DU REGO VERCOSA - ME EXTERNO NA FACE 200 UND CEDRO R$44,00
CAMISA DE MALHA DE DIANTEIRA (DIM 15 CM DE
COR BRANCA,FIO 30, ALTURA,25 CM DE

MERCERIZADA,100% 8, |LARGURA E 05 CM DE
ALGODAO, COM 200 UND FINESS RS9,50 PROFUNDIDADE); COM

LOGOTIPO NA FRENTE E ALCA DE LONA GROSSA,

NAS COSTAS. TAMANHOS: DE 05 CM DE LARGURA,

6. |P,M,GEGG. FIVELAS E PONTEIRAS DE
| Pessoa(s) juridica(s) FERRO, ESTAMPA COM

CNPJ LOGOTIPO NA FACE

Vencedor: 34.961.953/0001-38 DIANTEIRA. __|
Fornecedor vencedor | Pessoa(s) juridica(s)
LOJA FINESS LTDA ME CNPJ

_ 26.659.022/0001-51
7. BONE BICO-DE-PATO, COM 200 UND CEDRO R$7,30 Vencedor: Fornecedor vencedor

PALA FRONTAL EM F G DO REGO VERCOSA- ME
POLIETILENO, COM TECIDOS

—aesr 9. /BOTINADECOURO. _ 160 PAR |RECAMODE| R$95,00
PESPONTADO EM SIMPLES CALCADO DE PROTEGAO
PESPONTO, DOS PES E TORNOZELOS
CONFECCIONADO EM DE AMARRAR TIPO

TECIDO BRIM CAQUI COD. BOTINA, CONFECCIONADA
723, LOGOTIPO NA REGIAO EM VAQUETA NA COR
FRONTAL, REGULADOR EM PRETA COURO
PLASTICO TRANSPARENTE HIDROFUGADO,

INSERIDO NA PARTE DA ESPESSURA DE 1,9 MM

CUPULA PARA REGULAGEM, 0,01MM, COM TRES OU
DO BONE, BOTAO PLASTICO . i .
NA COR CAQUI, COLOCADO pcgpetaaaa
ACIMA DA CUPULA.PRE-
ENCOLHIDO, SANFONIZADO RESTANTES DUAS ;
MAXIMO 3% APOS 3 COSTURAS, COM LINHA DE

- “a ;

tig} ESTADO DOPIAUI ; w= ‘ie ESTADO DOPIAUI - Ee
dbl PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA |__ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA are
emma PARNAIBA Fanaa FARNAIBA

| NAILON POLIAMIDA, CANO Fornecedor vencedor _—

COM GOMOS FG DO REGO VERCOSA - ME

ALCOCHOADOS,
CALCANHEIRA EM BLUSA BRANCA, MALHA

VAQUETANA COR PRETA, PV, COM PINTURA FRENTE 4.000 UND FINESS R$32,23

COM PALMILHA DE E COSTA __|
RESINA DE COURO, | Pessoa(s) juridica(s)

SOLADO INJETADO EM 12. CNPJ
POLIURETANO(PUBI- Vencedor:| 212°!-993/0001-38
DENSIDADE), COM “| Fornecedor vencedor

RANHURAS NO SOLADO LOJA FINESS LTDA ME

QUE PERMITA MELHOR | |
ADERENCIA AO SOLO. CAMISA DE MALHA, EM

APRESENTARNO ATO DE CORES BRANCA E AZUL,
ENTREGA DO MATERIAL MALHAPV FIO 30, COM

COPIA DO CA/MTB PUNHOS NAS MANGAS, NA

(CERTIFICADO DE PARTE FRONTAL
APROVAGAO EMITIDO IMPRESSAO DA 600 UND FINESS RS8,90

PELO MINISTERIO DO LOGOMARCA OFICIAL DO

TRABALHO) ATUALIZADO. SAMU 192 NA PARTE
TAMANHOS:35,36,37, 38, 13, FRONTAL SUPERIOR
39, 40, 41, 42, 43 E 44, DIREITA E NAS COSTAS,

| Pessoa(s) juridica(s) TAMANHOS mine GEGG. a
CNPI ‘essoa(s) juridica(s)

Vencedor: 26:959.022/0001-51 CNPJ
* Fornecedor vencedor Vencedor: rae000138

FE G DO REGO VERCOSA . ME ‘ormecedor vencedor

LOJA FINESS LTDA ME

CINTO NYLON LARG.,3,5 - -

CM. FIVELA MILITAR eaGTR- UND CEDRO R$23,00
TRADICIONAL JULIO 7 .

NIQUELADA, TAMANHO 150 UND armerpa R410.80 CAQUI, ESPECIFICAGAO 800
PADRAO120 CM. COR ARALOTAMANBOS: 26,

io, PRETA (MILITAR). 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 E 52. _|

. | Pessoa(s) juridica(s) 14. | Pessoa(s) juridica(s)

35.473,843/0001-90 Vencedor: 2°-6°9-022/0001-51
MenceuDr: Fornecedor vencedor , pena ME

RR FREITAS GARCIA FARDAMENTOSEIRELI ”

1. MEIA FSPORTIVA ea
SOQUETE- CANELA. SILK FRENTE E COSTA, 6.000 UND PROPRIA R35,55

* oO, A a
TECIDO: 77% ALGODAQ, TAMANHOSDIVERSOS.

20% POLIESTER, 2% re = er
POLIAMIDA E 1% 150 PAR MULTICOR RS5,00 15. Resende) juridica(s)

ELASTODIENO. COR ae aacnaalh

PRETA, TAMANEO UNICO Veneer P7290.
coe SULTS. ara RR FREITAS GARCIA FARDAMENTOSEIRELI

| Pessoa(s) juridica(s)
Vencedor: CNPJ - 7 7 - —

26,659,022/0001-51 16. |MACACAO PADRAO SAMU,| 100 UND | CEDRO RS150,00    



Didrio Oficial do Municipio de Parnaiba - ANO XXII - N° 2755 - Caderno Unico - 04 de dezembro de 2020

 

ATA EXTRATO PARCAIAL ATA EXTRATO PARCAIAL

 

  
 

 
   

      
 

 

    
 

   
 
 

    
    

 

 

 

 
   
         
  
 

 

 

  
 

 

        
 

ne Te

‘ie ESTADO DO PIAUI ; fe th ESTADO DO PIAUI ; |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA i PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

| PARNAIBA zm PARNAIBA

MATERIAL HIPSTOP, NA TAMANHO- P, M, G, GG | |
COR AZUL PADRAO COM |

BORDADO | Pessoa(s)juridica(s)
| Pessoa(s) juridica(s) NPJ

CNPJ Z 35.473.843/0001-90

Vencedor: 29:959-022/0001-51 MenteE) Fomecedor vencedor
“| Fornecedor vencedor RR FREITAS GARCIA FARDAMENTOSEIRELI

FG DO REGO VERCOSA - ME

BLUSAS MANGA CURTA

BONE, MATERIAL ] (TIPO POLO, NA COR
HIPSTOP, NA COR AZUL BRANCA, TECIDO
MARINHO, PADRAO SAMU, 100 UND PROPRIA RS$8,50 ALGODAO, PINTADO 400 UND FINESS RS$10,99

COM BORDADO NA (FRENTE E COSTA).
FRENTEE LATERAIS TAMANHO- P, M, G, GG

17. Pessoa(s) juridica(s) 21,
CNPI | Pessoa(s) juridica(s)
35,.473.843/0001-90 CNPJ

Vencedor: Fornecedor vencedor ene 34,961.953/0001-38
RR FREITAS GARCIA FARDAMENTOSEIRELI encedoF: Fornecedor vencedor

LOJA FINESS LTDA ME
CAMISA EM MALHAPV,

COR LARANJA, COM 200 UND PROPRIA RS$8,60 BLUSA MANGA LONGA
PINTURA PEITOE COSTAS. (TECIDO MALHA DE

Pessoa(s) juridica(s ALGODAO,PINTADOia = (5) j (s) (MEWERT Gearan 400 UND FINESS RS10,44
Vv 35.473.843/0001-90 TAMANHO- P, M, G, GG
encedor: ~~

Fornecedor vencedor 22

RR FREITAS GARCIA FARDAMENTOSEIRELI ‘ | Pessoa(s)juridica(s)
CNPI

BOTAS, MATERIAL COURO, Vencedor:| 34:251-953/0001-38
SOLADO EM BORRACHA “| Fornecedor vencedor

DE ALTA RESISTENCIA, LOJA FINESS LTDA ME
COLADO E COSTURADO,
COM PROTETOR DE — CAPAS DE CHUVA
TORNOZELOE PEITO DO 50 PAR a R$165,00 TRANSPARENTE sve |cons| propeta pesca
PE, FORRO TOTALMENTE (CONJUNTO CALCGAE ,
ACOLCHOADO,E FAIXA BLUSA)

19, |REFLETIVA 3D, _ 3 | Pessoa(s) juridica(s)
PERSONALIZACAO NO . CNPJ

PADRAO SAMU192, . 35.473,843/0001-90

| Pessoa(s) juridica(s) eee Fornecedor vencedor
CNPJ RR FREITAS GARCIA FARDAMENTOSEIRELI

Se Formepedoryeaa CAMISA TECIDOornecedor vencedor J : - “4 “

F G DO REGO VERCOSA- ME ALGODAO, MANGA CuRTA 28 | UND | PROPRIA R$13,79
- | Pessoa(s) juridica(s)

20. |COLETES (TECIDO BRIM, 400 UND PROPRIA R$21,80 - CNPI
NA COR CINZA, COM ‘ Vencedor: |22-473-843/0001-90
BOLSOSE ZIPER NA * Fornecedor vencedor
FRENTE, PINTADO RR FREITAS GARCIA FARDAMENTOSEIRELI
FRENTEE COSTA.

sg aie

tie) ESTADODOPIAUI - ke (ie ESTADO DO PIAUI a
ial: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA Le — ee PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

Pansat PARNAIBA a PARNAiBA

CAMISA- TECIDO COM =
PROTECAO SOLAR FATOR ENDERECO AV. ENGENHEIRO ALBERTOSILVA,n° 1361, TER- CEP 64045575
DE PROTECAO REO - SAO JOAO

ULTRAVIOLETA (FPU)50+, 256 UND PROPRIA R$16,50 CIDADE TERESINA- PI [E-MAIL | malhariaecia@hotmail.com
MANGA LONGA, CONTATO FRANCISCO GILVAN DO REGO VERGOSA

05, GADIACHESVASOUR CPF 553.021.303-00 | FONE](86) 32347831
| Pessoa(s) juridica(s)

CNPI
35,473.843/0001-90

Vencedor:
Fornecedor vencedor

RR FREITAS GARCIA FARDAMENTOSEIRELI  
OBSERVACOES GERAIS SOBRE OITEM:

1. © objeto devera ser fornecido pela eventual contratada na forma estabelecida no Edital da licitagio e

Termo de Referéncia, observadas as quantidades e locais determinados na Ordem de Compras e/ou Re-

quisicdes, sem prejuizo da preservagao das vantagens e qualidade do objeto.

2. Os Itens em registro destinam-se a contratos relativos ao exercicio do ano de 2020/2021. A Ata de

Registro tem validade de 12 (doze) meses, contados da publicagio deste extrato.

3. Eobrigacao do contratante indicar no pedido de liberagdo a dotacdo orcamentaria que suportara a des-

pesa,
4. O pedido de liberagdo deve ser dirigido a Central de Licitagées e Contratos Administrativos que o

distribuird ao Gerenciador do SRP, com devida anuéncia da Secretaria de Gestao. As cépias dos docu-
mentos(liberagdo, copia do Extrato Parcial e a cépia da Ata de Registro), deverm fazer parte integrante do

Processo Administrativo, a fim de instrui-lo adequadamente.

5. A Ata de Registro de Precgos, em todo seu teor, fica recepcionada por este extrato de publicagio

como nele transcrita, inclusive para efeito de renegociagio.

6. INFORMAGCOES PARA EFEITOS CONTRATUAIS

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

  

LICITANTE R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOSEIRELI
CNPJ 35.473.843/0001-90 INSC. ESTADUAL 19.657.364-5

LOGRADOURO: Q E, NUMERO: 17, CASA 17, BAIRRO: : :

ea PEDRO SIMPLICIO ame) or ooe-020

CIDADE FLORIANO-PI [E-MAIL| fardamentecia@hotmail.com

CONTATO ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA
CPF 294,528.993-87 FONE (89) 9972-9213/(89) 9444-9205

LICITANTE LOJA DE CONFECCOESFINESS EIRELI
CNPJ 34.961.953/0001-38 INSC. ESTADUAL 19.416.788-7

AV. SAO SEBASTIAON° 2652-A/ B: SAO FRANCIS- 5ENDERECO Go 5a GUARITA | CEP 64200970

CIDADE PARNAIBA/PI E-MAIL| arlenearagao@hotmail.com
CONTATO ARLENE FURTADO DE ARAGAO

CPF 042.195.033-15 | FONE](86) 999240842  
 

 

| LICITANTE F.G. DO REGO VERGOSA-ME

| CNPJ | 26.659,022/0001-51 [| INSC. ESTADUAL | 195917030
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Bi ESTADO DO PLAUI -
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

CENTRAL DELICITAGOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
PARNAIBA

OFICIO n°, 72/2020- SRP/CLCA

Parnaiba (Pl), 04 de dezembro de 2020

A sua Senhoria o Senhor

HUGO DANIEL DE CARVALHO NETO

M.D. Representante da empresa: H D DE CARVALHONETOEIRELI;

CNPJ: 22.532.885/0001 -02

TERESINA- PI

ASSUNTO: CONVOCACAO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

REFERENTE: PROCESSOLICITATORIO — PREGAO ELETRONICO N° 67/2020

Prezado Senhor,

Convocamos, a Vossa Senhoria para, NO PRAZO MAXIMO DE 24 (VINTE E

QUATRO HORAS), contados a parti da data do recebimento desta

convoca¢do, comparecer a esta sede da Central de Licita¢ées e Contratos

Administrativos (CLCA), situada & Rua Itatina, n®. 1434 Bairro Pindorama,

Parnaiba, Piaui, para assinar o(s) contrato(s) N°s: 740/2020 Proc.Adm N°

28223/2020; Contratag¢ado de empresa especializada em locagao,

instalag¢Go, manutengGo e refirada de Grvore de natal, sendo por sua

propria responsabilidade técnica e operacional em vias publicas a fim de

atender ds necessidades do Municipio De Parnaiba-Pl. Oriundo(s) da ATA DE

REGISTRO DE PREGOSN°. 51/2020, correlata ao PREGAO ELETRONICON°. 67/2020

e seus anexos.  

ye ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

CENTRAL DE LICITAGOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

reoremuta o#
PARNAIBA

SALIENTAMOS QUE A RECUSA INJUSTIFICADA IMPLICARA NA APLICACAO DA

PENALIDADES CABIVEIS, de conformidade com o disposto no artigo 64 da Lei

Federal 8666/93, in verbis:

"A Administra¢Go convocarda

regularmente o interessado para assinar o

termo de contrato, aceitar ou retirar o

instrumento equivalente, dentro prazo e

condi¢ées estabelecidos, sob pena de

decair o direito a contratacdo, sem

prejuizo das sancées previstas no artigo

81 desta Lei. "

f -
Atenciosamente, f )

jf
/

( LAAMhntynd Lee ;
FRANCISCO DAS-CHAGAS DOURADODOS SANTOS JUNIOR

Presidente do Sistema de Registro de Precos — SRP

~ CLCA/SEGES/RNIR*PT'
eg wey’

oe’

 

ESTADO DOPIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA
i

 

PARNAIBA(mime) CENTRALDELICITAGOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

AVISO DE RECEBIMENTO

Recebi em / / da Central de Licitagées e Contratos 
Administrativos da Prefeitura Municipal de Parnaiba-P! a CONVOCAGCAOpara

assinatura contrato(s) N.°: N°s: 740/2020 Proc.Adm N° 28223/2020; Contratagcao

de empresa especializada em locac¢do, instalagGo, manutengdo e

retirada de arvore de natal, sendo por sua prépria responsabilidade

técnica e operacional em vias publicas a fim de atender as necessidades

do Municipio De Parnaiba-Pl. Oriundo(s) da ATA DE REGISTRO DE PREGOSN°.

51/2020, correlata ao PREGAO ELETRONICON°. 67/2020 e seus anexos.

 

H D DE CARVALHO NETOEIRELI

CNPJ: 22.532.885/0001-02

OBS.: FAVOR RETORNAR ESTA CONVOCACAOPELOE-MAIL:

CPL@PARNAIBA.PI.GOV.BR.

 

PRECISA SAIR DE CASA?

USE
MASCARA

#TENHACONSCIENCIA
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ESTADO DOPIAUI /
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

CENTRALDELICITAGOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
PARNAIBA

OFICIO n°. 73/2020- SRP/CLCA

Parnaiba (PI), 04 de dezembro de 2020

A sua Senhoria o Senhor

SILVESTRE SILVA NOGUEIRA

M.D. Representante da empresa: S. $. NOGUEIRA;

CNPJ: 31.420.073/0001-66

IGUATU - CE

ASSUNTO: CONVOCACAOPARA ASSINATURA DE CONTRATO

REFERENTE: PROCESSO LICITATORIO — PREGAO ELETRONICO N° 67/2020

Prezado Senhor,

Convocamos, a Vossa Senhoria para, NO PRAZO MAXIMO DE 24 (VINTE E

QUATRO HORAS), contados a partir da data do recebimento desta

convocagdo, comparecer a esta sede da Central de Licitagées e Contratos

Administrativos (CLCA), situada G@ Rua ItaUna, n°. 1434 Bairro Pindorama,

Parnaiba, Piaui, para assinar o(s) contrato(s) N®°s: 741/2020 Proc.Adm N°

28229/2020; Contratag¢Go de empresa especializada em locag¢ao,

instalag¢do, manuten¢ao e retirada de arvore de natal, sendo por sua

propria responsabilidade técnica e operacional em vias publicas a fim de

atender as necessidades do Municipio De Parnaiba-PI. Oriundo(s) da ATA DE
REGISTRO DE PRECOS N°. 51/2020, correlata ao PREGAO ELETRONICO N°. 67/2020

6 SEUSS QNExos.  

ESTADODO PIAUI .

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA DADAALaitrma Tag,
(PARNaraL) CENTRALDE LICITAGOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS pEnABA

SALIENTAMOS QUE A RECUSA INJUSTIFICADA IMPLICARA NA APLICAGAO DA

PENALIDADES CABIVEIS, de conformidade com disposto no artigo 64 da Lei

Federal 8666/93, in verbis:

“A Administragao convocara

regularmente o interessado para assinar o

fermo de contrato, aceifar ou refirar o

instrumento equivalente, dentro prazo e

condi¢ées estabelecidos, sob pena de

decair o direito a contratag¢do, sem

prejuizo das sancgées previstas no artigo

81 desta Lei. "

f -
Atenciosamente, / / )

/ /rf ff
( iy 4) - :

FRANCISCO DASCHAGAS DOURADO DOS SANTOS JUNIOR

Presidente do Sistema de Registro de Precos — SRP

CLCA/SEGES/PyreF
aye Oe wey

 

   ESTADODOPIAUI .
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

CENTRAL DELICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

 

dl suo =
PARNAIBAaottimeaha

GA ShAtan)

AVISO DE RECEBIMENTO

Recebi em / / , da Central de Licitagé6es e Contratos

Administrativos da Prefeitura Municipal de Parnaiba-P| a CONVOCAGAOpara

assinatura contrato(s) N°s: 741/2020 Proc.Adm N° 28229/2020; Contratagdo de

empresa especializada em locagao, instalagao, manutencaoe retirada

de arvore de natal, sendo por sua propria responsabilidade técnica e

operacional em vias publicas a fim de atender as necessidades do

Municipio De Parnaiba-Pl. Oriundo(s) da ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°.

51/2020, correlata ao PREGAO ELETRONICO N°. 67/2020 e seus anexos.

 

S. S$. NOGUEIRA

CNPJ: 31.420.073/0001-66

OBS.: FAVOR RETORNAR ESTA CONVOCAGAOPELO E-MAIL:

CPL@PARNAIBA.PI.GOV.BR/SRP.PMP.GOV@GMAIL.COM

 
DOE SANGUE

DOE VIDA
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RESOLUCAO CME

 

ESTADO DO PIAUIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

O-SEDUC

IBA —CME —PHB

slagdo — Centro

(ondebierne

(NEPAD
nn

 

   

    

CONSELHO MUNICIP.
Praga Miguel Barbo

CEF

 

  
. DE EDUCACAODE

tad
00

Cmephb1 8
 

 

Resolugdo CME/PHB N° 007/2020

Concede Autorizagdo Proviséria para o

Funcionamento de CINCO (05) ESCOLAS

DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO de

Parnaiba- PI.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAGAO DE PARNAIBA — CME/PHB, no

uso das suas atribuigdes legais e com fundamento na Lei Municipal N° 1.727, de 22-

02-2000;

CONSIDERANDOa necessidade de Autorizar e Renovar o Funcionamento

das Escolas Municipais de Parnaiba;

CONSIDERANDO o Parecer CME/PHB N°007/2020, aprovado em reuniao

Extraordinaria realizada em 26/11/2020,

RESOLVE:

Art. 1°- Conceder Autorizagao em carater Provisério por dois (02) anos, 0
Funcionamento de CINCO (05) ESCOLAS do Sistema Publico Municipal de

Parnaiba- PI.

Art. 2°- Determinar que a Secretaria Municipal de Educagao de Parnaiba,
cumpra as recomendagées contidas no corpo do Parecer- CME/PHB N° 007/2020.

A presente Resolugdo foi aprovada por unanimidade em  reuniao

Extraordinaria realizada em 26/11/2020.

~~ ible \Winietra Ate Wauge =
Cristiane Oliveira de Souza
Presidente do CME/PHB

Homologe a ResolugZo CME/PHB N® 007/2020 do Conselho Municipal de

Educacao de Parnaiba, aprovada pelo Egrégio Conselho Municipal de Educagao.

Parnaiba (Pl),26_ esi  
 

ito
Secretario de Egticagao — Parnaiba-PI.

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

 

TERMO DE CANCELAMENT

ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

CENTRALDE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARNAIBA ~

 

TERMO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE FORNECEDOR

ATA DE REGISTRO DE PREGOS N° 051/2020

PREGAO ELETRONICO N° 067/2020

APrefeitura Municipal de Parnaiba, estado do Piaui, inscrita no CNPJ/MF sob o n°

06.554.431/0001-30, com sede naRuaItaina, n° 1434, B. Pindorama, Parnaiba(Pl), em

consideracdo a solicitagGo de cancelamento de registro de precos, moanifestada

pela empresa desistente, apds a convoca¢ao para comprovacae de regularidade

realizada pela Central de Licitagdes e Contratos Administrativos, o que pode

comprometera fiel execu¢do da Ata de Registro de Pre¢os do Pregdo Eletronico n°

067/2020, tornando assim a medida mais conveniente para a Administrag¢ao, com

fundamento no item na clausula décima primeira da Ata de Registro de Pregos n°

051/2020 e legislagdes pertinentes.

RESOLVE;

Art, 1°- Cancelar, a partir da presente data, o registro do fornecedorS. $. NOGUEIRA,

CNPJ n® 31.420.073/0001-06, da ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 051/2020, PREGAO

ELETRONICO N° 067/2020, que visa REGISTRO DE PREGOS OBJETIVANDO EVENTUAL

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO, INSTALAGAO,

MANUTENGAOE RETIRADA DE ARVORE DE NATAL, SENDO POR SUA PROPRIA

RESPONSABILIDADE TECNICA E OPERACIONAL EM VIAS PUBLICAS A FIM DE

ATENDER AS NECESSIDADES D DE PARNAIBA-PI.

Art. 2° - O efeito do cancelamento do registro alcanga tao somente o item n° 02 da

Ata de Registro de Precos n° 051/2020 do Pregdo Eletrénico n° 067/2020.

Art 3° - Convocaro(s)licitantes(s) remanescente(s) para os itens alcan¢ados pelo

cancelamento.

   Parndiba (Py) 04 de dezembro de 2020.
/ /

/ ( /
Lhe PO ——GusA)] -

FRANCISCO DASYCHAGAS DOURADO DOS SANTOS JUNIOR

Presidenjé do Sistema de Reg{stro de Precos
: SRP/CLC/PMP/PI

    

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

 

WUhy On DANIAIDA

CAMARA MUNICIPAL
PARNAIBA- PIAUI

 

 

PORTARIA N° 673/2020.

Disp6e sobre a exoneracgdo de

pessoal ocupante de cargo de

provimento em comissao na estrutura

administrativa da Camara Municipal

de Parnaiba.

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE PARNAIBA,Estado do

Piaui, no uso de suasatribuigGes que lhe sao conferidas pela Lei Organica do
Municipio e o Regimento Interno da Camara Municipal, =

RESOLVE:

Art. 1° - Exonerar, James Auxiliadora Alexandre, portador do CPF N°
065.640.133-88, do cargo de provimento em comissdo de  Diretor
Administrativo na estrutura administrativa da Camara Municipal de Parnaiba,
a partir desta data.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacdo,
revogadas as disposicdes em contrario.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Camara Municipal de Parnaiba(Pl), em 01 de Dezembro de 2020.

r
)

‘Ge hbo| JeAf,
sidente da Camara Municipal

 
; Praga da Graga, s/n, Edificio Elias Ximenes do Prado - Centro

“~~  Fones: (86) 3322-3734 3322-3109 - Parnaiba- PI
 

RETIFICACAO DE PUBLICACAO

Na Portaria n° 667/2020, publicada no Diario Oficial do Municipio de Parnaiba-

Ano XXII - N° 2719 - Caderno Unico - de 15 de Outubro de 2020 — Pag. 5, onde

se lé: “Antonio Oiveira dos Santos”. Leia-se: “Antonio Oliveira dos Santos”.
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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     



 

 

  
 

 

   


