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6. 0 Prefeito Municipal podera, através de Decreto, regulamentar a carga horaria de trabalho dos servidores, permitindo que, por necessidade

do servigo, sejam adotados horarios diferenciados e com remunera¢ao proporcional.
PROCESSO SELETIVO 7. © local e horario de trabalho dos candidatos nomeados serio determinados pela Administragdo Municipal 4 luz dos interesses e

necessidade da mesma.

EDITAL 001/2020
8. RELAGAO DE CARGOSE VAGAS DE CADASTRO RESERVA

O MUNICIPIO DE PARNAIBA - Pl, por intermédio da SECRETARIA DE EDUCAGAO,no uso de suas atribuigées, 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 e mediante as condiges estabelecidas neste edital, a realizagao do PROCESSO SELETIVO, torna piiblico através da empresa —“D" 40hs Fundamental RS 4.500,00 20 20
RHS CONSULT LTDA., por viés do pregaoeletronico de n°001/2020 e processo administrativo de n° 9671/2020, a abertura de PROCESSO

SELETIVO para provimento de cadastro reserva do quadro de servidores do Municipio de Parnaiba - Pl. InicieedeEdeorte Deion 20hs Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior ia 29 229

Curso Superior em Educagdo Fisica na modalidade
Professor de Educagao 20hs Licenciatura em  instituiggo de Ensino Superior UM SALARIO 07 07

PRELIMINARES Fisica reconhecida pelo Ministério da Educagao, e registro no MINIMO
conselho competente

1. OPROCESSO SELETIVO sera executado pela empresa RHS CONSULT LTDA., em conformidade com as Instrugdes Especiais contidas Graduagdo em Matematica, modalidade Licendiatura; ou UM BALARIO
neste Edital e seus Anexos. Professor de Matematica 20hs Licenciatura Plana em Matematica; ou Licenciatura Plena MINIMO 02 02

2. Ede exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento de todas as publicagdesrelativas a este PROCESSO SELETIVO, nos em Ciéncias, com Habilltagao em Matematica. _
derecgos eletranicos contides no presente edital, nao podendo sobre estas, a qualquer tempo ou esfera, alegar desconhecimento. Graduagdo em Geografia, modalidade Licenciatura; 04 uy salAriendereg A 7 Pp » quand P 1 BEG . Professor de Geografia 20hs Licenciatura Plena em Geografia; ou Licenciatura Plena MINIMO 02 02

3. Toda comunicagaéo para esclarecimentos de duvidas e/ou solicitagdes devera ser feita a RHS CONSULT LTDA por meio do enderego emEstudos Sociais, com Habilitagdio em Geografia.
eletrénico atendimentog@rmhsconsult.com.br ou telefone (11) 4144-2160. Graduagao em Letras, modalidade Licenciatura, com UM SALARIO

4. As datas informadas para publicagdes e eventos deste PROCESSO SELETIVO, constantes no ANEXO | - Cronagramas deste Edital so Professorde Inglés 20hs pora Inglés; ou Licenciatura Plena em jinn 02 02
estimativas provaveis, desta forma poderaa ser antecipadas ou adiadas de acordo com a disponibilidade do MUNICIPIO DE PARNAIBAIPI, ela an Giéncias Bioldgicas, ou em Fisica, ou em

cabendo ao candidato acompanhar eventuais alteragoes. Quimica, modalidade Licenciatura; ou Licenciatura Plena

5. Qualquer cidadao é parte legitima para impugnar este Edital, devendo protocolar seu pedido, devidamente fundamentado, em até 05 dias — em Biologia, ou a UM SALARIO
apds a sua publicagao, por meio do enderego eletrénico atendimento@rhsconsult.com.br . Professor de Ciéncias 20hs = Fisica, oatSealeea= em sinimo 02 02

6. E obrigagSo do candidato seguir estritamente as instrugSes contidas neste Edital e acompanhar todos os demais editais referentes ao aaGaia! a ae Mamie?ch Teeeee‘ 7

andamento do presente PROCESSO SELETIVO, sendo-he assegurado, durante todo o curso do certame, o direito & ampla defesa e ao Ciéncias da Natureza

contraditario. Graduagao, modalidade Licenciatura, emArtes Visuals, au
em Musica, ou em Danga, ou em Design, ou em Teatro; UM SALARIO

Professorde Artes 20hs ou Licenciatura Plena em Artes Cénicas, ou em Artes MiNIMO 02 02
ECARGOS Plésticas, ou em Desenho; ou Licenciatura Plena em

Educagao Artistica

1. OPROCESSO SELETIVO destina-se ao provimento do cadastro reserva existente, de acordo com a tabela de cargos pblicos a seguir. - Graduagao em Letras, modalidade Licencialura, com ty salARio
2. A validade deste PROCESSO SELETIVO sera de 01 (UM) ANO,prorrogavel por prazo igual, de acordo com a necessidade do Orgao Professor de Portugués 20hs a em Portugués; ou Licenciatura Plena em ini fe a
contratante. ae faa de Lcendd

Le , : . raduagdo em Histéria, modalidade Licenciatura; ou ;
3. OAs atribuighes especificas dos cargos constam no AnexoIl, que faz parte integra deste Edital, Professor de Histéria 20hs Licenciatura Plena em Histéria: ou Licenciatura Plena em —_ 02 02

4. A habilitagao no PROCESSO SELETIVO nao assegura ao candidato a convocagao imediata, mas apenas a garantia de ser nomeado Estudos Sociais, com Habilitagao em Histéria,       
 segundo o cadastro reserva existente, de acordo com as necessidades da Administragao Municipal, respeitada a ordem de classificagao, dentro

da validade do certame.

§. Os candidatos aprovadose classificados no PROCESSO SELETIVO serao nomeadospara investidura nos cargos piblicos sob o Regime

Celetista CHS: Carga Horaria Semanal

*CR:Cadastro Reserva
a) Sera concedido adicional e demais vantagens nas condigdes estabelecidas em normalegal. 
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b) Para os cargos cuja remuneragao esteja abaixo do salanio minimo nacional vigente sera acrescido complementagdo como adicional ao

vencimento com o valor da diferenga entre a remuneragao e o salario minimo nacional.

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

aditamentos ou acréscimos, como gratificagGes, adicionais ou incentivos, a critério discricionario da Administragao, e em virtude de programas de

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

 

1. As inscrigies serdo realizadas unica e exclusivamentepela Intemet.

2. As 23h59 min doultimo dia de inscrigao (horario de Brasilia), constante no Anexo| deste Edital a Ficha de Inscrigao nao sera mais
disponibilizada.

3. PERIODO PARA INSCRICAO:dea10/01/2021.
4. Nao serdo aceitas inscrigdes fora do prazo ou forma estipulada neste Edital.
5.  Q valor correspondente a taxa de inscrigdo ser 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 inscrever pela internet, o candidato devera:

6.1 Acessar o site www.rhsconsulLcom.br durante o periodo de inscrigéo, através da pagina correlata ao PROCESSO SELETIVO da

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA- Pl.

6.2. Ler e estar de acordo com Edital;

6.3. Digitar o numero do CPF, preenchertodos os dadossolicitados na FICHA DE CADASTRO e CONFIRMAR OS DADOS, APOS

LOGAR NO SISTEMA COM LOGIN E SENHAINDIVIDUAL, SELECIONAR O CARGO PRETENDIDO, E CLICAR EM FINALIZAR INSCRIGAO

6.4. Preenchertotal e corretamente a ficha de inscrigao;

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 Edital.

6.7 A RHS CONSULT,em nenhumahipotese, processara qualquerregistro de pagamento posterior a essa data.
6.8 NAO sera aceito pagamento por meio de agendamento, banco postal, cheque, depdsito ou transferéncia entre contas.

6.9. As 23H59 min, do ultimo dia de inscrig¢ao (horario de Brasilia), constante no Anexo | deste Edital a Ficha de Inscrigio néo sera mais

disponibllizada.
7. Ainscrigdo é de total responsabilidade do candidato.

8. O MUNICIPIO DE PARNAIBA- Pl e a RHS CONSULT LTDA nao se responsabilizam por inscrighes nao processadas por motives de queda

na transmissao de dados ocasionada porinstabilidades,sinal fraco,dificuldades de acesso, auséncia de sinal causada por problemas na rede de

computadorese etc.
9. O candidato que fizer qualquer declaragao falsa, inexata ou, ainda, aquele que nao possa satisfazer todas as condigies estabelecidas neste

Edital, tera sua inscrigao cancelada e, em consequéncia, anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado, se houver constatagao

posterior.

10. Salvo as situagGes a que, comprovadamente der causa a RHS CONSULT LTDAnao se responsabiliza por solicitagao de inscrigao nao
recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicagdo, de congestionamentos daslinhas de comunicagao, por

erro ou atraso dos bancos ou entidade conveniada no que se refere ao processamento do pagamento da taxa de inscrigdo, bem camo por outros

fatores que impossibilitem a transferéncia de dados.
11. Serao tomadas sem efeito as solicitagdes de inscrigao 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 0 estipulado neste Ecital.

13. E vedadaa transferéncia do valor pago a titulo de taxa para terceiros, para outros concursos ou para outro cargo,
14. 0 candidato tera sua inscrigao homologada somente apds o recebimento, pela empresa RHS CONSULT LTDA. através do banco, da

confirmagao do pagamento de sua inscnic¢do nos termos deste Edital.  
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15. Como todo o procedimento é realizado por via eletronica, o candidato NAO deve remeter 4 RHS CONSULT LTDA copia de sua

documentagao, sendo de sua exclusiva responsabilidade a informagao dos dados no ato de inscrigao, sab as penas da lei.

16. Os candidates que fizerem sua inscrigdo, interessados nas vagas de cadastro reserva para pessoas com deficiéncia, deverao verificar

Capitulo proprio neste Edital, para encaminhamento de documentos necessarios.
17. AS INSCRICOES SERAO REALIZADAS DODIA 07/12/2020 AS 0OHO0 ATE O DIA 10/04/2024 AS 23h59 MIN, HORARIOS DE BRASILIA.

 

1. As provas deste PROCESSO SELETIVO serao aplicadas no Municipio de Parnaiba - P| ¢ acontecerao no periodo MATUTINO, nas datas

definidas no cronograma constante do Anexo | deste Edital. Exceto se o numero de candidatos for superior 4 capacidade local, poderaa ser

usados Municipios mais proximos para aplicagdo da prova, ficando o candidato ciente que os locais de prova sdo efetuados através do sistema

de alocagao automatico, garantindo assim o direito igualitario a todos os candidatos, e acontecerdo nas datas definidas no cronograma constante

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

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

optar por uma das provas, sendo vedadorealizar mais de uma prova no mesmohorario e data.

3. Nao serao aceitas inscrighes com falta de documentos, via postal, fax ou por correio eletranico, extemporaneas e/ou condicionais.

4. Antes de efetuar 0 pagamento da inscrigdo, o candidato devera certificar-se de que possui todas as condigdes e pré-requisitos, bem como

que esta devidamente inscrito no cargo desejado, sendo vedada a alteragao de sua op¢doinicial de cargo, apds o encerramento dasinscrigdes,

mesmoque nao tenha efetuado o pagamento, ou ainda apds o pagamento do valor da inscrigao.
5. Salvo nos casos de suspensdo, anulagao ou cancelamento do PROCESSO SELETIVO,nao havera devolugao do valor da inscrigao.

6, Nos casos previstos no item anterior, o candidato devera solicitar o ressarcimento do valor da inscrigao através de recurso administrativo,

enderecado ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

a. Este requerimento devera ser entregue na PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA- Pl, no prazo maximo de 03 (trés) dias uteis apds 0
término das inscrigdes, no horario de expediente das 08h as 13h, horario local.

b. QO candidato devera juntar ao recurso copia do comprovante do pagamento dataxa de inscrigao original (boleto bancario quitado).

c. Ovvalora ser restituido ao candidate sera o valor integral da taxa de inscrigdo e ocorrera no prazo de 20 (vinte) dias Uteis apds a solicitagdo

da devolugdo, por meio de depdsito bancario na conta correnteindicada no respectivo formulario de restituigao.

7. Para efetivar sua inscrigao, é imprescindivel que o candidato possua numero de CPF - Cadastro de Pessoa Fisica reqularizado.

8. OQ candidato que nao possuir CPF devera solicita4o nos postos credenciados - Banco do Brasil, Caixa Econémica Federal, Correios ou

Receita Federal, em tempo de consequir o registro e o respectivo numero antes do término do periodo de inscrigdes.

9. As informagdes prestadas no formulario de inscrigao (Internet), bem como o preenchimento dos requisites exigidos sero de total

responsabilidade do candidato.

10. O MUNICIPIO DE PARNAIBA - Ple a RHS CONSULT LTDA., nao possuem qualquer responsabilidade com despesas de deslocamento,

alimentagao e estadia efetuadas pelos candidatos em razao deste Processo Seletivo.
11. Ao inscrever-se, o candidato concorda que seus dados de identificagao e desempenho sejam divulgados junto aos Editais que divulgam

os resultados.

1. © boleto bancario ficara disponivel para geragdo e impressao de 2° via, caso seja necessario, no enderecgo eletrdnica

www.rhsconsult.com.br, através do login na area do candidato e depois clicando na opgao 2° via de boleto, até 23h59min do ultimo dia de

pagamento previsto no Anexo | - Cronograma deste Edital, ou seja dia
2. OQ valor pagoreferente a taxa de inscrigao é pessoal intransferivel.

3. O candidato sera consideradoinscrito no PROCESSO SELETIVO somente apds o recebimento da confirmagao do pagamento bancario de

sua taxa de inscrigdo.
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4. Nao serao aceitos, em hipdtese alguma, pagamentos da taxa de inscrigao realizados via postal, por fac-simile, por depdsite ‘por meio de
envelope” em caixa rapido, por transferéncia entre contas correntes, por DOC, por ordem de pagamento, condicional e/ou extemporanea, fora do

periodo deinscrigao estabelecido e/ ou por qualqueroutro meio nao especificado neste Edital.

5. Em caso deferiado, greve ou evento que acarrete o fechamento das agéncias bancarias na localidade em que se encontra, o candidato

devera antecipar o pagamento, considerandoo primeiro dia util que antecede o feriado, desde que o pagamento seja feito no periodo de

inscrigao determinado.

6. QO comprovante provisorio de inscrigao do candidato sera o boleto original, devidamente quitado, sem rasuras, emendas e outros, em que
conste a data da efetivagao do pagamento até o ultimo dia de pagamento constante no Anexo | deste Edital, nado sendo considerado para tal o

simples agendamento.
7.  Ocomprovante de pagamento da inscrigao devera ser mantido em poder do candidato e apresentado quando darealizagao das provas

para eventual conferéncia, se necessario.

§. Ando comprovagao do pagamento da taxa de inscrigao determinara o cancelamento automatico da solicitagao de inscrigao, sendo

considerada a inscrigdo INDEFERIDA.

9. ARHS CONSULT LTDA.nao se responsabiliza porinscrigdes indeferidas que nao acusarem pagamento de boleto por virus “malware” ou

outros virus que alterem o codigo de barras do boleto bancario, encaminhando o pagamento da inscngao para outras contas ou até mesmo

impedindoa leitura do cédigo de barra pela instituigdo bancaria.

10. Contra o indeferimento da inscrigao cabera recurso no periodo estipulado no Anexo | - Cronograma deste Edital, o candidato que nado se

manifestar nao podera fazé-lo posteriormente em quaisquer esferas.

1. Os candidatos interessados e que atenderem as condigées estabelecidas no Decreto Federal n° 6.593, de 02 de outubro de 2008 e no

Decreto Federal n° 6.135, de 26 de junho de 2007 poderao pleitear a isengao do pagamento do valor da inscrigao na condigao de
hipossuficientes, nos termos que sequem:

2. Podera solicitar a isengao do pagamento do valor da inscrigdo o candidato que:

a) Estiverinscrito no Cadastro Unico para Programas Sociais do Governo Federal - CadUnico, de que trata o Decreto Federal n° 6.135, de 26

de junho de 2007;

b) For membro de familia de baixa renda, nos termos do Decreto Federal n° 6.135, de 26 de junho de 2007. 

3. OQ pedido de isengao devera ser solicitado mediante requerimento do candidato, contendo:

Indicagao do Numero deIdentificagéo Social - NIS, atribuido pelo CadUnico, com a data do seu cadastramento, bem como todos os outras
dadossolicitados para cadastramento do CadUnico, através da emissao da declaracao digital de cadastro no CadUnico,através do site

https://meucadunico.cidadania.gov.brimeu_cadunico! .

a

=
z Declaragdo de que atende a condigdo estabelecida na letra b do item 2, declaragao esta, feita pelo proprio candidato em Word e

devidamente assinada e enviada nas formas legais deste edital;

c) Ocandidato,para obter isencao, devera estar cadastrado no CadUnico, pelo menos ha 45 (quarenta e cinco)dias antes da data de

publicagao desteedital.  
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4. Para o atendimento da solicitago, os dados constantes devem estar exatamente corretos comoesto registrados no Cadastro Unico, caso

contrario nao sera possivel a emissao da declaragao digital.

5. Divergéncias em informagoes como Numero de Identificagao Social (NIS) data de nascimento, nome completo e nome da mae completo

(como auséncia de qualquer sobrenome, auséncia de preposicoes, letras trocadas e abreviagdes) causam indeferimento dasolicitagao.
6. Os candidatos interessados em obter isengao do pagamento do valor da inscrigao na condigdo de hipossuficiente deverdo efetuar a

inscrigdo e imprimir o Boleto Bancario com valortotal da inscrigdo, quardando-o para o caso de ter seu pedido de isengaoindeferido.

7. No periodo de impreterivelmente, o candidato devera acessarsite www.rhsconsult.com.br, localizar a pagina do

Processo Seletivo, ler o edital e enviar via e-mail a documentagao solicitada para comprovagao de sua op¢ao para obtengao da isengao de taxa.

8 O candidato que for solicitar a isengao usando o CadUnico, devera EFETUAR SOLICITAGAO FORMAL EM WORD, PREENCHENDO,

OBRIGATORIAMENTE, O SEU NOME COMPLETO, ENDEREGO RESIDENCIAL, NUMERODE IDENTIFICACAO SOCIAL- NIS ATRIBUIDO
PELO CADUNICO E O CARGO PLEITEADO E NUMERO DEINSCRICAO, JUNTAR UMA COPIA DA DECLARACAO ELETRONICA EMITIDA
NO LINK DISPONIBILIZADO NO ITEM 3, LETRA A, UMA COPIA DO RG DEVIDAMENTE AUTENTICADA EM CARTORIO, IMPRIMIR E
ASSINAR A DECLARAGAO EM WORD,VISTAR OS DEMAIS DOCUMENTOSLISTADOS ACIMA, NUMERAR AS FOLHAS, ESCANNEAR E
ENVIAR VIA E-MAIL CONFORME ESPECIFICADO NOS PRAZOSLEGAIS DESTE EDITAL.

9. 0 candidato que for solicitar a isen¢do usando do CADASTRO DE MEMBRO DE FAMILIA DE BAIXA RENDA, DEVERA EFETUAR
DECLARAGAO FORMAL EM WORD, QUE ATENDE A CONDICAO ESTABELECIDA NA LETRA B DO ITEM 2, IMPRIMIR, ASSINAR A
DECLARACAO, JUNTAR COPIA DA 1* PAGINA DA CARTEIRA DE TRABALHO, SENDO COM SEUS DADOSE FOTO, COPIA DO ULTIMO
REGISTRO EM CARTEIRA E COPIA DA PAGINA SEGUINTE EM BRANCO E AS MESMAS COPIAS DA CARTEIRA DE TRABALHO DOS
RESPECTIVOS MORADORES DE SUA RESIDENCIA, COMPROVANDO ASSIM SER MEMBRO DE FAMILIA DE BAIXA RENDA. COPIAS
ESTAS COM AUTENTICAGAO EM CARTORIO. A DECLARAGAO FALSA ESTA SUJEITA A EXCLUSAO DO PROCESSO SELETIVO.
IMPRIMIR, ASSINAR A DECLARAGAO FORMAL EM WORD,VISTAR OS DEMAIS DOCUMENTOS LISTADOS ACIMA, NUMERAR AS
FOLHAS, ESCANNEAR E ENVIAR VIA E-MAIL CONFORME ESPECIFICADO NOS PRAZOS LEGAIS DESTE EDITAL.

 

10. Ressalva, que a empresa RHS CONSULT LTDA,podera realizardiligéncia nas residéncias para comprovagao da declaragao enviada, até

a data limite de inscrigao.

11. Mesmo que inscrito no CadUnico, a inobservancia de qualquer disposigao deste Capitulo, bem como de exigéncias do sistema de cadastro

Unico, implicara o indeferimento do pedido de isengao do candidato.

12. ARHS CONSULTLTDA. consultara o orgao gestor do CadUnico a fim de concedera isengao, fornecendoas informagdes prestadas pelo

candidato no requerimento de isengao na condigdo de hipossuficiente.

13. As informagdes prestadas no requerimento de isen¢ao serao de inteira responsabilidade do candidato, podendo este responder, a qualquer
momento, por crime contra a fé publica, o que podera acarretar sua eliminagao do concurso.

14. ANTES DE EFETUAR A SOLICITAGAO DE ISENGAO DO PAGAMENTO DO VALOR DA INSCRIGAO, 0 CANDIDATO DEVERA

CERTIFICAR-SE DE QUE POSSUI TODAS AS CONDICOES E PRE-REQUISITOS, BEM COMO QUE ESTA DEVIDAMENTEINSCRITO NO

CARGO DESEJADO, SENDO VEDADA A ALTERAGAO DE SUA OPGAOINICIAL DE CARGO APOS A SOLICITAGAO.

16. Apds juntada corretamente dos documentos listados acima e devidas autenticagdes em cartério o candidato devera enviar toda
documentagao devidamente digitalizadas, via e-mail para o e-mai isenta@rhsconsult.com.br, com o assunto de ISENGAO DE TAXA PROCESSO

SELETIVO DA PREFEITURA DE PARNAIBA- PR,no perioda de

16. 0 horario final de recebimento sera as 18h00, hordrio de Brasilia, do dia (SM@MZ0Z0) Sera contato como hordrio final o horario de
recebimento do e-mail na caixa de entrada do e-mail isenta@rhsconsult.com.br.
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1. Em 44/01/2024 sera divulgado Edital de Homologagao dasInscrigdes, com a respectiva relagao de candidates homologados, diretamente
nos sites www.rhsconsull.com.br e www.pamaiba.pi.gov.br.

2. © candidato devera consultar o Edital de Homologagdo das Inscrigfes, bem como a relagdo de candidatos

homologadas para confirmar sua inscrigao.
3. Caso a sua inscrigéo nao tenha sido homologada ou processada, o candidato pode interpor pedido de recurso,

conforme o Capitulo XVII deste Edital.
4. Apds a andlise dos recursos eventualmente interpostos, se mantida a nao homologagao ou o nao processamento, o candidato sera
eliminado do PROCESSO SELETIVO.

5. Se, por ocasido das provas, o candidato nao constar da lista de candidatos homologados e nao apresentar o

documento de inscrigao com a comprovagao de pagamentovalidos, nao sera permitida que ingresse em sala para realizar a prova.
6. Ainclusao da inscrigdo esta condicionadaa verificagao da regularidade da inscrigao, posterior ao ato de inclusdo.

7. Constatada a irregularidade da inclusao feita nos termos do item anterior, esta sera automaticamente cancelada,
independentemente de qualquer formalidade, sendo considerados nulos todos os atos dela decorrentes.

1. As pessoas com deficiéncia, assim compreendidas neste Edital, aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no Art. 4° do

Decreto Federal n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999, 6 assegurado o direito de inscrigdo no presente Concurso, para os cargos cujas
atribuigdes sejam compativeis com a deficiéncia de que sao portadores, em um percentual de 5% (cinco por cento) do total das vagas de

cadastro reserva existentes e futuras para cada cargo, de acorda com Art. 37,inciso Vill da Constituigao Federal ¢ Lei Municipal n° 1900/2011

em seu art. 26, paragrafo Unico.
2. ‘Se da aplicagao do percentual oferecido aos candidatos com deficiéncia resultar numero fracionado de vagas de cadastro reserva, o

arredondamento sera feito para o numero inteiro sequinte, observado o percentual maximo de 5% (cinco por cento) das vagas de cadastro

reserva.

3. (Na ordem de convocagao dos candidatos, em cada cargo, sera obedecido o percentual de 5% (cinco por cento) reservado para os

candidatos com deficiéncia fisica previsto neste Edital,
4. O percentual de 5% (cinco por cento) das vagas de cadastro reserva reservadas as pessoas com deficiéncia sera observado ao longo da

execugao do certame, bem como durante o periodo de validade do concurso,incluidas as vagas de cadastro reserva que surgirem ou que forem

criadas. Caso surjam novas cadastro reserva no decorrer do prazo de validade do PROCESSO SELETIVO, 5% (cinco por cento) delas serio,

igualmente, reservados para candidatos com deficiéncia.

5. Ao inscrever-se nessa condig¢ao, o candidato devera escolher no formulario de inscrigao 0 cargo a que deseja concorrer e selecionar a

opgao “Pessoas com Deficiéncia”.

6. Quando da homologagdo das inscrigdes, a relagao dos candidatos que se inscreverem no concurso na condigéo de pessoas com

deficiéncia sera previamente divulgada, em lista separada.

7. © candidato inscrito na condigao de pessoa com deficiéncia podera requerer atendimento especial, conforme estipulado em Capitulo

proprio deste Edital.

8. Nao sero considerados como deficiéncia os disturbios de acuidade visual passiveis de correcao simples, do tipo miopia, astigmatismo,

estrabismo @ congéneres.

9. As pessoas com deficiéncia, resquardadas as condigdes especiais previstas no Decreto Federal n° 3.298/99, particularmente em seu Art.

40, participarao do Concurso em igualdade de condigies com os demais candidatos, no que se refere as provas aplicadas, ao conteudo, a

avaliagao,aos critérios de aprovagao, ao dia, horario e local de aplicagao e a nota minima exigida para todos os demais candidatos.  
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10, © candidato devera encaminhar via SEDEX com AR, no prazo deaté10/01/2021, para a organizadora RHS Consult Ltda,
EPP,localizada 4 Rua Ituagu, 26, Parque Industrial, Sao Paulo - SP, CEP: 08110-110,na via original ou fotocdpia autenticada, os documentos

abaixorelacionados:

a. Laudos médico (original ou cdpia legivel e autenticada em cartério), emitido ha menos de um ano, atestando a espécie e o grau de

deficiéncia, com expressa referéncia ao codigo correspondente da Classificagao Internacional de Doenga - CID, bem como da provavel causa da

deficiéncia e Anexo IV, devidamente preenchido e assinado, assim como o Anexo V, caso seja necessario algum atendimento especial no dia da

prova.

11. Caso o candidato nao entregar o laudo médico e o respective requerimento no prazo determinado pelo edital, ou o candidato que

apresentar laudo que nao atenda aos requisites exigidos, nao tera validada a condigao de pessoa com deficiéncia, nao tendo direito a vaga

especial, seja qual for o motive alegado, mesmo que tenha marcado tal opgao no formulario de inscri¢ao, concorrendo apenas as vagas de

cadastro reserva gerais.

12. © resultado da validagao da condigao de Pessoa com Deficiéncia sera divulgado, diretamente nos sites wwwrhsconsult.com.br e
www.pamaiba.pi.gov.br, juntamente com o edital de inscrigdes deferidas.

13. Os candidatos com o requerimento de validagao da condi¢ao de Pessoa com Deficiéncia concedida terdo efetivado seu pedido de inscrigao

8 concorrerdo a vaga especial.

14. O candidato que tiver seu requerimento de validagao indeferido podera apresentar recurso no prazo determinado no Edital, respeitado o

prazo do Cronograma de Execugao, Anexo | deste Edital. Apds a andlise dos recursos, sera publicado novo Edital com a relagao definitiva das

validagdes deferidas e indeferidas.

15. Depois de divulgada a relagdodefinitiva dos requerimentos de validagao da condi¢ao de Pessoa com Deficiéncia decorrente da andlise dos

recursos eventualmente interpostos, aqueles que tiverem INDEFERIDA sua solicita¢go permanecerao participando do certame, concorrenda

apenas as vagas de cadastro reserva de ampla concorréncia.

16. Os candidatos aprovados no PROCESSO SELETIVO, quando convocados serdo submetidos a exames médicos ¢ complementares que

irao avaliar a sua condigaofisica mental.

17. Apessoa com deficiéncia que nao declarar essa condigao por ocasido da inscrigao nao podera invoca-la futuramente em seufavor.

1. DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA

‘0 candidato que necessitar de atendimento especial para a realizagdo das provas devera marcar essa op¢ao no formulario de inscrigéo, bem

como indicar os recursos especiais necessarios e enviar o referido formulano, respeitando o periodo especificado no CAP. Vil - DAS

DISPOSIGGES PARA PESSOAS COM ODEFICIENCIA, item 10 deste referido edital, ACOMPANHADO DE;

1.1,1.Laudo meédico (original ou copia legivel e autenticada em cartorio), emitido ha menos de um ano,quejustifique o atendimento especial
solicitado; e

1.1,.2.No caso de tempo adicional, também Parecer Original emitido por especialista da area de sua deficiéncia, atestando a necessidade de
tempoadicional, conforme Lei Federal n° 7.853, de 24 de outubro de 1989 e alteragdes.

1.1.3.Prezando pela isonomia de tratamento entre os candidatos, por padrao, sera concedida 1 (uma) hora adicional a candidatos nessa

situagao.

1.2. Gaso naofor apresentado o Laudo Médico e/ou Parecer Original, o candidato nao tera deferida a sua solicitagao.

1.3, Apds periodo referido no item 1 deste capitulo, a solicitagao sera indeferida, salvo nos casos de forga maior desde que devidamente
comprovados.

1.4, Os pedidos devem ser formalizados por escrito e serao examinados juntamente com o laudo e/ou parecer para verificagao das

possibilidades operacionais de atendimento.
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1.5. A solicitagao de atendimento especial estara sujeita a analise da legalidade, viabilidade e razoabilidade do pedido, podendo, ainda, a
Comissao de Concurso solicitar a0 candidato outras informagdes e/ou documentagao complementar.
1.6. O fornecimento do Laudo Médico (original ou cépia autenticada em cartério) e/ou Parecer Original, por qualquer via, é de responsabilidade

exclusiva do candidato.

1.7. O Municipio de Parnaiba - Pl e a RHS CONSULT LTDA nao se responsabilizam por qualquertipo de extravio que impega a chegada do

laudo ou parecer a RHS CONSULT LTDA., exceto por aqueles em que, comprovadamente, der causa.

1.8. © Laudo Médico (original ou cdpia autenticada em cartério) e o Parecer Original terao validade somente para este Concurso e nao serdo

devolvidos, assim como nao serao fornecidas copias desses documentos.

2. DA CANDIDATA LACTANTE

2.1 4 candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realizagao das provas deve solicitar atendimento

especial paratalfim por meio do requerimento, sendo dispensada a apresentacao de laudo.

2.2 No dia da prova, a candidata devera apresentar certiddo de nascimento da crianga e levar um(a) acompanhante,

que ficara em sala reservada com a crianga é sera o(a) responsavel pela sua guarda.

2.3 A candidata que nao levar acompanhante adulto nao podera permanecer com a crianga no local de realizagdo

das provas.

24 Acranga nao podera permanecer desacompanhada de responsavel.

2.5 Nao havera compensagao do tempo de amamentagao em favor da candidata.

2.6 Para garantir a aplicagao dos termos e condigdes deste CEdital, a candidata, durante o periodo de amamentagao,
sera acompanhada porfiscal, sem a presenga do responsavel pela quarda da crianga.

3. DO ATENDIMENTO ESPECIAL

3.1. Sera divulgada, quando da homologacdo das inscripies, a relagdo de candidatos que tiverem deferido ou indeferidos os pedidos de

atendimento especial para a realizagao das provas.

3.2 O candidato cujo pedido de atendimento especial for indeferido podera interpor recurso no periodo determinado por Edital.

3.3 . Considerando-se a possibilidade de os candidatos serem submetidos a detecgao de metais durante as provas, aqueles que, por razoes de

saude, fizerem uso de marca-passo, pinos cinirgicos ou outros instrumentos metalicos deverao comparecer ao local de provas munidos dos
exames é laudos que comprovem o uso de tais equipamentos, sob possibilidade de serem excluidos sumariamente do certame..

1. A RHS CONSULT LTDA. publicara o Edital de Convocagéo para prova objetiva, na data constante do Anexo | —

Cronogramadeste Edital para consulta e impressdo pelo proprio candidato na area do candidato.

2. Neste edital estara expresso o nome completo do candidato, o numero do documento de inscri¢ao, o cargo, data/horario/local de realizagao

da prova e outras orientagdes uteis.

3, Eventuais erras no nome do candidato, no numero do documento de identidadeutilizado na inscrigao, na sigla do orgao expedidor ou na
data de nascimento deverao, obrigatoriamente, ser comunicados pelo candidato a RHS CONSULT LTDA. pelo enderego eletrénico http:!/
www.thsconsult.com.br através do e-mail atendimento@rhsconsult.com.br .
4. Em nenhumahipdtese sero efeluadas alteragdes e/ou retificagdes nos dados informados pelo candidato na ficha de inscrigdo apds a

periodo estipulado para tanto no Cronograma — Anexo |

5. Ede exclusiva responsabilidade do candidato que tiver sua inserigSo deferida verificar no enderego eletrénico www.rhsconsult.com.br o

seulocal de prova e horario .  
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1. Para todas os cargos deste PROCESSO SELETIVO,sera aplicada PROVA OBJETIVA, sendo:

11, PROVA OBJETIVA PARA TODOS OS CARGOS:de carater eliminatorio/classificatorio, em primeira etapa, com questies objetivas, de
miltipla escolha, com 05 altemativas, compativeis com o nivel de escolaridade, com a formagdo académica exigida e com as atribuigdes dos

cargos.
1.1.1.4 nota final 6 a pontuagao atingida na PROVA OBJETIVA.

 

1. A Prova Objetiva sera aplicada a todos os candidatos com inscrigdes deferidas @ sera elaborada com base no Conteudo Programatico,

Anexo Ill deste Edital, senda:

1.1. AS PROVAS OBJETIVAS PARA OS CARGOS DE NIVEL SUPERIORconstardo de 40 (quarenta) questées, sendo 10 (dez) de Lingua

Portuguesa, 10 (dez) de Matematica e 10 (dez) de Conhecimentos Gerais e 10 (dez) de Legislagao Educacional e Conhecimentos Especifico,

especificas dentro da area de formacao de cada categoria

1.2, AS PROVAS OBJETIVAS PARA OS CARGOSDE NIVEL FUNDAMENTALconstarao de 30 (trinta) questées, sendo 10 (dez) de Lingua
Portuguesa, 10 (dez) de Matematica e 10 (dez) de assuntos atuais (Conhecimentos Gerais).

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

     
 

2. Grade de Provas:

CARGOS / NIVELSUPERIOR DISCIPLINAS N° DE QUESTOES oe VALOR TOTAL
Lingua Portuguesa 10 2,00 20,00
M ati 10 2,00 20,00

Conhec. Gerais 10 2,00 20,00
Conhec. Especificos 40 4,00 40,00

e Leg.

Total 40 | 100.00

CARGOS / NIVEL
FUNDAMENTAL DISCIPLINAS N° DE QUESTOES VALOR PORQUESTAO VALORTOTAL

Lingua Portuguesa 410 4,00 40,00
M 7 | 10 4,00 40,00

Conhecimentos 410 2,00 20,00

Gerais

Total 30 100.00

3. Os pontos por disciplina correspondem ao numero de acertos multiplicado pelo peso de cada uma de suas questies.
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4. CONDICGOES DE HABILITAGAO NA PROVA OBJETIVA: Sera aprovado na Prova Objetiva o candidato que atender

CUMULATIVAMENTE,as seguintes condigdes:

a) nao zerar nenhumadisciplina da grade de provas;

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

 

1. Nao havera prova fora do local designado, nem em datas e/ou horarios diferentes.

2. Nao sera admitido 4 prova o candidato que se apresentar apds o horario estabelecido para o seu inicio; em nenhuma hipdtese havera

segunda chamada, seja qual for o motivo alegado.

3. O candidato devera apresentar, no dia da realizagdo da prova, o documento original com foto, mascara facial e alcool gel individual.

4, Serao aceitos como documentos de identidade: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurancga
Publica, pelas Forgas Armadas, pelo Ministério das Relagdes Exteriores e pela Policia Militar; Cédulas de Identidade fornecidas por

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

Carteiras do CRA, CREA, OAB, CRC, CRM etc.; Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, bem
comoCarteira Nacional de Habilitagao (com fotografia na forma da Lei n° 9.503/97) e Cédula de Identidade para Estrangeiros.

5. ‘Caso o candidato tenha documento de Identidade aberto ou avariado ou com foto desatualizada, devera portar outro documento (dentre os

acimacitados). O documento de identidade utilizado pelo candidato para a realizagao da inscrigdo devera ser o mesmoutilizado para ingresso no

local de realiza¢ao da prova e para tratar de seus interesses junto a Prefeitura do Municipio de Parnaiba e 4 RHS CONSULT LTDA.
6. QO ingresso nasala de provas somente sera permitido ao candidato que apresentar o documento de identidade, desde que o documento

permita com clareza sua identificagao, conformeitem 4 do CAPITULO XIll deste edital.

7. Nao havera encaminhamento de comunicagao via postal.

§. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realizagao da prova, os documentos originais, por motivo de perda,furto

‘ou roubo, devera apresentar documento que ateste o registro da ocorréncia em orgao policial, expedido ha, no maximo, 30(trinta) dias, ocasiao

em que podera ser submetido a identificagao especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressao digital em formulario proprio.
9. Aidentificagao especial também podera ser exigida do candidato cujo documento deidentificagdo apresente duvidas relativas a fisionomia

‘ou a assinatura do portador ou que esteja danificado.

10. Aidentificagao especial sera julgada pela Comissao do Concurso. Se, a qualquer tempo,for constatado, por meio eletrdnico,estatistico,
visual, grafoldgico ou por investigagao policial, ter o candidato se utilizado de processoilicito, suas provas serao anuladase ele sera

automaticamente eliminado do certame, garantido o direito 4 ampla defesa ¢ ao contraditorio.

11. A identificagdo correta do dia, local e horario da realizagao das provas, bem como seu comparecimento, é de
responsabilidade exclusiva do candidato.
12. Ondo comparecimento no dia, local e horario previstos na convocagao da Prova Objetiva e Titulos acarretara a eliminagao do candidato.

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

candidato de submeter-se aos testes, ou neles prossequir, ou que lhe diminuam a capacidade fisica organica, nao serao considerados parafins

de tratamento diferenciado ou uma nova prova.

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

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

protegao e alcoal gel individual.

15. Apdés ingresso na sala de prova, nao sera permitido ao candidato usar éculos escuros e/ou acessérios de chapelaria como boné,

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

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

reldgio digital, qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, bipe, notebook, palmtop, Walkman®, maquina fotografica, etc.  
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16. Caso o candidato esteja portando arma, devera deposita-la na sala de Coordenagao. Os demais pertences, inclusive aparelhos eletranicos,

deverao ser desligados e depositados na sala de prova, em localindicado pelofiscal. Os abjetos pessoais devem ser deixadas em local indicado
pelo fiscal dentro da sala de prova, ficando sobinteira responsabilidade do candidato. A Empresa nao se responsabiliza por quaisquer objetos

dos candidatos, de valor ou nao.

17. Apdés o inicio das provas, a utilizagao de aparelhos eletrénicos é vedada em qualquer parte do local de provas. Assim, ainda que o

candidato tenha terminado sua prova e esteja se encaminhandopara a saida do local, ndo poderautilizar quaisquer dos dispositivos previstos no

item anterior. O descumprimento dessa determinagao podera implicar eliminagao do candidato deste certame, caracterizando-se como tentativa

de fraude, garantido o direito 4 ampla defesa e a0 contraditario.

18. Ocandidato que necessitarutilizar protese auditiva devera apresentar laudo médico, bem como informarpreviamente ao Fiscal de sala, sob
pena de nao poderutilizar a protese durante a realizagao das Provas.

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

distribuigdo, os organizadores do certame poderao, para o bom andamentodostrabalhos, providenciar copias do material necessario ou entregar

material reserva, podendo ser nao personalizado, desde que constantes todos os dados necessdrios que assegurem os procedimentos de

corregao das provas dos candidatos, devendo ser registradas em ata as providéncias tomadas.
20. Se, por qualquer razao fortuita, as provas sofrerem atraso em seu inicio ou necessitarem de interrupgao dos trabalhos, os candidatos

afetados terao sempre assegurado o tempototal para realizagao da prova, previsto neste Edital, sendo concedido o tempo adicional necessario

Para garantia de isonomia de tratamento.

21. Em ocorendo atraso ou interrupgao, os candidatos atingidos deverao permanecer no local do Concurso e atender as orentagies dos

coordenadorese fiscais, auxiliando no bom andamento dos trabalhos, sob pena de serem excluidos sumariamente do certame.
22. Podera ser excluido sumariamente do PROCESSO SELETIVO candidato que:

a. Perturbar, de qualquer modo,a ordem dostrabalhos, incorrendo em comportamento indevido;

b. Tornar-se culpado por incorregdo ou descortesia para com qualquerdosfiscais, executores e seus auxiliares ou autoridades

presentes;

c. For surpreendido, em atoflagrante, durante a realizagao da prova ou em caso de interrupcao dos trabalhos, comunicando-se com

outro candidato, bem como utilizando-se de consultas nao permitidas, de aparelho celular ou de outro equipamento de qualquer
natureza nao permitido;

d.  Ausentar-se da sala, a qualquer tempo,portandoo cartao de respostas;

e. Nao permitir ser submetido ao detector de metal (quando aplicavel);

f. Antes do término de sua prova,afastar-se do recinto da prova sem o acompanhamento dofiscal;

g. Nao permitir a coleta de sua assinatura e/ou recusar-se a realizar qualquer procedimento que tenha por objetivo comprovar a
autenticidade de identidade e/ou de dados;

h.  Recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado a sua realizagao, ou, em caso de razao fortuita, ao ser

determinadopelo fiscal ou pela Coordenagao Executiva.

23. Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletronico, estatistico, visual, grafolégico ou por investigacao policial, ter o candidato se

utilizado de procedimentoilicito ou colaborado para tal, suas provas serao anuladas e ele sera automaticamente eliminado do certame, garantido
o direito 4 ampla defesa e ao contraditorio.

24. Para a seguranga dos candidatos e a garantia dalisura dos Concursos Publicos, a RHS CONSULT LTDA podera proceder, como forma de

identificagao, a coleta da impressao 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 07/02/2024, em local a serdivulgadopor Edital, nos turnos que seguem:
a. Para todos os cargos as provas serao realizadas no periodo MATUTINO em datas e horarios a serem definidos e publicados no Edital de

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

alteragdo desta ja publicada, mediante publicagio em jomal de circulagdo local, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias da realizagao das

provas eno enderego eletronico a seguir: dom.pamaiba.pi.gov.br.

3. A RHS Consult nao remetera ao candidato comunicagao complementar informando data, local e horario da Prova Objetiva, 6 de

responsabilidade do candidato acessaro site www.rhsconsult.com.br e verificar o edital de convacagao para prova.

4. OQ candidato tera toda responsabilidade de acompanhamento de todos os atos referentes a este PROCESSO SELETIVO, através de Edital,

bem como de obter as informagées necessarias pelo site ou por telefone da empresa RHS CONSULT LTDA.
5. Os programas e/ou referéncias bibliograficas da Prova Objetiva de cada cargo sao os constantes no AnexoIll do presente Edital.

6. QO tempo de durago da Prova Objetiva sera de até 03 (TRES) horas, incluido o tempo para preenchimento do cartao de respostas.
7. O-candidato somente podera levar consigo seu caderno de provas apds 01 (UMA) hora contada do efetivo inicio das provas.

8. Desde ja, ficam os candidatos 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 protegdo e alcool em gelindividual.

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

dependéncias da sala de aplicagao

10. Apds o ingresso do candidato na sala de provas, nao sera permitida comunicagao entre candidatos, nem a utilizagdo de maquina

calculadora e/ou similares, livros, anotagdes, réguas de calculo, impressos ou qualquer outro material de consulta,

11. © caderno de questées 6 o espago no qual o candidato podera desenvolver todas as técnicas para chegar 4 resposta adequada,

permitindo-se o rabisco @ a rasura em qualquerfolha, EXCETO no CARTAO DE RESPOSTAS.

12. A comegao das provas sera feita por meio eletrénico - leitura dtica, sendo o CARTAO DE RESPOSTAS o dGnico

documento valida e utilizado para essa corregao, devendo ser preenchido pelo candidato com bastante atengao.
13. O cartaéo de respostas nado podera ser substituido, tendo em vista sua codificagao, sendo o candidato responsavel pela conferéncia dos
dados, em especial o nome, o nimero de inscrigao e o cargo de sua opcdo impressos no carlao de respostas, bem como pela entrega do seu

cartaéo, devidamente preenchido e assinado.

14. A nao entrega do cartao de respostas do candidato implicara a sua automatica eliminagao do certame. A falta de assinatura no cartao

podera também implicar eliminagao do candidato do certame.

15. Sera atribuida nota 0 (zero) 4 resposta que, no carlao de respostas, estiver em desconformidade com as instrugdes, que nao estiver

assinalada ou que contiver mais de umaalternativa assinalada, emenda, rasura ou alternativa marcadaa lapis, ainda que legivel.

16. Em nenhuma hipotese sera considerado para corragao e respectiva pontuagao o cademo de questies.

17. Ocandidato, ao terminar a Prova Objetiva, devolvera aofiscal da sala o cartéo de respostas.

18. Durante o periodo de recursos de gabarito preliminar, respeitado o prazo do Cronmograma de Execugdo, sera

disponibilizada aos candidatos a vista da Prova Padrao no enderego eletronico www.rhsconsult.com.br.

19. Apds esse periodo, as provas permanecerao disponiveis apenas no endereco eletronico www.thsconsult.com.br dentro do prazo de

recurso, apds este periodo as mesmas seraoretiradas do ar.

20. Ao final da Prova Objetiva, os trés Ultimos candidatos de cada sala de prova deverao permanecerno recinto, a fim de acompanharo lacre

dos envelopes, quando, entao, poderdo retirar-se do local, simultaneamente, depois de concluido.

1. Anta final, para efeito de classificagao dos candidatos, sera igual a soma das notas obtidas nas Provas Objetivas para os CARGOS DE

NIVEL FUNDAMENTALE SUPERIOR.

2. QO resultado final contara com listagem de Ampla Concorréncia e umalistagem apartada com os candidatos que tiveram suas inscrigdes

homologadas como Pessoa com Deficiéncia (PCD).

3. Os resultados serdo publicados nas datas constantes no Anexo | - Cronograma deste Edital.  
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1. Na hipétese de igqualdade nototal de pontos entre os aprovados, o desempate de notas, para efeitos da classificagao final, processar-se-a

com os seguintescritérios:

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

inscrigao neste concurso, em conformidade com o Art. 27, paragrafo nico, da Lei n° 10.741/03 - Estatuto do Idoso, sera ulilizado o critério da

maior idade.

a.  Obtiver maior nota em Conhecimentos Especificos e Legislagao Educacional (quando conter em sua grade de prova);

b. Obtiver maior nota em Lingua Portuguesa;

¢.  Obtiver maior nota em Matematica;

d.  Obtiver maior nota em Conhecimentos Gerais;

Persistindo o empate com aplicacao do item 2 deste capitulo, sera dada preferéncia, para efeito de classificagdo, ao candidato de maior idade,

assim considerando “dia, més e ano de nascimento”, e desconsiderando “hora de nascimento”.
3. Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados oscritérios acima, o desempate dar-se-a através do sistema de sorteio pela

Loteria Federal, sendo a data escolhida do sorteio a do primeiro dia util apds a APLICAGAO DA PROVA OBJETIVA, salvo na condiggo de nao

existir sorteio pela loteria federal neste dia, sera obtido comodia Util o primeiro sorteio apos a data da APLICAGAO DA PROVA OBJETIVA.

4. Os candidatos empatados serdo ordenados de acordo com seu numero de inscrigdo, de forma crescente ou decrescente, conforme o resultado

do primeiro prémio da extragao da Loteria Federal imediatamente anterior ao dia da efetiva realizagao da Prova Objetiva, segundo os critérios a

sequir:

a. Sea somados algarismos do numero sorteado no primeiro prémio da Loteria Federal for par, a ordem sera crescente;

b. Se a somadosalgarismos da Loteria Federalfor impar, a ordem sera decrescente.

Cabera interposigao de recursos devidamente fundamentados, perante a organizadora do PROCESSO SELETIVO,no prazo de 1 (um) dia

subsequente a data de publicagao do edital referido ao prazo recursal, sendo das 08h00min até as 18h00min, contados do primeira dia

subsequente as datas do(a):

1. Sera admitido recurso quanto:

1.1. Ao indeferimento/nado processamento de inscrigdo;

1.2. Ao indeferimento do pedido de atendimento especial;

1.3. A formulagaio das questées, respectivos quesitos e gabaritos;

1.4. Aos resultados das provas aplicadas no PROCESSO SELETIVO.
1.4.1 Recursos via Internet

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

marcado por edital, respeitado o Cronograma de Execucao, por meio de sistema eletronico de interposig¢do de recurso, sequindo as orientagdes

da pagina,
1.4.2.0s recursos deverao conter:

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

A). No caso de indeferimento/nao processamento de inscrigao, razGes pelas quais solicita a homologagao da sua inscrigdo, bem como copias

anexadas dos comprovantes de inscrigdo e de pagamento,

B). Circunstanciada exposigéo a respeito das questées, pontos ou titulos, para as quais, em face 4s normas do certame, contidas no Edital, da
natureza do cargo a ser provido ou do critério adotado, deveria ser atribuido maior grau ou numero de pontos;

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

1.5.3 Devem seguir as instrugdes, sob pena deinabilitagao:



Didrio Oficial do Municipio de Parnaiba - ANO XXII - N° 2762 - Caderno Unico - 14 de dezembro de 2020 5}
 

EDITAL EDUCACAO - RETIFICACAO EDITAL EDUCACAO - RETIFICACAO

 

 

f 2 ESTADODOPIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

(at saa" axe fe) RUA ITAUNA, 1434, BAIRRO PINDORAMA 4 :
atlas.Pannenva CEP 64.215-902 Consult

2.5.3.1 Os recursos deverdo ser individuais e devidamente fundamentados. Nao se conhecerdo os recursos que nao estejam

fundamentados com arqumentagaoldgica e consistente,inclusive os pedidos de simples revisdo da prova ou da nota.
25.3.2 Recursos inconsistentes e/ou fora das especificagées estabelecidas neste edital serdo preliminarmenteindeferidos.

2.5.3.3 Os recursos interpostos, que nao se refiram especificamente aos eventos aprazados ou interpostos fora do prazo estabelecidas
no Edital nado serao apreciados.

25.3.4 Nos formularios digitais no havera necessidade de qualificagao do candidato, tendo em vista que cada formulario estara

vinculado diretamente ao registro do recorrente.

2.5.3.5 Nao havera hipdtese de solicitagdo do pedido de revisdo por outro meio sendo aquele disponibilizado para tal na respectiva

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

25.3.6 As razoes do pedido nao poderdo conter qualqueridentificago do recorrente, timbre de escritorio efou empresa etc., permitindo-

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

25.3.7 ‘Os recursos que forem apresentados deverdo obedecer rigorosamente aos preceitos fixados neste Capitulo e serdo dirigidos a

RHS CONSULT LTDA empresa designada para execugao da PROCESSO SELETIVO.

25.3.8 Admite-se um unico recurso por questao para cada candidato, relativamente ao gabarito preliminar divulgado, nao sendo aceitos

recursos coletivos; os recursos coletivos ou idénticos serao automaticamenteeliminados.

25.3.9 Se houver algumaalteragao de gabarito oficial, as provas serao corngidas de acordo com a alteragao.

253.10 Em caso de haver questies que possam vir a ser anuladas por decisao da Comissdo Executora do PROCESSO SELETIVOestas
serdo consideradas como respondidas corretamente por todos os candidatos, independentemente de terem ou nao recorrido, quando forem

computados os pontos respectivos, exceto para os queja tiverem recebido a pontuagao.
2.53.11 A decisdo final dos recursos sera publicada por Edital, da qual nao é admissivel qualquer recurso ou pedido de revisdo efou

reconsideragao,

2.5.3.12 A partir da divulgagao dos respectivos Editais e resultados, os pareceres serao disponibilizados para consulta dos candidatos no

site www.rhsconsult.com.br, nao serao encaminhadas respostas individuais aos candidatos.

2.53.13 A RHS CONSULT LTDA. nao se responsabilizara por recursos nao recebidos por motivos de paralisagao dos

Correios, ordem técnica de computadores,falhas de comunicagao, congestionamento delinhas de comunicagdo, bem como por outrosfatores de

ordem técnica que impossibilitem a transferéncia de dados, exceto por aqueles a que, comprovadamente, der causa.

1. Sao requisitos para ingresso no servigo pliblico: nacionalidade brasileira, salvo excegao estabelecida em legislagao federal autorizada pela

Constituigao Federal; gozo dos direitos politicos; quitagao com as obrigagdes militares & eleitorais; o nivel de escolaridade exigido para o

exercicio do cargo; a idade minima de 18 (dezoito) anos; aptidao fisica e mental, comprovada em inspegdo médica; habilitagao prévia em

PROCESSO SELETIVO,salvo quando setratar de cargos para os quais a lei assim nao exigir.

1.1 A forma de chamamento dos candidatos clasificados sera através de publicagdo em Diario Oficial do Municipio solicitando a apresentagao

do mesmo na Secretaria de Educagao no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Documentos necessarios apresentar para convocagao no cargo: o candidato aprovado e convocado, devera apresentar as sequintes cdpias

dos documentos, bem coma, os originais para conferéncia:

a. CPF; RG;Titulo de Eleitor, acompanhado com o comprovante de votagdo da ultima eleicao:

Carteira de Trabalho Previdéncia Social;
PIS/PASEP;Certificado de Reservista ou dispensa de incorporagao militar (para candidatos do sexo masculino);

Cartidao de Casamento ou Nascimento;
Certidao de Nascimento defilhos menores de 14 anos;

Certificado ou histérico de escolaridade minima exigida para o cargo;

Certidao Negativa Criminal com autenticagaa (intemet: site www.t}.ro.gov.br);

02 fotos 3x4 recentes;
Declaragao de bens;-
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j. Declaragao de n@o acumulagao de cargos publicos ou quando observado o art. 37 § XVI alinea “c” da Constituigao Federal, sob as penas

da lei;
k.  Atestado de sanidadefisica e mental para fins admissional emitida por médico autorizado pelo Ministério do Trabalho;

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

m.  Carteira Nacional de Habilitagdo (quando for requisito para investidura no cargo) na categoria minima exigida para o cargo;

n. Carteira de Registro de Conselho Classe Profissional respectiva, para cargos de formagaotécnica e de formagao de nivel superior (quando

for requisito para investidura no carga);

3. Para a convocagao do candidato é imprescindivel que os documentos do candidato néo apresentem divergéncia associadas ao nome.

4. Qs requisites quanto ao grau de escolaridade seréo comprovados mediante apresentagao de diploma emitido por instituiggo de ensino

devidamente autorizada pelo MEC.

5. O candidato, por ocasiao da CONVOCAGAO, devera comprovartodos os requisites acima elencados.

6. Ando apresentagao dos comprovantes exigidos tornara sem efeito a aprovacao obtida pelo candidato, anulando-se todos os atos ou efeitos

decorrentes da inscrigao no PROCESSO SELETIVO.

7. Oprovimento dos cargos obedecera, rigorosamente, a ordem declassificagao dos candidatos aprovados.
8. A publicagSo da convocagdo dos candidatos sera realizada por Edital no Orgdo Oficial do Municipio e paralelamente, sera feita

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

atualizados.

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

garantir o recebimento da comunicagao da convocagao.

10. Ovcandidato obriga-se a manter atualizados os seus dados cadastrais junto 4 RHS CONSULT LTDA.por meio da suaficha cadastral, até a

data de publicagdo da Homologagdo Final dos resultados e, apds esta data, junto ao Municipio de Paraiba, através de correspondéncia com

aviso de recebimento ou pessoalmente.

11. Ede responsabilidade do candidato manter seu endereco e telefone atualizados, até que se expire o prazo de validade do PROCESSO

SELETIVO, para viabilizar os contatos necessarios, sob pena de quando for nomeado, perder o prazo para tomar convocagao, caso nao seja

localizado.

12. A Prefeitura do Municipio de Parnaiba - Pl e a RHS CONSULT LTDA. nao se responsabilizam por eventuais prejuizos ao candidato

decorrentes de enderecos residencial e eletrdnico ou telefones nao atualizados ou informados erroneamente.

13. Qs candidatos aprovados nomeados no servico plblico municipal terao o prazo de O7 (sete) dias, contados da publicagao do Ato de

convocagao, para convocagao, e O07 (sete) dias para entrar em exercicio, contados da data da convocagdo. Sera tornado sem efeito o Ato de

convacagao se nao ocorrer a convocagao e/ou exercicio nos prazos legais, sendo que o candidato perdera automaticamente a vaga, facultando
ao Municipio o direito de convocar o préximo candidato por ordem de classificagao.

14. © candidato empossado devera assumir suas atividades em dia, hora e local definido pela Prefeitura em até 5 (cinco) dias da data da

convocagao, em conformidade com o Art. 30, § 1°, sendo que somente a partir da data doinicio do efetivo exercicio no cargo, ser- lhe-a garantido

o direito a remuneragao.
15. QO hordrio e o local de trabalho dos candidates nomeados serao determinados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA - Pl, a luz

dos interesses e necessidades da mesma.

16. Caso 0 candidato n@o deseje assumir de imediato, podera, mediante requerimento prdprio, solicitar para passar para final da lista dos

aprovados e, para concorrer, observada sempre a ordem declassificagao e a validade do PROCESSO SELETIVO,a novo chamamento uma so
Vez.

17. OPROCESSO SELETIVOtera validade por 01 (um) ano a partir da data de homologagao dos resultados, prorrogavel por mais 01 (um)

ano,a critério da Prefeitura do Municipio de Parnaiba — PI.

18. Para a convocagao, o candidato davera realizar exame médico admissional, de caratereliminatério, o qual consistira em avaliagao médica,
‘ou outros que vierem a substitui-los, que se destina a aferir se o candidato se encontra APTO para o cargo, através de Laudo Médico realizado
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por médico devidamente credenciado pelo Ministério do Trabalho ou por equipe multidisciplinar do SESMT - Servicgo Especializado em Seguranga

@ Medicina do Trabalho.
19. Ficam advertidos os candidatos de que, no caso de convocagao, a convocagao do cargo sé lhes sera deferida no caso de exibirem:

a. Documentagdo comprobatoria das condigées previstas no Capitulo XX- DO PROVIMENTO DOS CARGOS- deste Edital acompanhada de
fotocdpia:

b. Lauda Médico Oficial, nos tarmos do item 6 deste Edital, atestando boa sauide fisica e mental, que comprove aptidao necessaria para 0
exercicio do cargo, bem como a compatibilidade para os casos de deficiéncia fisica;

c.  Declaragao negativa de acumulagao de cargo, emprego ou fungao piblica, conforme disciplina a Constitui¢do Federal de 1988, em seu Art.

37, XVle suas emendas.

20. A nao apresentagao dos documentos acima, na ocasiao da convocagdo, implicara impossibilidade de aproveitamento do candidato

aprovado, anulando-se todos os atos e efeitos decorrentes da inscrigdo no PROCESSO SELETIVO.

21. Os candidates com deficiéncia, se aprovados e classificados, serao submetidos a uma Junta Médica Oficial para a verificagdo da

deficiéncia, bem como da compatibilidade de sua deficiéncia com o exercicio das atribuighes do cargo.

22, OQ candidato nomeado que, por qualquer motivo, no tomar convocagao dentro do prazo legal tera o ato de convocagao tormado sem efeito.

23. No caso de desisténcia formal da convocagao, prossequir-se-4 a convocagao dos demais candidatos aprovados observada a ordem

classificatoria,
24. facultado  Prefeitura do Municipio de Pamaiba-P!  exigir dos candidatos nomeados, além da documentagao prevista noitem 1 deste

Capitulo, outros documentos que julgar necessarios.

1. Ainexatidao das informagées,a falta e/ou irreqularidades de documentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminarao o candidato do

Concurso, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrigao garantidos o direito a ampla defesa e ao contraditario.

2. Os horarios dispostos neste Edital tm por referéncia o horario local de Brasilia.

3. Ositens deste Edital poderdo sofrer eventuais alteragdes, atualizagdes ou acréscimos enquanto nao consumada a providéncia ou evento

que lhes disser respeito, até a data da convocacgao dos candidatos para as Provas correspondentes,circunstancia que sera mencionada em

Edital ou aviso a ser publicado.

4. Q MUNICIPIO DE PARNAIBA PI,por decisdo motivadae justificada, podera revogar ou anular o presente PROCESSO SELETIVO no

todo ou em parte, bem como alterar os quantitativos de vagas de cadastro reserva constantes no Capitulo Il. DAS ESPECIFICAGGES DAS

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

5.  E de responsabilidade do candidato manter seu enderego (inclusive eletrénico) @ telefone atualizados, até que se expire o prazo de
validade do PROCESSO SELETIVO, para viabilizar os contatos necessarios, sob pena de, quando for nomeado, perder o prazo para

convocagao, caso nado seja localizado.

6.  Até a data da homologagdo do PROCESSO SELETIVO a atualizagao deve ser solicitada junto ao RHS CONSULT LTDA, apds a

homologagao toda atualizagdo deve ser requerida junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Parnaiba- Pl, no sequinte

enderego: Rua Itatina n° 1434 — Bairro Pindorama - PARNAIBA- PI/ CEP 64.215-902.

7. As ocorréncias nao previstas neste Edital, os casos omissos e os casos duvidosos serao resolvidos, em carater irecorrivel, pela Comissao

Organizadora e pela RHS CONSULT LTDA., no que a cada um couber.

8. O MUNICIPIO DE PARNAIBA - PI e a RHS CONSULT LTDA.nao se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras

publicagées referentes a este PROCESSO SELETIVO, dom.parmaiba.pi.gov.br.

9.  Apds a Homologagdo Final, todos os documentos decorrentes da realizagao deste PROCESSO SELETIVO serao enviados a

Administragao Municipal, responsavel pela quarda e conservagao desse maternal, segundo as regras estabelecidas pelo CONARQ.
10. Os casos omissos serdo resolvidos pelo Municipio de Pamaiba-Pl, em conjunto coma RHS CONSULT LTDA.

11. Fazem parte do presente Edital:  
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Anexo | - Cronagrama;
Anexo II - Descrigdo dos cargos

AnexoIll - Contedidos Programaticos e/ou Referéncias Bibliograficas;

Anexo I'v - Modelo de Requerimento - Pessoas com Deficiéncia;

Anexo V - Modelo de Requerimento - Atendimento Especial;

Anexo VI - Modelo de Formulario de Relagadode Titulos;

Municipio de Parnaiba, 04 de dezembro 2020

 
Francisco de Assis de Moraes Souza

Prefeito Municipal.

Registre-se e publique-se.
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ALTERAGAOA CRITERIO DA ORGANIZADORA. DATA PROCESSOSELETIVO N? 01/2020.

1) Publicagdo do Edital 04/12/2020 MUNICIPIO DE COLORADO DE PARNAIBA- PI- EDITAL N° 001/2020.

2) Periodo de Inscrigées. 07/12até10/04/2021

3)PeriododePedidos deIsengaodeTaxa14/12até16/12/2020
21/12/2020 EU (name compete) 1 (RG___ J (CPF)

pedidos —

osde

Isengdo

detaxa

23/12/2020
— (endereco residencial)

'

inimero de identiicaraa social - MIS) , Solicito formalmente isengao de taxa de inscrigao,

- declarando através deste formulario que sou cadastrado no CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS
7) Ultima data para pagamento doboleto. 11/01/2021 SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL — CADUNICO.

8) Publicagao das Inscrigdes deferidas — Lista Geral.

9) Publicagao das Inscrigdes deferidas - Lista Pessoa com Deficiéncia. 14/01/2021

10) Publicagdo do Resultado da Andlise da Solicitagao de Atendimento Especial.

11) Periodo para interposigdo de recursos — Inscrigdes — Solicitagao de analise de 45/01/2024

atendimento especial.

12) Respostas aos Recursos Inscrigdes — Solicitagao de analise de atendimento especial. 19/01/2021

13) Convocagdo para Prova Objetiva - Publicagdo doslocais de prova. 25/01/2024 Atencao: Para o atendi da solicitagao, verificar a obrigatoriedade do envio dos documentoscitados no
14) Prova Objetiva 07/02/2024 capitulo VI - DO PEDIDO DE ISENGAODE TAXA constante em edital de abertura.

15) Publicagao do Gabarito Preliminar - Publicagao das provas aplicadas. 08/02/2021

16) Periodo de recurso contra o Gabarito Preliminar. ogio2/2021

17) Resposta aos recursos — Gabarito Preliminar.

18) Publicagao Gabarito Oficial. ‘relo2i2021

19) Resultado Preliminar. ; 
20) Periodo de recurso contra o Resultado Preliminar da 1* Etapa -— Prova Objetiva. 17l02/2021 (Data) (Assinatura) 
21) Respostas aos Recursos contra o Resultado Preliminar + Resultado Oficial.

19/02/2021   22) Resultado Final e Homologagao.  
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ANEXOVIII - MODELO DE SOLICITAGAO DE ISENGAO - Membrodefamilia de

baixa renda.

PROCESSO SELETIVO N° 001/2020.

MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE-RO- EDITAL N° 001/2020.

Eu (nome: compinta} (RG), (CPF)

. (enderega residencial) 
solicito formalmente isencao de taxa de inscrigao, declarando através deste formulario que sou membro

de familia de baixa renda, meu nucleo familiar & formado Por: (name completa, RG e CPF dos itegranies da fara)

 
 

 
 
Declaro ainda, atender a condigao estabelecida noinciso b, item 2.

 Atencgao: Para o i da solicitagdo, verificar a obrigatoriedade do envio dos documentos citados no

capitulo VI - DO PEDIDO DE ISENCAO DE TAXA constante em editalde abertura.

(Data) (Assinatura)
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ESTADO DO PIAUI
an PREFEITURA MUNICIPALDE PARNAIBA PARNAIBA

CENTRAL DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

 

AVISO DE LICITACAO

O Municipio de Parnaiba-PI torna publico que realizara a licitagaéo 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 disposicdes contidas na

Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteracgées posteriores. Medida Proviséria 926 DE 20 DE MARCO

DE 2020 / LEI FEDERAL 13.979 / DECRETO ESTADUAL 16.925

PREGAO ELETRONICO N° 78/2020

OBJETO: REGISTRO DE PRECGOS PARA EVENTUAL AQUISIGAO DE MATERIAIS DE

PREVENCAO A COVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA

MUNICIPALDE EDUCAGAQ.

 

DIA HORARIO

INICIO DE ACOLHIMENTODE PROPOSTAS 16/12/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS 21/12/2020 09:00

INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS 21/12/2020 09:30  
 

REFERENCIA DE TEMPO:Paratodas as referéncias de temposera observadoohorario de Brasilia /DF e,
dessa forma, serao registradas no sistema eletrénico e na documentagao relativa ao certame.
 

RETIRADA DO EDITAL — No site www.tce.pi.gov.br, e obrigatoriamente no site www.licitacoes-
e.com.br, tendo em vista necessidade de acompanhamento eletrénico e imediata de informagdes|
complementares, tais como resposta esclarecimentos, impugnagoes, alteragdes de datas entre outras.

FORMALIZACAO DE CONSULTA: RuaItatna, n®* 1434, Bairro Pindorama, Parnaiba/PI, CEP: 64215-

115, sala de Licitagées, setor de Pregado, Horario de atendimento: segunda 4 sexta-feira, de 07:30 as 13:30
horas. Telefone: (86) 3323-1724/ 3323-4678 E-MAIL: pregopmp@gmail.com

LOCAL: - www. licitacoes-e.com.br

   
 

Parnaiba (PI), 14 de dezembro de 2020.

BRUNA MIRANDA GOMES

Pregoeira

RETIFICACAO DE EXTRATOS
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(§"88ama! CENTRAL DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARNAIBA

ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

REF.: EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N® 740/2020
Vinculagao; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 28223/2020 PMP- Pl

Pracedimento: PREGAO ELETRONICO N° 67/2020 PMP- PI

O municipio de Parnaiba — Pl torna publico a quem interessar, a Errata de publicagado do extrato do contrato

Administrativo n° 740/2020, firmado entre a Prefeitura Municipal de Parnaiba — Pl e a empresa HD DE CARVAHO

NETO EIRELI - EPP veiculado na edigdo 2755 de 04 de dezembro de 2020, do diario oficial do municipio de
Paraiba — Pl, na pagina 09,

CONTRATANTE:

ONDE SELE: Parnaiba-Pl, “04 de dezembro de 2020°

LEIA-SE: Parnaiba-Pl, “02 de dezembro de 2020"

ERRATA DE ATA EXTRATO PARCIAL

 

ESTADODOPIAUI é
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA aa

CENTRALDELICITAGOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
== BARNAIBA

RETIFICAGAO DA PUBLICAGAO DE EXTRATO DE CONTRATO

Retificamos a publicagao referente ao extrato de contrato n° 407/2020, publicada no Diario Oficial do Municipio
de Parnaiba-P! n° 2751, pag. 2, caderno Unico, de 30 de novembro de 2020, onde se l@: EXTRATO DE
CONTRATO N° 407/2020, Leia-se: EXTRATO DE CONTRATO N° 511/2020.

RETIFICAGAO DA PUBLICAGAO DE EXTRATO DE CONTRATO
Retificamos a publicagao referente ao extrato de contrato n° 408/2020, publicada no Diario Oficial do Municipio

de Parnaiba-Pl n° 2751, pag. 2, caderno Unico, de 30 de novembro de 2020, onde se lé: EXTRATO DE
CONTRATO N° 408/2020, Leia-se: EXTRATO DE CONTRATO N° 512/2020.

ESTADO DO PIAUI é

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

CENTRALDELICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
aoitrmae he
(ES"Sato!

 
ebrerrama pe
PARNAIBA

 

ATA EXTRATO PARCIALSRP N°53/2020

PREGAO ELETRONICO N’. 55/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVON°23565/2020

Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE LEITE, PARA A
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE
PARNAIBA.
Pregoeira: Hyanara de Fatima Saboia de Souza

Adjudicagao: 02/12/2020

Homologagao: 02/12/2020

ERRATA DE PUBLICACAO
Pela presente errata, a Central de Licitagdes e Contratos Administrativos da Prefeitura Municipal de

Parnaiba-PI (CLCA/PMP-PI), através da sua Pregoeira, torna publico para conhecimento dos interessados

que foi realizada corregdo na publicagéo da Ata de Extrato Parcial SRP n° 53/2020, correspondente ao

Pregao Presencial n° 55/2020, veiculada no Diario Oficial do Municipio de Parnaiba-Pl , Edigdo n° 2754, do
Dia 03/12/2020, na Pagina n° 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONDESE LE:

LICITANTE S GOMES ARAUJO EIRELL-ME

CNPJ 24,794.A8N001-AS INSC. ESTADUAL 19.577.595-3

ENDEREGO AV MONSENHOR ANTONIO SAMPAIO 2289 [CEP | 64211-145
Sane PARNAIBA/PI “maiz 'drigocunhasp@terra.com.bE ;
CONTATO RODRIGO CANTO CUNHA
FONE 86-99863-4477 / 99507-7570

LEIA-SE:
LICITANTE S GOMES ARAUJO EIRELI-ME

CNPJ 26.1381S0/000T | INSC. ESTADUAL | 19.577.595-3
THIEECD RUARADIALISTA RAIMUNDO REIS,08/A DIRCEUl cep 64.311-130

es PARNAIBA/PI E-MAIL | rodrigocunhasp@terra.com.b;
CONTATO RODRIGO CANTO CUNHA
FONE 86-99863-4477 / 99507-7570   
  Parnaiba-PI, 14 de Dezembro de 2020.

HYANARA DE FATIMA SABOIA DE SOUZA

Pregoeira
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ESTADO DOPIAUI é ieee ESTADO DOPIAUI é
/ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA .—ClcLhaKx PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA :

CENTRALDELICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS . CENTRAL DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

PARNAIBA PARNAIBA

; 8 PNEU 225/65 R16 | 16 | UNID Nexen 574,83
ATA EXTRATO PARCIALSRP N° 58/2020
PREGAO ELETRONICON°. 70/2020 Beneficiaria: | ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

. ADMINIS VO N°26755PROC. ADMINISTRATIVO 26755/2020 ; SST | a | Tain General 509,23

tire

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE PNEUS E Beneficiaria: | ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
ACESSORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA 7 | Ieee | a | a inniey saa
MUNICIPAL DE PARNAIBA-PI. :

Beneficidria: | ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Ma a vobhowsae 11 | PNEU275/80R22.5 | 200 | UNID] Magnum | 1.815,00
orario: i. oOras

Pregoeiro: Isadora Felizardo Soares de Oliveira Beneficiaria: | ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Adjudicagao: 14/12/2020 12 | PNEU 265/65 R17 | 150 UNID | Sailun | 849,94
Homologacao: 14/12/2020 — — — - See — = =

Beneficiaria: | ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

OBSERVACOESI: 13 PNEU 265/70 R16 | 30 | UNID | Sailun | 645,00
. VR. UNIT. ses “TAI 7 “AGH & TOK 7SITEM DESCRICAO orp uNID| Marea Beneficiaria: | ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

(RS) 14 | PNEU 215/75 R17.5 | 450 | UNID Magnum 799,00

1 PNEU 175/70 R14 100 UNID Gtradial 330,00 Beneficidria: ORIGINAL AUTO PECASE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Beneficiaria: | ORIGINAL AUTO PECASE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA is CAMARA DE AR 900 -20 | eT) UNID | een 99.05

’

2 | PNEUI75/70R13_ | 280 | UNID| Tornel | 265,00 Beneficiéria: ORIGINAL AUTO PECASE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Beneficidria: | ORIGINAL AUTO PECASE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 16 | CHAVE DE RODAR 20 | 5 | UNID | Robust | 52.50

3 | eeeea | 50 | UNID| Centella | 1.57333 Beneficiéria: | ORIGINALAUTO PECASESERVICOS AUTOMOTIVOSLTDA
Beneficiaria: | ORIGINAL AUTO PECASE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 7 | PNEU 185/70 Rid | es | UND | es | 315.00

4 PNEU 2 RI 2 NID N 11,19
a CORES EE: Beneficiaria: [ ORIGINAL AUTO PECASE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Beneficiaria: | ORIGINAL AUTO PECASE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 7 | eee | ae | eR | == | Sala

5 PNEU205/70 R16 12. UNID Continental 447,00 :
| | | | , Beneficiaria: | ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Beneficiaria: | ORIGINAL AUTO PECASE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

6 PNEU 255/65 R16 16 | UNID | Nexen 825,86

Beneficiaria: | ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA . OsItens 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 publicagao deste extrato;

2 | ees | = | a | —— | = . As empresas Beneficiarias sio detentoras da expectativa do direito em iguais condigées

Beneficiaria: | ORIGINAL AUTO PECASE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA considerando para efeito de liberacao;
° Os objetos serao fornecidos, conforme definido no Edital, na Ata da SRP;|

ESTADODOPIAUI % ry - éseeiTy: . . : ESTADODO PIAUI a=
tt _— PREFEITURA MUNICIPAL DEPARNAIBA== ss Sl reve] PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBACENTRALDE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS j= PRBNalpa
aitaa r PREFEITURA DE

(PAS) PARNAIBA

. A liberagao ficara adstrita 4 indicagao de dotagao org¢amentaria que sustentara a despesa em

conformidade como planejamento realizado para o exercicio vigente;
. ATA EXTRATO PARCIAL N®54/2020

VINCULADO: PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0021976/2020

* O érgao/ente fara a solicitagio dos servicos/ bens conforme a sua necessidade e de acordo REF. PREGAO ELETRONICO N°, 052/2020 —- PMP

com a disponibilidade de recursos orgamentarios;

. O pedido de liberagao deve ser dirigido a Central de Licitagdes e Contratos OBJETO; REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISICAO ELETRODOMESTICOS

Administrativos que o distribuira ao Gerenciador do SRP, com devida anuéncia da Secretaria de Gestiio. E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

As cépias dos documentos (liberagdo, copia do Extrato Parcial e a copia da Ata de Registro), devem EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PARNAIBA-PI.

fazer parte integrante do Processo Administrativo, a fim de instrui-lo adequadamente; Pregoeiro(a); Priscylla Vaz

. A Ata de Registro de Precos N°. 58/2020 integra este Extrato Parcial como se nele Adjudicagao: 03/12/2020
i j 7a] inal: ao: 03/12/'estivessetranscrita para todos os efeitos. Ato de Controle Final: Homologagao: 03/12/2020

 

  

 

 

 

 
 

   

OBSERVACOESII: BENEFICIARIA DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

TEM MPREee DESCRIGAO uNID QUANT MARCA Reon
LICITANTE ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 540 MARCOS DISTRI-

BUIDORA DE MEDICA-
CNPJ 35.746.723/0001-19 | INSC. ESTADUAL 19,658.911-8 MENTOS, EQUIPAMEN-| bebedouroindustrial de

Rua Anténio Gregorio Veras, Bairro Santo Antonio, TOS E MATERIAIS inox com02 torneiras, cap.
ENDERECO N° 11166, Loia A CEP| 64.032-050 1 HOSPITALARESE 2001, com filtro incluso, : - karina

» LOJ | ODONTOLOGICOS voltagem: 220 v ™

CIDADE Teresina-PI E-mail| originalautoservicos@gmail.com LTDA garantia de 1 ano RS$1.799,00

CONTATO IZAIRTON GOMES SOUSA CNPE:OO

CPF 579,348.943-68 FONE| (86)3211-1556 / (86) 995877455 bebedouro Industrial de
S GOMES ARAUJO EL-

  
inox com 04 torneiras, cap.

2 RELI 200 1, com filtro incluso, unid . modelo R$ 2.380,00

 

 

CNPIJ: 24.754.748/0001- voltagem: 220v 60

garantia de 1 ano

bebedouro de coluna, tipo
gelagua — voltagem: 220 v

7 fornece agua gelada e
540 MARCOS DISTRI- natural:

gialenaiady DE MEDICA- gabinete de aco pintado nas

MENTOS, EQUIPAMEN- laterais e frente em psai,

ache_ .Ex com tampa e base
3 HOSPITALARESE heat a.

ey en injetados;

SDONTOBUGIECS acomoda garrafao: 201; . : af
Hae alga de transporte para unid 30 libell

CNB): 03.694,.963/0001- ae ; a
74 facilitar o manuseio.

reservatorio em material RS$583,00
polietileno atéxico
garantia de 1 ano

4 SAO MARCOSDISTRI- fogao industrial chapa de jrd bran- R$849,00
BUIDORA DE MEDICA- | ago carbono, alta pressdo 4 dao
MENTOS, EQUIPAMEN- bocas
TOS E MATERIAIS especificagdes: unid 60
HOSPITALARES E * quadro em chapa de aco
ODONTOLOGICOS |carbono todosoldado (mig)

LTDA
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— PARNAIBA = BARNAIBA

e pontiado; SAO MARCOSDISTRI- fogao elétrico tipo

* registro reguladorde gas, BUIDORA DE MEDICA- doméstico com 4 bocas,
confeccionado em latéo MENTOS, EQUIPAMEN- com acendimento

duro niquelado e cromado; TOS E MATERIAIS automatico, emago
* tubo distribuidor (coletor) 6 HOSPITALARESE inoxidavel; forno auto unid 30 realce R$ 490,00
de gas de 7/8” zincado; ODONTOLOGICOS limpante; luz de forno;

* queimadores em ferro termostato; com garantia de
fundido 4 alta temperatura CNPJ: 03.894.963/0001- 1 ano.
+ grelha 30x30 contendo 6 garantia de 1 ano

dedos em ferro fundido; SAO MARCOS DISTRI- freezer horizontal, com01
“bandejas de residuosem BUIDORADEMEDICA. ampna or banca

CNPJ: 03.894.963/0001- ago galvanizado que evita 3. I-l apacidade: 309 li-

corrosdo; TOS E MATERIAIS see. . :
+ fogdo confeccionado em 7 HOSPITALARESE . congelamento ripi- unid 40 consul R$ 1.900,00

chapa de aco carbono; ODONTOLOGICOS do
* revestimento empintura . voltagem: 220 v

epoxi cinza grafite; NPI: 03,894.963/0001- serait de 1 ano
* pés de ago carbono ; hod ; -

desmontaveis e sapatilhas cae7ome o2
de borracha antiderrapante; tampas,naCor branca

+ funcionamento: a gas; S GOMES ARAUJOEI- * capacidade: 534li-

* pressao dogas: alta tros i 9 5906Pp oressie: 8 CNPI: 24.754.748/0001- « congelamentorépi- unid 40 esmaltec R$ 2.596,65

: 1 48 dogarantia de 1 ano Siuanioe
fogao industrial chapa de re aed Ov
aco carbono,alta pressdo 6 { garantia de 1 ano

bocas geladeira/refrigerador frost

especificagées: 5 GOMES ARAUIJOEl- free 342 litros, com gavetao
4 aL hortifruti, na cor branca. . esmaltec* quadro em chapa de ago ¢ ¢

tae todo esi (mig) 9 CNPS: 24.754.748/0001-

|

classificagdo energética: a unid 20 RS1898,17

e pontiado; a voltagem: 220 v
+ registro regulador de gas, ; garantia de1 =r -
confeccionado em latao MAGITECH - DISTRI- iquidificador — ustrial

duro niquelado e cromado; BUIDOR DE ELETRONI- S2P: Htros, alta rotacao, / ; -
* tubo distribuidor (coletor) 10 COS EIRELI - EPP corpo, copo e facas emacgo| unid 40 jlcombo R$ 500,00

de gas de 7/8” zincado; CNP: 19910840/0001-10 Nox, voltagem: 220v; ga-
* queimadores em ferro : — rantia de 1 ano

CCK COMERCIAL El-

|

fundido4 alta temperatura SAO MARCOSDISTRI-

. EL * grelha 30x30 contendo 6 id 40 Venan- R$ 1.192,00 BUINORA DE MEDICAS jiquiiificador induetrial
2 CNPJ: 22.065.938/0001- dedos em ferro fundido; “" cio MENTOS, EQUIPAMEN- | liquidificador industrial

2: + bandejas de residuos em VAP6 TOS E MATERIAIS cap. 06 litras, alta ratagio,

. 7 11 HOSPITALARES E corpo, copo e facasemago| unid 40 jl colombo RS 600,00aco galvanizado que evita ; - .
es ODONTOLOGICOS inox, voltagem: 220 v; ga-corrosao; oe pace

+ fogao confeccionado em LTDA — rantia de 1ano
CNPJ: 03.894.963/0001-

chapa de ago carbono;

. wrhlclneeadie ventilador parede 50cm,
Inez ite; =

: de aco earbono S GOMES ARAUJOEI- grade de protecao em aco;
pes os : 2 EL hélice: 6 pas; poténcia: 150 nid 500 entisol RS 153,97
etee CNPJ: 24.754.748/0001- watts; protetor térmico bi- uni 5 ventis 53,

7aiuto 48 volt cor: preto; consumo de

peasea S GOMES ARAUJOEl til aotiek ; 04pressao; ig BRONAe veniadorde."com unid 500 ventisol R$ 146,52
garantia de 1 ano pas, hélice de metal,

r a lo. +] . re

ESTADO DO PIAUI ESTADO DOPIAU
ere) PREFEITURA MUNICIPALDE PARNAIBA Leas PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA meer
Fanaa PARNAIBA mand PARNAIBA

poténcia 140 w, com 3 LICITANTE MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI — EPP

_s eon. CNPJ 19910840/0001-10 [INSC.ESTADUAL _| 143.340.978.116
garantia de 1 ano ENDERECO eaeSOARES DA COSTAN° 136 BAIRRO JARDIM PRI- | — | no756100

s5A0 MARCOS DISTRI- = : =
BURA DE MEDICA CIDADE SAO PAULO - SP E-MAIL| magitech@uol.com.br
MENTOS EQUIPAMEN- ventiladorde pé(coluna) CONTATO THAYS APARECIDA DAMASCHI

POSE MATERIAIS com3 hastes 50 cm de CPE 381.571.068-50 | FONE (11) 3892-2771
14 HOSPITALARES E 7 : a . unid 50 ventisol R$ 150,00

ODONTOLOGICOS aoetns aprox caeleo =
. garantia de 1 ano. LICITA SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

CNPI: 03.894.963/0001- NTE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
CNPJ 03.894.963/0001-74 | INSC. ESTADUAL 19.445.715-0

televisdo 32 polegadas led ENDEREGO RUA AVELINO FREITAS,498, CENTRO | CEP | 64.770-000
ee epagen CIDADE SAO RAIMUNDO NONATO,PIAUI E-MAIL | saomarcoslicita@hotmail.com

5 GOMES ARAUJO EI- resolucao 1.920 x 1.080
linhas: tamanhoda tela 32: _. CONTATO CALIXTO DASILVEIRA DIAS

15 cps: 24.754.748/0001- conversor para tv digital. “4 10 aoc R$ 1.129,17 CPF 341,253.683-53 | FONE | (089) 3582-1845
48 integrado; consumo de

energia: a; garantia de 1
ano         

OBSERVACOES GERAIS SOBRE 0ITEM: 
1. O objeto devera ser fornecido pela eventual contratada na forma estabelecida no Edital da licitagdo e

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

quisigdées, 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 publicagdo deste extrato.

3. E obrigacdo do contratante indicar no pedido deliberacao a dotagdo orgamentdria que suportara a des-

pesa.
4. O pedido de liberagéo deve ser dirigido a Central de Licitagies e Contratos Administrativos que o

distribuira ao Gerenciador do SRP, com devida anuéncia da Secretaria de Gestéo. As copias dos docu-

mentos(liberagdo, copia do Extrato Parcial e a copia da Ata de Registro), devem fazer parte integrante do

Processo Administrativo, a fim de instrui-lo adequadamente.

5: A Ata de Registro de Pregos, em todo seu teor, fica recepcionada por este extrato de publicagao

como nele transcrita, inclusive para efeito de renegociagao.

6._INFORMACOES PARAEFEITOS CONTRATUAIS

 
LICITANTE CCK COMERCIAL EIRELI 
 
 
 
 

CNPJ 22,065,938/0001-22 ]INSC.ESTADUAL _| 257869042
ENDEREGO RUA BAHIA, 1447,SALA01, DO SALTO | cEP | 89031-000
CIDADE BLUMENAU-SC [E-MAIL| contato@portaldasatas.com.br
CONTATO EMERSON LUIS KOCH
CPF 932,595,229.72 ] FONE | (47) 3057-3901/ (47) 3057-3914 
 
LICITANTE SGOMES ARAUJO EIRELI 
CNPJ 24.754.748/0001-48 INSC, ESTADUAL 19.577.595-3 

AV MONSENHOR ANONIO SAMPAIO,2289, BAIRRO DIRCEU

 
 
   
ENDEREGO aco VERDE | CEP | 64.211-145

CIDADE PARNAIBA-PI [E-MAIL] rodrigocunhasp@terra.com.br
CONTATO RODRIGO CANTO CUNHA
CPF 286,973.988-51 | FONE (86) 99863-4477 (86) 99507-7570    
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MUNICIPIO DE PARNAIBA
CAMARAMUNICIPAL

PARNAIBA- PIAUI

 

 

PORTARIA N° 675/2020. cpl

Disp6e sobre a exoneragao 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 suas atribuigdes que Ihe sdo conferidas pela Lei Organica do
Municipio e o Regimento Interno da Camara Municipal,

RESOLVE:

Art. 1° - Exonerar, Bruna Natalia de Sousa, portadora do CPF N°
064.629.333-80, do cargo de provimento em comissdo de Assessor Especial te
NivelIl, Simbologia AE-II, na estrutura administrativa da Camara Municipal de
Parnaiba,a partir desta data.

+
de
pl
or
e

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao,
revogadasas disposigdes em contrario.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Camara Municipal de Parnaiba(Pl), em 01 de Dezembro de 2020.

harfeille.tdina 406
Presiden Camara Municipal-

 

[ ”) Praca da Graga, s/n, Edificio Elias Ximenes do Prado - Centro
Fones:(86) 3322-3734 — 3322-3109 - Paraiba - PI

MUNICIPIO DE PARNAIBA
CAMARA MUNICIPAL

PARNAIBA- PIAUI al

   

 

 

PORTARIA N° 674/2020,

Disp6e sobre a exoneragdo de pessoal

ocupante de cargo de provimento em

comissdo na estrutura administrativa da
Camara Municipal de Parnaiba.

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE PARNAIBA,Estado do
Piaui, no uso de suasatribuigdes que lhe so conferidas pela Lei Organica do
Municipio e o Regimento Interno da Camara Municipal,

 

RESOLVE:

Art. 1° - Exonerar, Joel Neves da Costa, portador do CPF N°
442.987.811-00, do cargo de provimento em comissao de Assessor Especial
Nivel |, Simbologia AE-I na estrutura administrativa da Camara Municipal de
Parnaiba,a partir desta data.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagdo,
revogadas as disposigies em contrario.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Camara Municipal de Parnaiba(P!), em 01 de Dezembro de 2020.

eshasacs” fee6
Presidente da Camara Municipal

  Ea Praga da Graga, s/n, Edificio Elias Ximenes do Prado - Centro
=" Fones: (86) 3322-3734 — 3322-3109 - Parnaiba- PI

PRECISA SAIR DE CASA?

USE
MASCARA

#TENHACONSCIENCIA 
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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

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

Secretaria Interina do Trabalho e Defesa do Consumidor

Arlindo Ferreira Gomes Neto

Secretério de Governo

Israel José Nunes Correia

Secretario Municipal da Chefia de Gabinete

Gil Borges dos Santos

Secretadrio Municipal de Fazenda

Rafael Alves de Sousa

Secretadrio Municipal de Educacd@o (interino)

Mauricio Pinheiro Machado Junior

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

Seguranca

Ricardo Viana Mazulo

Procurador Geral do Municipio

Joé@o Rocha de Oliveira

Presidente do Instituto de Previdéncia Municipal de Parnaiba -

IPMP

Rejane Maria Mendes Moreira

Secretaria Municipal de Satide

Paulo Eudes Carneiro

Secretario de Meio Ambiente e Recursos Hidricos

Secretério do Setor Primdrio e Abastecimento (interino)

José Bernardo Pereira da Silva

Superintendente de Comunicacdo  

Valdir Aragéo Oliveira

Secretério Imediato do Prefeito

Anisio Almeida Neves Neto

Superintente de Planejamento (interino)

Edrivandro Gomes Barros

Secretdrio de Projetos Especiais e Desenvolvimento Econémico

Superintendente de Turismo (interino)

Albert Nunes de Carvalho

Superintendente de Cultura

Maria das Gracas de Moraes Souza Nunes

Secretaria de Infraestrutura, Habitagéo e Regularizacado Fundidria

Secretaria de Servigos Urbanos e Defesa Civil (interina)

Presidente da Empresa Parnaibana de Servigos - EMPA - (interina)

Emerson Raminho de Moura Barbosa

Secretario de Gestio

Francisco Eudes Fontenele Aragdo

Controlador Geral do Municipio

Rafael Alves de Sousa

Secretério de Esportes e Lazer (interino)

Marcus Vinicius do Carmo Ferreira

Diretor Geral da Escola Parnaibana de Administragdo Publica

Lisandro Ayres Furtado

Presidente da Agéncia de Regulacgdo de Servigos Piblicos - ASERPA

Zulmira do Espirito Santo Correia

Gestora da Central de Licitagdo e Contratos Administrativos - CLCA

  



 

 

  
 

 

   


