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PR E FE IT URA M U NIC I PAL D E 

Santa Cruz dos M ilagres 
~ ( )/ ;,idos /Ud o 11,mq 'tet.so 

PORTARIA Nº 003/2019, DE 02 DE JA ElRO DE 2019. 

O PRl!i JTO MlfNJCTPAL DE SANTA CRUZ DOS · llLAGRES -

PIA , usando <k: :was atribuições que lhe são conferidas por lci, 

RESOLVE: 

ADO DO 

Art. 1• • CESSAR o efeitos da portaria da servidorn abaixo rclaciouda, que exerce C"MgO 

C.Omi siooooo no Município de Snnm Cruz dos Mil~. 

OME CPF 
76S.944.28J-37 

A rt. 2' - F-<ttA pt>rtarla entro em vig« M dam de ma pu.bl1caç1io, com seu~ efeitM retroo.ti vn:.~ 

3 30 de deiembrode 2018, revogi.nd0-$4l cll~posiçóeseo, oontnitío-

PUBLIQUE-SE, D:fi.SE CiflNCIA E CUMPRA-SE. 

GABINETE DO PREFEITO 1',fUNICIPAL DE SANTA CRUZ 00S MR.AGRES, Ms 02 dia do 

mas de j ciro de 2019. 

\)) l,.,.J(. ~ "3,·_f, lt Mr 
)f 1lney Rodri es de Mour 

Prefeito unlcipa] 

PR EF E I T U RA MUN I CIPAL DE 

Santa Cruz dos Milagres 
l/ ;,idos 11e fo 1noq·te-s.•w 

PORTAR! N• 4-012018, DE D4 DE DEZEMBRO DE 2018. 

O PREFEITO MU, ICIP DE SAN[ CR Z DOS MILAGRES - T DO DO 

PIA lJ1, usando de soas atribuições que lhe silo confcrid3S por lei, 

RF.SOLVR! 

Ar1. 1 • • CESSAR os efeitos da ponaria da servidora abaixo relnci.oruida, que e.mce Cargo 

NO~m CPF 
Maria Rose As is Alencill' 903 .592.833-49 

Ar1. r -Esta portaria co1n c:rn vigor na dara de Sll• publicação, com sais cfcitos rc1roorivos 

a 30 de n.ovcmbro de 2018, rcvog;rndo-sc as disposições cm contrário. 

PUBI..IQUE-SE.. Oê-SECIÊNCIJ\ ECUMPllA-SE 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS OLAGRES. aos 04 dia:; do 

mês de dezembro de 2018. 

w~~>.! ~--~3 ·, . , 1. 1 
)l'i.lney R · es de iw 

Prefel10 110.icipn.l . 

9 
PREFEl1\JRA MIJNICl?Al DE Rll>EIRO GONÇALVES 

illu:I: L:Jndrl S:.IC?Sf 340- Centro 
CEP, 60-865-000: íONE/~AX: (0.,,_89) 3567 - 1394 

C,t?J , 11&.~~1•$~ 

~~,ni11:m;fl;ftugQbefn>eY91 '90\bt Pmnbelr019RHlffl l!CX1 CP'lfpDIJI.OOO"LbC 

EDITAL DETESTE SELETIVO SIMPLUICADO N.• 001/Z818 

1}1.5-poe ,sobre o Te$te sel,euvo para provunet)ta 
b!mporá rto de C81"'g0$ d a Admlol~o Pública 
Mun lclpal e d éi outras provl.dfflEla:s. 

o Prv~l to MWll.Cl.pal a. Rlb,liltO COnçalV<I, , uta.do do Plaul, rom a. pü.blloo par.t o 
<0nhccim.,nro doo inrer=ado,;, 'l" C cm lua\'ào do Pro«-sso Judiéia.l N• 1~ /2008 que tr.u:a.ita no Fórum 
dll é(>m iln:;.;a d.e A:ilJtein'I é',Km Ç;:jilv~ rllltt s::ii":fo ;littclil e) ré:t.ul~;;.Jt"I ç cc:,midén:m do :à n~!tid.id~ p!!I ~ 

Q lnt'"r~~•J tí:RIJ)(..r·#ir'i.:i s-;.rvic.k•~S \l: n ~ l,'1;.m 1•~ dõ:IS l,.ei~ :M~aui(.ip.JÃ- N'-1315/97 e 344/200l, 1.0rn3 pi:lbl iw 
p,airo oonhectmento de rodos que se .achmn 3be:rt:a.s os tn.s.:rtções: :JO 1··-em Se4ettvo, o qw:111 se reger~ d.e 
acordo oom as Lnsrruçaie.s abalm: 

l . l>ISPOSIÇÕtlS PJtt:U MINARE!i 
1-1. 11.mel'Q d,e V:13:,s., 143 («ob> ,. q_uareo;ta e ~) eonforme quodro de d l~PQ:nJbil1d.;><:l.e d,e v.-.Ra.1 
CCll$tJl_nr:es no A.ne:lil':O 1. 
1-2. O Te~le Se;le-Uvo ,;erá reoJl;.ad,;, pe l• CO.NSl:P - Co~la,rla e E,tudc:t\r J'eda~co~ lida, locaJ~ da /lo 
Rua Coronel Cé.-wlr. Nt 2007~ Bai rro Plçnnelra - Tere-;; lna - Prf e mr, re.iia conLraüJda :11.rav·6 do Pmce.~ 
l..1ctcetórlo - Pregão Presencia l N'it 02.3/2018,obededda.'5 às nonna:s.constanre:s no pr-esente Edital 

1.3. O T-.. S..letivo ••.rá do provas, 

Z. l>AS INSCRIÇÕES. Dc 3 ~ l1 de Janeiro de .!019. 
2.1. 0 prc,;c:n.ce Tc,;w Sclctl"" sm resido por es1e Edital e • IJ1Krlçio do ç;mc!i<Nto Implica no 
,cn edme111<) e no e:xpre, = Ll./lç-lo dos no"""8 e condJç;;e,; aele eslO:lbelecid~ (neste l?Aí l./ll) = reloçar, 
à!JquaJs :rulo 1>00e.r~ o cancUdato ega r- desconheclmento. 
2.2.As lnscriçllesserlio feitas EXCLUSIVAMENTE pela in.ternecauavés do si"' www.ronsep-pl,:om br 
2.2..1. N.as: lnscrlç (k:s fc:titas .atrav,õs: da f11ternC"t, no o.n de:rc90 WWW ·OOP5CJl•pl rom,hr o candidatei doW: 
loc,aliuir o 1/n.kcorre,;poooe ate"" Te•teSeletivo. no per1ododas inscri9ÕH [De 3 a 11 de Janeiro de 2019.). 
O horário nm<imo purd fazer • J.os cr il'fro wní a,; 17 bs do dia 11 d Janeiro d 2019) Após • i....:riv.ão o 
•~.nditlõ:11.0 devetáÓ'nt r o llol~1,o 8o1_ncítio & pil,8:i}lt n..t l'bL1.,e(:t1,;: tlt1nc:i;a.dH 
:2-:1_2- A conílrm•ç~o da (Jls,:rlç5o some l'lte ;i,ern efe-u....i, qu.ondQ o B•nco ~nel3do 1)3,l.ar ,, 111~~, 
nostttema. 
2..2..3. O caodldaoo com, n:ece$5:ld00e!ji: es-peciaj$ deYerá enviar via e ma il para 
oeleüvonbe1mgoncalves@gm•il.con,. o laudo médloo de que tral>I o item 6.1 . arompanl1ado da 
Rcq11c:rimcnto constanLC no Ane"" IH, até dia 11 de Janeiro de W19. 
Z..Z..4. ,\p6$ a oonfl~ da i nKr1~o. o <aindl<la.to nào podem illkrar o a&rgo e Jo..-1Udooo, pldtçadii. 
Z.3.T-.ixa d e inKriçrl.o. O valor cb T""'1. dc lnscr~-.o cnoonm •$é no Ano.o l 
2..A,. A CONS&? p~[) !Si::' ri;8f1(•~õ:11bil~• pgr i rq;ç.rjpio v i;a int,e.n ·,et, nf'111) r~_Jid.::1 p.c)r n1(1l,ivt) d~ o niem ~l;:ç11ie;:1 

d.os wmpgl)td,o~, DiíiS ççroo r-11Jo1s de comuni~ ,e coo,e.e~tion,111TieiUO qoe impossibiJite:ro t1 

tra11Síer<!nda d e dados. 

2.4.1. A sollctraçao de Inscrições vla internet cujo pag;unenro íor efeniacio após a hora e data estabeleci.da 
no subJtem 2.2. 1 não será acatada, 1ndcl)Cndcntcmt nte do mottvoda perda do prazo. 
ll O candidato é responsá.ei pelas lníonnaçiles prestadas no ato da Inscrição. 

2.6. Seri an1tlad.a a lns.criçlo. em qualquer ocasião, se fo r verillcalio que deooiu de ser cumprid.o qualquer 
requl51to. 
Z.7. Ha~,ndo mais de u.ma lnscriç:lo de um ca ndidato. seri considerada par.i todos os ettltos legais, aquela 
em que o c.ndidll.10 assinau folruule freqüência no di:i da prov:i. 
2A A Comis5iio Organizadora publicará, no si te da CO SEI' e no alrium da l>refei tur.u.lé dia 15.01.2019, a 
relação dos ca11dida1D5 com im;criç~ de[erida.s. portadoras ou oão d.e dellciêncJa IJsica, devendo. poi i;, 5er 
considerada;; indeferidas aquelas in:stríçôe;,, rujo nome da ca ndidato não constar"" rt!ferida relação. Casu 
:i inscrição do candiwi.to não conste n~. rel3çlio d.e q11e tra ta o item Z.B, o m smo tera o prazo de 48 horas 
para e ntrar com rocuJ'!:i() $0b pena de nãc:i ~mro acatadas reclamaç.õl'.!S p0$:teriore$ 

2.9. Não s;,r,I ronoédida l!iENÇÃO da l.àxá de irn1criç;io, confo.-me DECRETO N• 6,593. DE 02 Dli 

OtrrUBRO DE 2000, que r •gulamenta a possibilidade de [scnr-uo do taxa de lnscrlçílo cm Co.ncurso 

Púb lloo re., ll>Mo no âmh1to do PODl!R 'KXECUTIVO FED&RAL R, no c~oo de C.ona1rso m1 Teste Seletlm 

M ~:Mbito Estadual e Munlelpal, é n=sál'lo que hala lU'tta provisão ll!f,ill para tal IS<,llçh EM REGRA. os 
Munld plos NÃO possuem provimentos que dlsdpllne a Isenção de ti!Xils em concursos púbUros ou Tffies 
Seledvos. 

3. D-OTESTiliSELETfVO 
JJ,. O Tem Seletivo será de Provas e Prov:is e Tirulos. 
J.5. 0 Teste Selett.-o w rs.r:i sobre Conhecimentos de Língua Portuguesa, Matemática. LD B/Fundamenl05 
d. Edu~o, lníonnãti~ e Conhecim.e ntos E.5pedfioos e Con b,ecimentos Gerais, amforme tabela ca1L5b_nte 

oo item 4.2.. 
3.6. O Teste Selethro sera realJz3do slmultane.amente para lodos os candldalos. 
3.7. O c;md iciato sõ podera. se retirar de.finltiva111e□le da sala da re.1clnação da prova, ;ipos 30 (trinbJ 
minutos de ~eu jnk:io. 

3.8. O candidato ao ing,m ,sar ª" a . a ili: aplka,;ãu da prov-d d.crerá lirnr a bate, .. do""" .,,lular. 
.'!.9.11 prov~ d títu los será exchl-~ivamente paro o.• l'rofes.sores e q_t1e fnrom cl~slflcido.< até ~ (trl!!<J ve, • 

o número de v~~ ofereci~ PO T<1$te Seletivo e que ~tingirem 5Q'II, (d nq_uen!ll por cenro) d<;> IOt.tl de 

pontos. 

4. OAPROVA 

4.4. A prova objmw será n>aliuda d ia 27 de Janeiro de 2019,a pani r das 9:00 hor..s, na Esoola Munk ipal 

do Flltu.ro, n:i Cill.1.de de Rlheiro Gonçalves, localizad:i na Praça do llospltal, oom 3 (três) bor:is de d uração. 

sendo este hor ârio (9:00 horas) o Umlt:e mãxltno para o Jcgresso nos locals ele provas. Os res~ locais 
d,,s prova.s (s:alas) estar.i.o d.isponibilii.ados até d ia 2) de Janejra de 201<J, oa Preíeitura Municipal de 

Ribeiro Gonçalvés" no Site da www ron<ep-piq,rn bt Cà$0 o número de CàlldidatoS supere• capacidad.e 
de espaço fislco na sede do Munlclplo, as provas poderão ~r realJzadas e.m da.tas, horários e locais 
diferentes com aviso de illtecedência mlnlma de 48 (quarenta. e o.ito) bo.ras. 
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PRCFCITIJRA MUNl:CIPAI. DC RI Bl!IRO GONÇAI.Vl!S 
IRu.a: l,,.àndr1 ~ lljl•·• .)40- Çl;ntr'l;I 

Q:P;Ç-4...~- C-)O • S:QN{Jl:.A;JC:;(q.., (l9) ~-l-' Sl4 
(:N P~: (-.i,.r..nr,..i_..u)/(XJl)l-~ 

e-m311;prcfc(lltftJH1t:JS'[í94'1J9lôiPIDebf PIDrfbC!ICP&90Hl'!'flGIPPCD'lilPRfOdiOfDrbC 

4..5. A prova !!J<cr1ta será cnmposo eonfonnediscrimlnaçãoahaixo: 
4.5.1.Para"" Cargps de AuílJar de Serviços Gerais e Porteiro: 

DISCIPUNA N•. o~OES 1 PESO 
rorruouês 10 20 

ConhecimenlD t<sneciílco 10 1 t.S 
Mat~rrultica 10 35 

TOTAL 30 
4.5.2 l'llra os cargos de Asenll! Comu mi til rio de Saáde e Awuliar de Secn,tilrio· 

DISCIPLINA N°. QUEST'ÕES 1 PESO 
Portu11.u!s 10 2.0 

Conhecime,nlD Espedílco 10 4,5 
lnformátira 10 3,,; 

TOTAL 30 
4.!i.3. P:Jra o argo de Professor - Habil lt:>ç:lo en) Português: 

l)JSCJPLINA N•. QUE:S'J'Ots 1 PESO 
Port11,rufs 15 ♦ O 

W8/l'undamemtos ds 10 
1 

2,5 
&luc:,cão 

Conheci□1em:nsG<!rals 05 3,0 
TOTAL 30 

4.5.4. Para os demais e:trgos de Professor, a prov:1 será assim compost::t; 
DISCIPLINA N•. OUllSTOES PESO 

PC!_ttullU~S os 20 
Conhecimenlll Esoeciflco 15 ,♦,O 

Ll>B / !'unwomeotos d,, os 
1 

3,0 
Edur""'lo 

Conhecin1e1>tos Gerais 05 3.0 
TOTAL 30 

PO.NTOS 
20 
45 
35 
100 

PONTOS 
20 
4S 
3S 

100 

PO.NTOS 
60 
25 

15 
100 

PONTOS 
10 
60 
1S 

15 
100 

4,6, A prova obJetlva será de caráter dlmlnatório e dasslficatório e somente serio classificados os 
cand~tos que n~o zerarem nenhum dos co teúdos pro~m~ILC08. 
4.7.O candidato devera c,,m?áreoer ao local de aplica~.lío da prov;,, munido de CãlKtí eslcrográfi c,,m 
tima azul c.-;;cnro grossa. CO'm pelo mc-,,os 30 (ll"illta) núautos dt an1,.x-di'neia da liora mare-ad.~ paru o 
l □leio das provas. 
4Jl- ?ara ingressar no local da prova o e-,111diclato devc;r;i ilpreiient.ar o original do do,-um,en to dé idénUdade. 
4.9.Não podcn lngtessa.r no local de aplicação ela prot1a o cMWl.ldato que se apresentar após o bor:lrio a= 
estabelecido, bem como aquele que não apresentar documenta5iio exigida no item 4.5. 
4 .. 7. O c.nd1daito que r.air da sala de ex3me e:ncerr.ni ~ua prova, re~1w1lvadn~ os; carofi neces~id.1des 
fis iolóKicas e de emergências médicas que pos.53m ser aten,didos no P<>Sto Média) indicado pela Comis.<;iio 
Or113ni>'3<lnra do Te,;te Seletivo. 
4.tl Dllranr.e a ""'liu,çiio das proVBs mãa se admiti rá 'lllllisquer t:ipo ele a,mu,nicaçiio entre candidatos e 

nem 5.,,rá permj tida a utiUiaçiio de Cl!lutar, mliquina c:alculad.ora, régua de cálculo ou qu.a tsque r 
lostrumenms, eiwecu:mdo,,se caneta. Hlpls e bo.rrach:t 

4.8. Ao término da prova escrita, o C311dldato deverá entreg;u ao Hscai o caderno de provas e o Cartão 
Resposta devidamente us1cado, bem como ass1oaa- a folha de l'reqQ!nda. A não asslna111ra da l'olha de 
freqili!ncla e o no C~ Resposta pelo candldaLO lmplic:im n~ exclusão do mesmo do certame. 
4-~- O camd.idllto somente podera! levar o cadl!mo de pt01rdS íalta1)do 30 rgl,nutos pa1ra seu término é casa 
i•.laanl:e$ n!loli poder:! remn:ia:r pa.ra b=•-As pn,v:i.s n~o i;er'llo d!..spc,nlt,llj,;:adas !Ili lntel'l!et. 
4.10. OA PROVA m;Ttruws 
4.10.1. A prova ele lltulos scrá cxdusJvamenk para o,; cargos de Prol=or, t'Onlormc Item 3.9. e valcn\ Da 

màxlmo 10 (dez) ponto dlstrlbuldos da seguinte fonna: 

Tíhdú 
Ponlos r.lmlt.ede 
na ãrea Ponto;; 

4.10.1.1.Doutorado na m.anela QWII ffd OOJICOl'fflHIO 3,0 3,0 
-♦.10. 1.2. Mestrado na érea oola Qual cstA cona>n-endo 2,0 2,0 
4.10.t.3. Pós-Graduação: Especiafü..açllo na ârea pela qual ert;I 

1,0 1,0 conmnl!!ndo 
4.10,1.4. P-drtldpaÇào o,o;, Cu~, Scuilnárlu~, l<>ruáda:\ó, T'ruinàmcnlm;, 
nos ültlmos 5 ( dnco) anos cuomw,s até a d.ata de lnfdo das lnxrt~s, 0,5 1,0 
desdt: qac .n:.-laci.uaado:s eom o t:ãf'Jlo p(i.o ql!lãll reza opÇd.u no atu d.a 
lnscrlcão mm <>111!'8 horária mlnlma de 40 (quarenlal horas. 
4.10.t.5. nmpo de serviço uo cirgo efetlw ou cootrataclo pelo qual 

1,0 3,0 
esta concorrendo. rum ano comnleto H1ulvale11te a um nonto l 

Total 10 
4.10.2. A comprovação do tempo de ser..içc 110 cargo ou emprego será mtdlante apresentação de Certidão 
do Tempo de Serviço, conforme modelo ooo<t>J1te oo AJJexo VI, q11a.ndo se tratnde ór:gi'lo públJco e deverá 
ser auinada pelo responsável do Setor de Recursos Hu.mainos ou a quem são delegados poderes por el~. 01,1 

cópia do contrato ronst:ante r,a carteira de traoo lho quanclo o regime de trabalho do emp"'lf.'dor mr 
celetis'ta, se.ndo esta v,álld~ após a comprovaçio da veracidade das lnformaçAles que será íeltl pelil 
Comissão Organizador,1 do CtmculSO Público. No caso de Cooperativ3$. os candidarns Coop,;rados deve.rãa 
apresentll r ~ Ata que comprove til , iw~o. Não serão Qceitos DECLARAÇÕES como comprova,;,w de 
T emE)O de Serviço. 
4.10-1. Os títulos de que tratarm o item 4.12.1, só serà<l aceito., contados da dat:, ele cnbção de ç rau ela 
cul"SO de I.JcendalUJ'"a e,dgldo para o cargo, mediante apresenta~ de Certlll.r.ado de Conclmão do 
Cur$0 r«ou.beddo pelo Mie pelO qual o caudldatO ~ c:o,;ioorreudo, que de..erá ser enviado Ju,ut(I 
co.m os títulos. Os tllulos de que tram o presen.te item deverão ser apresectaclos em fotocópia a11tent1c:1da 
ém cartótí.o ou por rvídor publico muniéipal dtWidamente a utomado. 
4.10.4. 11 pnwo de tirulos ter.ti camier d:>'>Silicatório e oomenie os cand idotos cL'ISSificados ronmnne iiem 
3.. 9 terão llêus Utulús áváliàdos. 
4 .10.!L O ca ndidato dBVe:~r obrigàtoriamente. utiliza.- o rnrmul.árfo co:ru.tmte no A.nm:o V para e.llv &o de 
titulo,:, sioh pen3 de nllo serem ac.it~os. 
4.10.6. Os Titulo,, de que tratam o l}n!oente Item deverão ser entregues no dia 13 de Fe\'ereim de 2011', º" 
Secret"ri3 M"nicipal de Educ.">Ç-'io do Munid pio de Ribeiro Gonç.al•es - PI, n., Elu3 L,ndri S3les, n• 3~0, 
C<lntro, na cidade de Ribeiro Gonç.ilves- PI. 

r,. OS CARGOS E SEUS RESPECl"IVOS CONTEÚDOS P110GRAMÁTICOS 

5.1. Os cargos e seus respectlyos Conle~dos programllUoos encontr.im-se co AneJCO li do presente Edital 

6. DA CLA~IFICAÇÃO 

6.1 . Sera! Aprov!ldo/í:la,o;if\cado o c;,ndidato que tenha JJtingido no mímimo de 50% (cinquenta por cento) 
do IL>tal de pontos e que íomm das.11flcadO<S ati 3 [trfs] vi!"iei; o número d.e va,gas of~rcddas para o 
éilfil()/lota,;ão. 
6.2. O candidato, cwnprindo todas as exlgf,nclas d.o presente Edita~ Sl!ri dass ficado em ordem 
decrescente de pontos. obserr.ido o percectual mtnimo da proVll conforme est:ibelece o subitem 6.1. 
6.3. O cattdídato dassi6cado i;er.l conwc:ado segUJ1do a ordem d.e da$$1 fic.ção, e sua lotação serli para " 
localidade em que fez ;i opção por ocasião da Íll5(rição, ;itendendo as neces5idades rui Prefeiturn MUJticipal 
de Ribeiro ConçalYê.S. 
6.4. Hav1'ndo caindidaLOs com a c1esma classificação, sier-:io adotados sucessivam,ecteos ~ uinles erilérios 

dede!óempate: 
6A,l. J,lakrr Idade (P~rágr.ifo Único do mt. 27 da [,el 10.741/200.3 - Lcl do Idoso); 
6.4.2. Maior pontuação na prova de con becimenl:os especificos. 
6.4.3. Maklr Pontuação n:a prova de Ponug~s 
6.4.4. Maior ld:ide. 

7. DOSRllQUISJTOSl'ARACONTRATAÇÃOTEMPORÁRIA 
7.4. Aconll"atação doc:-andidato a?tO"vadosera íeitoseateuderos ... guintes requisitos: 
a) Ser brasileiro nato ou nacw-all7.:ldo ou portugJJês; em caso de nacionalidade porlll!,l\lesa, es.tar amparado 
pe,lo estatuto de igualdade entre brasileiros e portuglleses, com reconhecimento de gozo de direitos 
polítlcos, no~ ll!rmm; do.\ lnci~~ 1 e li e§ 1• d.o artigo 12 da f.crultltulção ela Repúlillca e do Decreto n• 
'TM-36/72, re5pectiv.mente; 
b) Estar qultes oom a obrica9'.le @l@ltorals, para as candidatos de ambos os sexos, e mLUtares para os do 
sexo m:w:ulmo; 
e) Tera idade mlnim~ de 18 (dewito) a-nos; 
d) Declaração de nlio ter sofrido co □deruição criminal com pena priYaliva de líberdade tr.msiLada em 
julgado ou qualqu;,rco:ndenaçlo Incompatível rom o cargo pretendido; 
e) DcclaJ11ção d,c niio ter sid,o dc!!'litido, DOS últimos S (cinco) anos do ~C!'Viçc púbbco por i!!termliliio de 
l'roc;e,o;o Admini<tnitiYo Oi<óplinaroom ~"'lia • Q ~m do servif(' príhlN;O'. 
fJ Comprovar, a1tr,,és do t'<.-sp<.'(.tl\1O •testado, ilj)lklão tisicai e lll tntal par.il o cx.t1'cício das a11füu iç:ücs do 
c;irgp; 
g) Apresie.otar romprovaçào d.as req_ulslto:s oecessi!ria previsto no Quadro de disportlbllldade da vagas 
co!ISlantes no presente BclJtal 
h) Apresentar cómprovante de registro nn Cói,se[ho daCategOria devidamente atualizado. 
l) Declarar, mcdJan1c 1cnno, rcrdlsponlbllldadcpara cumprir a carga horária pm1sti no pre~mc Edital. 

O Declaração, mediante tenno, de niio aaunular Cil~o público, nos turnos do inciso XVI do art l7 d:i 
Consôtuiç.10 l'ederal. 

7.5.A qu.dquer tempo, podcr•se-~ anular a inscriçáo, provas ou n.omeação do candidaio, d~e qul' 

constatlida íalsldade d.e declaração ou irrcgulariclad~ 1111 ~~lii;,tçoo das provas ou nos doc:1U11entos 
apr-ntados. 
7.6.0s cacdld:at,:,s deve~ 3presentar a fotocópia e original dos comprm-.nics/declara.ções. coníorme o 
solkirado. 

7.7.A contratação d.os candJdatos obedecerá à ordem de class1flcação. ficando condicionada às 
n~sldàdes chi Prcfeitl.lra da RJbt?lroGonçalves. 
7.aFlca estabelecido qu.e. em ltipótese alguma, ~e.rá admitida a muruinç-J d., Ofl<,~ d.e Jooil de 1r.1balbo., 
obrigatoriamente indicada no alo da inscrição. 

8. DA VAJJDADE DO Tl!STE SELFTIVO E DO CON"i':RA TO 
8.L0 prazo de \'l!llidadc do Teste Seletivo !Ulrâ de 1 (um) .-no a cootac da data do: ,rua hc111o\ugaçào, 
podendo se r renovado por igual periodn, mediante ato do Podu êxerutlvo, obserwda a oonvenlnncla e
oportunidad@ da Admíuhtr.açâo. 

82.0s candidatos aprovados no Te.soo Sel~tlvo P31'1l 05 cargos de Professor, AultiUar de Servi\m Gtr.:1~. 
Porteiro e Auxiliar d.e Secrewios serão contratados de acordo com o cale.n.d.lrio escolar do municfpio, 
cumpnndo o mi□lmode ZOO (d,wmtos) dias I t:ivos, podendos,,,rrel)(M!do por igual período, ~o podendo 
eioccder o p~o de valid!ltle do teste Sclctlvo. Para os candidalAls aprovados p.ara os demais cargos o 
contrato terá a validade d4! até 1 [um) ano, podendo ser renovado por [gu:1.I periodo. 

9. DAS VAGAS Dl!STI ADAS PARA PESSOAS COM DEFICJ!NCIA; 
9 . .1. As pessoas com deficiência serão aSSêguradas o direilo de se inscn,,,;,r no oonrnrso pilbllco, cm 
lgl.laldade de rond lç&!$ com os demais CJnclldams para. provimento do c:argo, cuja.\ at.Tl buir;ões seji!m 
compatlwJ~ com a deliciêncla que é portà<lor.1, e a el;is são reserwdas 5 % (dnco por cento), em fuce da 
cl.asslflcação obtida. Serão dlSponibilizadas vagas para os carg()S com 10 [dei:) ou mais •asas. 
9.2. lmll/od,.._,se po.r pessoo oom doftcll!nda aquela que se enqu~drar nas catcgerias descritas no arL 411 
do Decreto n• 3.29B/9'l, n verbfs; 
1. Deíldênc tisla - alternção rom?lcta o~ parcial de um ou mais s;,g,m,entos d.o corpo humano, 

acarretando o romprom~timento da íunção flslca, apr~otando-se sob a fonna da paraplegia, 
paraparesia, monoplegia. monop.ar!$ia, tetrapl~Íll, lel.raparc-sia; Lriplegi;i, triparesJa. hemlplegl~. 
hcmlparcsla, 051Xlmia, amputação ou ausência de membro, pa rallsia cerebral, nanismo, m.e111bros com 
deformjclacle congênita ou adquirida, e~10 as deformJdades esrét1cas e as que nilo produzam 
dificuldade~ para o dé$em11enilo de fun~ [Redação ,:fada pelo Decreto o• 5.296, de 2004); 

2. Dellclênda auditiva perda blll!ltera\, parclal ou total de quarenta! um decibéis (dB) o~ mais, aferida 
por audiograma nas fré<[uêncbs de SOOHZ, 1.000HZ. 2.000Ai e 3.000Hz (lledação dada p~lo Decreto 
n1t 5.296, de 2004); 

3. Deficiência vl&11ai - «sgueJra. n:t qual a aculdadc '1su.al é ig1.ta\ ou menor qu.e O,OS oo mell\or olho, com 
a melhor oorreção óptica: a bai.l<.! visão, que :.ignifici acuidade ~lsual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, 
com ;i melhor correção óprc:a; os casos nos qua is a somat6ria da medida do campo visual em amboe; os 
olhos for igwd ou menor que 602; ou a ocorrência simultloca de (!llaisquer das condi9ões anll!rlort?S 
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P RCFCIT\JRA M UNI.C I PAL D C R IB,l!JRO GON ÇALVl!S 
lrtlu.=-: l,ándrt $,;oi· ·· :)40- Çijr,tN;I 

Q: P; (l4..(l~- Ql)I) • tcQN[fl:,A,X::; C(hn, l(i.9, 3,::,.(l,7 - 1.- 94 
,C:Nl'j; (1(1...~ Z<H) ,/Qàl)).~ 

,e-maa;pf'Xftj\t#JK1bclt94'Y9le1i:Prn.br pmrJbCICP&'POMll'fliPRPN!lilPRIDdi:PIDlb t 

(Redaç!o d>d.a pel,o Decreto n• S.296, de 200-1J;com manifesr.,ção ante cios dei.oito a_nl)S e limitações 
associrufus a cluasou mais llr""5 de llabilJd eles acl pllltiv-.as. rn is como: 

a] Comunlc::ição; 
b) Cuidado pes..,.,J; 
e) Habilld.adcssoolaiS: 
d) Util1,.aç3o dos .-.curro,; da com unidade (Redaçlo dada pelo Decreto n• S.296, de Wl>'I-) ; 
e J s., Me e segur:1_nça; 
t) Hahllld.aclesacad~mlcas; 
gJ La:,;er; 

h) 'l'rab.illho; 
4. Deficiênci múltipla - a:;.-iaçj,;,de duas ou m,is deficiência,;._ 
9.3. Ser;!; coMlderada defü:l~ncla aqtll'la conceltuada na medld na 1!$pec]all2ada. de aco.rdo com os 
p;idrõe<: mundialmente ~tahelecido1t. 
9.4, No ato da inscnç.'io, o randidato po rbdorde detic:iíocia devora declarar, na ticha de iru;criç.'io, essa, 

condJçllo e a dd!dtocla de que ! portador, e envlor via sed~ o laudo médico, Ju_ntamente coto o 
llequerlm,:nto de Qtnd ldall>s com DeHcl~cla conforme ·modelo const nte nn Anun W, atestancfo ~ 
espécie e o grau ou nivel da dellclencta. oom ei<pressa referência ao cócllgo correspondente da Class11lcaç-Jo 
Internacional de Doença - cm, bem como a caLLS3 prov-.íYel da deficiência. Não serm ace!tm atBSt3d<r.< ou 
declarações corno oompmvsçio de defi.ci@ncia fis-ica.. 
'}_5, O laudo d<!venl ser enviad,o por ema_il [sel;tiyoábgjrol!Onçalvu@ç;mill çom) até d ia 11 de jaoeito 
de Z0 19. 
'>.6. Caso o portador de deficl!ncia necessite de atendimenoo esp~ial paíl'a se submetet à prova, de.-eni 
requerer nn 31D da inscriçln, indicando •• rondiçõ,,,; diíerenciad;u; de, que necer;,;it.a parra reali,,aç3o das 
p r,;,va,;. con_fonne A_ne,ca Ili do Edital.~ co11trtirio. J>iio a t,;,rti prep,m,d ~ob 'l""lquf/T ale~a. 
9.7. O candld3to portidor de deflct:enda que necessitar de tempo adicional para reallzaçllo das provu 
devcr.í rcq11cro,k> ao ato da i[ll$(;rlç,ió, com justí6Ciltiva ocom_pálnhada de pare,-«, emitido por espôcialis1a 
da ãrea de sna deflcll!nda 
?.8- Afi pe.&'.'=;Da!i portadora.li- de dericiênctiir l'l!!i,(;U.ardada~ a~ condiçõeii pn!!vi.-;&v; nos item, anteriore~ 
participarão do COll.CUJ'SO em ig,,aldade de co~diçóes com ois demais aodidatos no que coooerne ao 
(".ooh~tmenLO das provas, à avallaç:llo e aos crl!Arlos de apro.-açllo, ao horário, ao local ele aplicação das 
provas e à no1a núnilllll eoigida para todos os demais c.andidatos. 
9.9. O candidato portador de dt-tk;eucia.'"' aprovada no Coot-ur.;o PC.t>IJoo, tera s,cu nome publicado cm 
1 isra (J p:o:rte. 
9.10. Na falia de candlda!OS aprovados para as v:1gas oferecidas aos portado= ele deficlênela. ~-
1erllo preenchidas pelos demais, com er.tn ti observilncla ~ ordem declasslllcaçllo. 
'>.11. O laud:o médim tera Yaliclade soménu, para este Certame e n.ão será déVolvido, assim oomo noo 
S<!Tão fornecidas cópias. 
9.12. A n" <> oooen,a,r.c,a do di<('<>6Ul nos "ubileM anleri,ores 1mplie,1ró n~ per~ do d irei to~• r.l!J3.< 
reservadJis aos candidatos porta.dores de necessidades espc-clals. 

10. DA ÉXCLUSÃO AUTOMÁTICA 00 T ÉSTÉ St:I.ÉTIVO: 

10.1. Será exduJdo do Certame, em qualquer de suas Íáses. inclusive na vj~ncia elo contrato, o candidata 
que: 
a) durante a realização das pro•as for su.-prccnd!d-0 cm comu.oJcação com outro candidato. vcrb;i.\m_cnl<' ou 
iwr escrito ou por qualquer outra forma,. bem como util~ndo m,quJna calcu_lador.t rêgua de c1lcul{,, 

"?" relho celular, walkman. agenda eletrônic:,, relógio tipo dam oonk, gravador e similares, Impressos ou 
quaisquer outros. iostrum.e-ntos, excetuando-se caneta, lápis e borracha,: 
b) flzer, em qualquerdocumento,docbração falsa ou ln=; 
e) não ateuder à$ deterrulnaçõe$ regulomenta<es do FAJl.31 que lr.ita do Te5;1e Seletly,;,. 
d) faltar com o d.evido respeito;> par;, com qualquer membro da Comlsslo Org,mlzadora do Tes0:1.e Seletfvo º" 
com a equipe auxiliar; 

") rc-..-uslil!r-sc • cmrcpr o material dias prO'Vas ao término do tempo destina@ para sua reallzação; 
f) afastar""" da ,;ala, • qualquer tempo, sem a aomriwç, o e/ou acompanhmento do H.scal; 
g) descumprir as instruções oont~ no Clldern;, de provas, na folha de respostas e/ou na folha de 
rat,cu_n:bo~ 

h) perturba r, de qualquer mockl,.a ordem dos trabalhos, ini:orrendo em comportamento Indevido. 
i) o celular do candidato tocar ou vibrar duraote a apll.c,içllo <13 prov:1, Independentemente de atender ou 
não, 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, 

11.1. Será permitido il c:mdJd.u que tiver n~Jdode de _niamentlr dul'il!lt.; a !'êalo;açw dái prov-.i;; 
leV'ilraoompanha nte, que tlar:I em sala =ervada PQ-r:I e~ta llnalldacle e que s-cr;i re-Spond~l pela guarda 
d:1 crtinp; 

11.:t Oura.ate n amamentação, a candklatl será uompanbada de Osc:il; 
ll.l- A Comissão Organ12adora do Teste Seletlvo n1lo se respoM.1bllizará por perdas ou c:Ktraviós d0 
objetos ou de eq_uip:u:nenlos ooorridos duf'iifltc ;;.. reiU2aç;W 11&:s. prov-.s, nem poir diánõ:5 nele oc-.sionadãs,; 
ll.4. Não será ad.m1tldo o Ingresso de andklato oo local de real!Ução d,is prcwas apó,; o horário fmrado na 
ite·rr14.1.; 

11.5. · iio ba>'erâ, po,r quaJquer motivo, prorrogliç,10 do rempo previsto para aplleaçào d~ prov~ em r.ttàt1 
do afast>1menm do cand ld•to d3 sab de prova 
11.6. N~o será pennltido ao candldalO ficar com o caderno d!' provas a.ntes de trinta minutos para t1 
ténnl n.o da prow. 

U , DAS DISl'OSIÇÕES FINAIS 
12..1. A ln=lçJlo do e:indld~to Implica na acc,~-ão cxprc,>à d"" cuodiçoc,; ronstant,,,; do prcocnL• Edital" 
normas que o regulamentam. 
12.2. O pra,;o para i111erpo&lção de rec:ursos l!é:Tá tle 24 (vinte" quatro) hora" após a d ivulgação oflclal d" 
cada ""'ª das segufotes et,Jpns do ConCW'$0; 
a) PubUaçJo do lndeferlmento do pedido de Inscrição; 
b] ... ,bllc.,ç.'l o do GaoorllO Oficial; 
e] Publlc::ição do Resultado da Prova obJct:1.-a; 
d] PubUcação do Resultado da Prova M 1ltul~ 
e} Publlc:içllo do Resultado Fln do Tc-ste Seletivo. 

12.3. Os recurses a que se refere o ilML 12.2.. dl!'l-cr.io Sllr enviados para o email 
st'll!tivoribcirogoncalws@gmait.oom. devidarnl'nm ju:stifbclo, 
12.4. A apro,'3çàO no Teste Selei.Ivo assegurar.! o dlre.110 à cootratação. dentro da validade do Teste 

Selelivo, ficaodo a coocretlnçiic des~ til amdlclom1da à absi:JV3ncla das cllspos~ lepls pertinentes 
do .,xdu,.Jvo iJltett:!&l e aJ(rltnitrocia da adn; iJlistra.ção, da rí_gorosa oro~m d" tlassiíie,ção" d.o prai:o de 
nlidade ela 'J'estr S.,lrti\rO. 
12,S. O •ocr.so a,;, IQca] c!o tra\,alho dtl5 candidauis e_prq,odt;I!; e CQ11voa,dn5 suá de 1'1!$J)Qn:;,,l>illdade dQs 

mesmos. 
12.6. O regime de tr:abalbo doscaodlclatos aproYildo~ e no11te:1dos será o ~me Celellsl2. 
12.7. A c,,v horma de tt:lb•lho dos l'r~'.i'>r(!!; má tlé 20 (vmte) boro,; sem~•ffi e ~ra °"' l\(')11:aiS 
cargos será de ♦O (q11arentaJ ~oras semanais. 
12.8. O mode o de Reci11erlmenm ?'Ira Pon:idores de Necessidade E$pecl.ll e Fannuh1rlo de Recursos 
t11oonlra-se anrixo ao pmi~nre lldi tal. 

1.2.9. Os Ci!SOS 0111issos ser~ rewlvido~ ~ la a Comis~o Org.1niz.ador.i do Tnte Seletivo. 

caraos 

Auxiliar de Serviços 
Gerais 

J\gt:'lJ!JlComullÍtário 
de Saüde 

Portelro 

/\u_:rillar de Seo-etlJi:I 

fMgos 

Pror. Pollr.!l!ncla-
rrofessor Clas.se B 

Prnf~sor de 
llduca,à) 1 nfantil-
Prof mor Classe B 

Prof. - Habfüta,ão 
emflis!órJa-

Professor Cl:isse B 

Prof. - HablUaiç,la 
emGeognfta-

Professor Classe B 

Prof. - HabiUta,ão 
e111 Letra./1 fl!l~ -
Professor Clnsse B 

Prof. - Habílít:aç;io 
em Lelr,,s/ f'orruguês 
- l'roíl1-$Sor Cio.se 8 

Prof. - HablUtôlção 
em Matemitic. -

Professor Classe 13 

Proí. - HablU~~o 
em Ecluca~o FJSÍClí • 
Profe,sor Cl:'.i&Sé B 

Prof. - llablU~ <'m 
Ciônd.is • l'rof=or 

Clí!:1$CB 

TOTAL DE VAGAS 

RlbelroConçalves ·PL l4cleDe:iembrod.e2018 
L111,denborg Vloi"' da SUw 

Prl'fcllo Munldpal 

AND:01 

QUADRO DUIISl'ONIB111DAVllS O.& VACAS 

Requliltos Veoc!lmento N.• 1.otaçi!o/ 
Ncre$Sâ_rl~ R$ Vai:", Lora_tl.dade 

11 
Ssctetari~ Municipal do 

llllsJ110 fwdillllental R$ 954,00 
Ednr-.., - Zona UrbaBa 

13 
Sca-etarla Munlcipal de 
lldooicln - '/'.ena R,u_ra] 

01 i:Ona IJrbaoa · Céotro 

Tu.ade 
l;,;,saic;;ló 11$ 

R$i0,00 

02 
Zona Urban;a -Ilda Vista i! 
i\ss,nt,;mento Sõo BentQ 

EM!l)D Flmdam~nlal 02 
Z.0"3 Urtiana - \Ilia Nov-a e 

Serrillha wm •tQ e mora_r • 
l.c>BB Rural - Sapé (Volta e 

morar na loc-alidade ou R$1.250.00 01 
rlorest1) 

R$50,00 
bairro há pefo meoois 

\'.õna Ru ra_l - 61)á V1$1à ( 
Wr;l ãll.õ.. 

01 Jabuti e Ri:iclio cios 
Oub<atlasl 

01 
Zona Rurnl-Vaca:Mm1l! 
fRiozih~o e Sem, B.mnrol 

lill$JIIO Fwidillileíllal RS 954,00 os Secretaria Municipal de 
RHO.OO Educ;,cil(, - Zona U rballil 

02 
Scl:rnwla Mun_lclpal d~ 
Ed,.l'<M'lo - Zom Rural 

l!nsinoMédJQ IU954,0□ 09 
Secretaria M unldpal de 

R$ so.oo 
Educi;:ão -Zona Urbana 

Requisitos Vencimento N}I Lotação/ taxa de 
Neussárlos R$ va ..... LoC'al.lchi.de tmcrtção RS 

l+onnal Su!)f'rlor, em 
R$ l .241,1S 16 Zon.tRw-al R:S60,00 

Ped:ucoia. 2., Zonal Urbana 
Nomial Superior, 

Pedagogia ou cursando 
R$ 1.241.3S 20 'lóita i!rb,111a R:$60.00 

no rulohno tt S' . 
Periodo de PEda..,.i. 
Licenciatura Plena em 02 Zona Rural 

RS60.00 H lstbria ou Clll5alldo no RS !.Z.U.35 
0.l. Zona. Urbana mlntrno os•. Per1odo 

Licenciatura Plena em 02 llanaRu_ral 
Geografia ou OJl'$ando RS60.00 

no mínimo os•. R.S L241.35 

Períol1o 
02 'lona Urbana 

l.lc!!nelatura Pl@na 1!111 
IJ?ll'il~/ rngMs ou R$ 60.00 

cu~ndo no mfnlino o RS 1.241,15 03 Zona Urbana 

~ . P!riodO 
Licenciatura Plena em 02 Zona Rural 
Ll'lr.ls/Portugu~s ou RS60.00 
cursaodo no mlnlmo o [IS 1.241.35 02 Zona Urbana 

St.P~rlodo 
Licenciatura Pil'na em 01 Zona Rural 

llatemática ou 
ouNaod.o no mlnimo o RS 1.241.3S 

03 Zo!la Urbana 
RS60.00 

St. Perlodo 
l.ic ?leoa em Educaç:i,o 02 Zona Rural 

i'/sic:i • Regislrl) DQ 
R$ 1.241.35 R560,00 Conselho Region:il ~ 03 Zona Urba!lll 

CatcJ!IOria 
LicenciatuJD Pie~• 1!!D 

Ciacdos B"'lógicos au 
Q,úmica ou cw,;and,;, R$ 1.24l .3S 03 ZonalJrb•n• RS6□.00 

no mlnimo 0 s•. 
Pcriodo 

143 
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PPHEITURA MUNICI PAl DE BEi RO GONÇALVES 
RI.JQ: ndri Salci, 'l40 - Crolio 

CEI': 64.865-000 " FOJIE/FAX: (Ox:<&9) 3561-1354 
~PJ: 06. 728.2A0/0001-$ 

e-m :pf@ifeitiJraribeiro@uol.co.m.br prmbeil'lll!onsalve:!@pprtalappm.com.br 

ANIXOII 
OS CARGOS E SEUS RESPECTIVOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

i\lfabeto. Ortografia. Sílaba Encontros vOC"álko5 e oonsonanlais.. Digrnfo. Tonicidade. Classes de palavras.. 
Sinais de ntua -o. Acentu - . Sioônimo 3llt6nimo. su·eito e reclicado. 

lntCipretaçlo de ll!Xt05 de dlfürenll!S g~neros. Comunicação verbal e não - verbal, clem!llllUS da 
com1111lcação verbal e íunçõcs da linguagem. Fonét:lca e Jonologla: fonemas, YOgats.. consoantes e 
semlv~ls; encontros "oclllcos, consonantals e cl.lgrafos, dasslflcação das paravras quanto à sílaba 
tôaica, paronbnia e homonlmia; ortoépia e prosódia. A'i cla~s de palavra'i - definições, d~ifk:açõe.-. 
formas e flexões, emprego; s11bstantiws, adjetivos, pronomes, verbos, advéroios, preposições e 
conjunçties. Con.con:L\ncia verbal e concordância nominal Regência verbal e regência nominal 
Ortografia: acentuação gráfica, uso da crase, emprego do hifen e divis:ão sllâbica. Ponllllação: sinal de 
pontuação. ~iUstlca: figuras de Unguagem, figuras d.e palavras. ffg).i.ras de slntaxe. figuras de 
pensamento. Variação linguistica; as divl:rsas modalidadi:s d.o uso da lfngua. Semànlica: denotação e 
conotação, sjgnll!caç.111 das palavras (sinônimo, antônimo, bom6nlmo e parõnimo), pollssemla e 
b.omonlmia.. ln • e análise de textos; co recnsão de terto lltcrârio ou não-literário. 
N.ivel.Su erlor 
LíngJLa, Linguagem e fula - signos, [ndire5, ir-ones e simbolos. O, sign05 linguísticos., !iignifiGinles e 
· ilic:ados, os con.ceitos de amática. Estrutura e elementos de textos normativos, descritivos e 

dissertativos. Coesão e coerência rextuais. A coerência e o tExto da relaçiío entre coerência e roesão. 
Coerência narrativa, figurativa, argumentativa. Coesão no período annposto, o papel dos elementos d.e 
coesão; A coesão referencial. Formas remissivos gramaticais presos; Fonnas remissivos gramaticais 
li\ll'es; Formas remissivos lexicais e nomfoalizações; Coesão sequencial; Seq u.ênciaç:ão Parafrástira; 
Recorrência de termos; Recorr@acia de conteúdos semânticos - paráfrase; Recorrência de tempo e os 
aspectos verba.l; Sequéncia,çãoíràstica; Procedimentos de manutenção temática; Progr~são temática. O 
vocábulo formal, análise mórfica: prindplos Básicos e Auxiliares; Tipos de mo ríemas. l'.5lnllilra: 
Fonnapio do rocábulo; 'Tipos de derinção; Processos de Composição; Outros processos de fo rmaç:io de 
palavras; · edo nominal e verbal; Cm:icord,ãncias verbal e nominal; Perlodo simples ecomposm; Termos 
da oração: ~ndals lntegrantes e acessórios. Tipos de orações; Sintagma e seus tipos; Orações 
ooonleaadas e subordina~; Ora9àes independentes coordenadas enlre si; Orações ou perfodo 
interferentes· Oracões subordinadas. 
Natllúdca 
Nlvel Fuodam.ental 
As QUàlrO operações fundamentaís (Adição, Subtra.çã.o, multiplic:ação e divisão]; Números !)llrt!S e 
lmpare5; Dezena e Dúzia; Números decim.iis; Pesos; S~'tilm.a métrico decimal, U nídade de Sisrema 
Monetário Brasilci ro. 

ConbecimentG Especi6co 
Gll'lls 

Noções sobre Umpez:a lixo e conservação; utilização adeq11ada de rerrameJttas e Instrumentos da llir\pez:a 
públie1. Conseivação e esi:avação; serviço de limpeza e wrrição; cole!Dr de lixo; Trabalho em equipe; 
Noções de higiene; Noções de conservação dos equipamentos e instrumentos da limpeza e conservação; 
Noções sobre cuidado com a s:aúde e o meio ambiente. Noções ~ rllS de relaciouamenro humano no 
trabalho. Preparo e conseivação de a~mentos; Manlpula.;ão de alimentos; Higiene pessoal; lnstalaçiie.'l e 
C(!Uipamentos da cozinha; Alimentos percclveis e não percclveis; Noções de prevençilei de acidentes no 
1rabalb.o 
Porteiro 
Noções de seguran? no trabalho; oções de higiene e limpet.a; Regras de Segurança; Eqll.Ípamentos de 
Proteç.'ío; Relações interpessoais: .~tica profissional ações acerca das funções inerentes ao cargo. tais 
como: Técnicas e Métodos de Segurança e Vlgllãncla; Prevenção de adclente.s; Prlmelros socorres; 
Atitud.es diante de ind!nclios (uso d.e exlinlmes); Postura profissional Organir.i.ção; conhecimentos 
básicos inerenies à área de aluação, Regras básicas de comportamento p.rofis.5ional para o m110 diário 
com o público interno e eitemo e colegas de trabafüo. Controle de entrada e s:aida de veíc~los em 
cstaci.o.namentos de repartições públicas. Elaboração de boletim. de ocornlncias. Regras de hierarquias 
no servi úblico munid11al; Zelo elo · atrimõnlo úbliro. Vi ·1ã1:1cia do :itrlmõnio íllbl ico. 

Documentos Ofici.als: cstratura e organização do requerimento, da certidão, do atestado, da dcclanção, 
da ata, do oficio, do memorando, da circular. da exposição de motivos, do relatório, da 11ortaria, do 
parecer, da carta, da resolução, do certificado, do diploma; fo nnas de tratamentn Noções de Arq11ivo: 
Teoria das três idades/ Cido vital dos dOCUlllént.os/ Fstígios; Classifiolção d05 arquivos e dorumentos; 
Organu,ai;ão e administração de arquivos; Material de arquivo, Métodos de arquiva.me ato; Preparação do 
ma.teria] a ser arquivado. Organização e funcionamento da secretaria da escola: documentação 
(proíessor e aluno). expaiiçiio, arquiwmenlD. Matrl01la, transferência, aproveitamento de estudos, 

uivalência de estudos. ada - cunicular. Aval.· -o escolar e estudos de recu e - . Calendário 

é500lar, regimento escolar e proposta ped"l!'Ígica d3 c:=la. Diário de dasse. Estatuto da Criança é do 
A,fol.,;c,;nte (Art- 53 a 73 e 129 a 1«.); A Lei fi1! 9.394 / 96, d.;, Din,tri,..,, • Bas.s ela Educação Nacional -
AJtil!Os 0l a34 3711 38.SBa 67. 

Comprttnsão e interpretação de Lextos ,erbQis, não,-,erbQis e mistos (anúncios,. carlils, qwidrlnhos, 
reponag.-ns, tir:is, charges, ouldoors, ele.]. Modos d.e organização textual: descrição, narraçiio e 
dl=rtação/arxumcnt.ação. Coesão e rocrênda textual lnrerttttuaUcladc. Nt.--cls e funções da UnRUa~m. 
Hroprego correto da li11gua culta Uso e adequação da lingua à situação de oomunic.ção. Prosódia e 
semãot:lca; denotação, conotação e ambiguidade. Polissemia. Homontmla, sJnaolJnja, antonlmia e 
p;ironimia. Hiperoolntia e hiponimia. Ortoéi:,ia e prosódia. OrLogr,i.úa: emprego das letr;is, hifen.i<ação e 
aCEnlUa~ gráfica. Crase. Classes de palavr.tS • definições, clauificações, formas e Hei:õe5, emprego; 
sub:st:a.nllvos, adl<' v·os, pronomes. veroos. advérbios. preposlçõl'S e oonfu.nçõcs. Formaçlio de palavras. 
l'n!fi,o:s e sufi.os. Flexões nominal e wrbaL Frase. ora.ção @ per!odo: estrutura. organração. 

cbssillcaçào. Termos dól oraç:lc> é suas íuDÇQes morfussintát:iças. Relaçues smtátkO-semãot:icas entre as 
orações. SinWle da oração e do perfodo. Co.ncordbc.i:I nominal e verbal Regênci:i nominlll e ve.ool. 
Pontuaçiio: recurso5 sintáticos e semdnticos de pontuação. Bstilfatica: figur.is de linguagem. figur:15 de 
palavras, flgu= de slnc:ure, figuras de pens:ime □to. Formas cio d:I= [direto, Indireto e Indireto Uvre]. 

P.rofessor - Rabll.ltat:11G em. Metem.étlea 
Ali,-ebra: conju.□lo-ronj unto m,mériro; fw,ções do 1!! e 211 grau; íun~-ão ex[)Onential; íunç'"..o lolláritmka; 
protrcs..sõ~ aritrnéô= e teomé~; m11U"i.zes; detennin®tes; s~te11111.~ liJ1eares, an.lli:;es 
com~inalórias; probabilidade; números comple•~; equ.i.çõ!'.5 pollnomiais. geometria: plana, aJ1alJlia;. 
trtgooc>metria: cin:unforência ; funções trigonométricas matemática finaoreirn: porcenlllgem. juros 
sim Dles e iuros oom'""'t:os. cálculo: llm1t.- denvarui e int..,,rol. 
Pi'llféssur -Rabllftacilo em. C.......,.11.a 
Or"'o~ão e repr.,.entação do "'1"'9" (noções de escala, proj~ e coordenadas cartográficas, lwos 
huráriu:;, mapa:;); Conteiw.; e c:atq;oria:i f'undiUllent.iis da Ceogr,1fia; A evolução do pensamento 
l!OOl!rálioo; &lobali%açiio e fragmentaç.ão do mundo contemporbeo; As transformações geopollticas do 
espaço mUJ'ldlal; A questão aml:llen.tal (tratadas lntcrnadorutl.s); O espaço a_gropccuilrloc ~uas formas d.e 
0rganl1.:1çllo; lllocos econõmkos e acordos tn~r'naclona1s; Descnvolvlmenm e dcs!guald:!des T~onals 
do UrdSil (urbanizai:ã.o e movi):ne'nlDs migra.115rios); lliomas br.mleíros; llidrogr.tfia do Urasil; As 

atividades econômi~as eu:; imDattus ambientais do BrasíL 

História do Pia.ui - Plaui: o rompo e o espa\JO dG sua forrnação histórica ou a formação da rorrlmrl.alldad.e 
econõnúca, polllic.a e cultural A 'gue-r ra ao gentlO' e a posse colonial da te1Ta. O gado e a agricultura 
torisliluind.o o espa~-o social dá p.rod.ução. Oeiras: uma cid.adl!-c-,ipilal para os 'wrwes de denL.-o'. A 
11d~o provincial s.o fmpério de Pedro r: açlio política e refrege no ca,npo de botafüa De Oeirt1s p~ra 
Tereslo:a: sonhos de lJL.serir o ?iauJ nas linl\as ele desenvolvimento do 8rasil e do mundo. A economia do 
gado d:I lugar ao eKtrativismo da borracha de mani\)Oba e da cera da carnaúba. Intentas de modernização 
com o ad,enro ela República Anos 1930/40: lnL.er,,-entorias inovadoras e repressão. História do Brasil -
produção do <VnhecinumLo hi8L6rico; o nonl•sll! açuc.Heiro; a polilka e..terna cio segur>do réi~do; a era 
Varga:s; a rcpú.blJca d.cs mituarcs. HIStórta (.cral - as Sll)Cicd.1dcs mcsopotã_mlcas: o feudalismo; prtmel.ra 
e seguJ1da guerra muc,dlal; o esbdo nadon.11 e o absolutismo; aglobaJiuçào d.a ecun,omja. Hjshlria Gera~ 
O Orle.nte Médlo:da Babílõnla a Saddam. Hebreu.s: do l':ltrlm,::ido a Diáspora. A cidade d:ísslca ecuUa do 

mundo do Mcdi~rrâooo. Roma impcrlal: crise e cristianização. A sociedade feudal füro péia. Da S('rvidão 
ao Lr.lboa.lhú por .ai/mo. Port"llal: de Provinda d.,:, Roma os@rnpr.,.;udiniéQlmi g1.arilinláS da RéQascen~â. 
Mercentiliwio e c.oloniieção. França. 78'1: qual revolução? O sh::tilo xrx e • 'primavera dos povos'. 
Ciuerra e revolução ina1.1gura.m o século XX: e> conftito 1914-18 e a Kevoluçful de Outu.br c> m1 Rússia. O 
Ebro e as pomnolas rontJ'a o Eixo, o mundo fioou partido depois. A queda do Muro de Berlim e a história 
do tempo presente. 
Prafeli!llll" -HabflHl>dlo em Leuasnnotb 
Leitu ra e compreens3c;, de b?Jcto&. A$péctos i;raroàticaJS ci:1otéxtu31J;,,adl:J$: verb l:e:!J~ (Si mple preSeot 
sim pie past:, progre...,iYe lbture, pe,fecr; modal,;, imperative, ge,und, p•rticiple, passive voice) Prnnm,n.~ 
(obj~ subje«. demom;tntive, possessive, indefinlte, relalive, ~nexive); Adjective [1.tind:;, agreement, 
companson), Advcrbs (manncr, pla~. time .. ,), Noums (ldnds, gendcr, plurais, cases]; Prcposltlons and 
Con1unctlons, Cardlnal and Ordinal Numbers. 
Professor - Hablll""'An cm lidacarAn Ffslr.a 
Fundamentos 1.e6ricos da Educaçio Física: aspectos s6cio-lilos.6f,c:os e histb.rioos.. Metodologia de En~iuo 
da Ed11aiçl!o flslai. Didática da Eduaiçilo Flslca Escolar. Desenvolvimento e Apreooiz11gem Motora: 
fases cio d.esenv,olvilllento e da :aprencliz:igem mot.ora; relações entre o movimento humano e o 
dcsenvolvlmenm lntclocrual e afcdw,social. Trel namcnto Desportivo; pr1nclplos d cnáftms, qualidades 
Clsicu do desporto e pe-riocli;;açâo do tttinarn~nto. Fisiologia do treinamento: saií.de e atividade Oglca. 
Medidas e Avaliação ern Etlu.taçiio Flsk.a. Os despúrlo~ orlj,'t!rn e ,;.alução bist.úrica, Léc11ic-'.is pedá~-ógicas 
dos fundamenti:>$, tátic;,,; e regri1$ do pro=,;o e11$i11c:>-aprend_ii~gem. Oauça: té01icas do ml1Vim.ento e 
pr.l ·e.is coreogr:lficas escolares. Higiene ;iplic:ad:a à f!ducação f'tsica. Reae-açiio: brinquedos e jogos 
escolares. 
Profe11119r- Habl.lltad.o em ClkJt;las 
Ecologia. O ar e o mcio-amblrnte. A ãgua e o me1<>-amblentc. Rochas, mJnerats r o m.elo-amblrn~. O solo 
i!: o meiD-Jroblente.. Os recursos naturãl.S e o meio-ambiente. O universo em q·ue vive.mos.. O mundo dos 
seres viYúS Animais •·erwbrad(IS e inv rtéb..,.,!Qs_ A.s plantá$: SiStem~tíea e o.rgMOgrafia. RéillQS da 
Naturez:a. Pungo,s, Protista, moner-.is e vfnu;. Os se111s vivo,s no ambiente: a orx:initação dos seras vivos. 
Corno a vida é Ol'gllnlzada. Começando pcla menor parte: a célula; da oolula ao tecido; o dclo vital do 
corpo humano. O ·organismo bU'lllano na relação com o amblenk, Os sistemas qu.e coordenam rudo: 
lmpu.l.soo elétrloos e sub~nclas qulmlcas. A madrla. Qulmlca. ElemertlDS da tabela perl6dl.c-a. 
Catàctéd$htas dos elemente$. Lig;IÇÔe$ quJ'micas. Compostos qu{miOOs: org-.inictls e não orgâniéós. A 
m:mule!IÇãu da vida: u:; alimemus e a vida. A perpel~.o da e!>pétie. O f!erigu a q11e a vida e:;tá sujelia. 
Fis ica. O mo\'imento: posiçiic,, veloc.idade, acelenição. A força; a relação com e> rno\'imento, a relação co.rn 
a trajetória. O trabalho; ~ relação com clesloeamenliO. A potência: :a relaç:io oom o lr.lhaloo e oom a 
velocidade. O im?ulso: a n laçilo com a foTça A quantidade de movimento: a relação com a velocidade. O 
calor; a relação com a t'empératura, com a dilat:aç-io e ct>m o trabalho. A lu:i:: fenômenos ruais oomuns -
reflexão, refração e dlfraÇilo. A luz: à relaÇàO com a viS:ào - mlóplll. \':lsta ca.nsada e astlgmatlSmo. A luz: 
instrumentos. As ond:as: formas de ene-rgia representihieis; por ondas.. Ele.tricidade: 11 corrente eléb"ica, 
Dotenci~I elétrico e enen,ra elétrica. M,....,etismo: os iiruls - aolk:acões. 
ProífssorPo~ 
Geografi a: Noçõe<: de t.cmpo e e~paçn na r.cograna: o tempo da nau.rc1.a e o tempo da.<: ooctedade.<:. 
S.tste1ru1.s d.e ortent:açã.o n~ Terra (coordcnil1las googrãflcas e fusos oorárlos). Cartografia e representação 
do espaço. A gc~ralla da naMcza e a sua Interface com as soctcdadcs no mundo e no Brasil (a dlnAmiea 
cUm.itlca, a dlnAmJc:, geológl,;:, e a.~ ormas cio lit05, era, os=•= hidric,:,s e• problemática da seca, a 
biosfera e a formado cios eoos8lst:emas1. A Geo=Ra do murrdo Industrializado: a rernonaU1.acllo dos 
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bloros de paises rioos (Europa, sia, América do Norte). A oova ordem mnndiol ?3ra o século XXI. 
D~n•olvimento e subd esen"oJ,,..in,enLo . .r\ Geo&,míi.'l do mundo n5o indusl:ri:J li~do: modleEos :Jgricobs 
nn Afr!Cfl, Asia e /\mér1ca Laaoa. agnc:ulturo, m~lo ambltnte e fomt. l:lldus.'lo social e pobreza • alguns 
índic'1dores, ÍJldice de Pobrem llurruma ([PII) - l011gev!d.ade. oonhecimento, provisli.o eoon6m,lca e 
ínclits;, o social e, Índlce de desenvolvimento Humano (IDH) - e~pectatlva de vida ~o llllscer e nlvel de 
in&IJ'uçJo. O B=;I no Mercos .. l. Regjort.)li~o e Terril.ório no 8nisil A.s redes de l r'JJ>.sporw; no Brasi l. 
EeotM)1t1iá rural brà.Si.leira.. Agrh::u.ltura e- meio ilmhirnle. Ci.dt.ide.mettópolcs e jnduSilri.1.U~aç:ão brasUc.i.rr1-
J!xd11são e pobreza no UrasiL História: História do Brasil: A Desooberta e a Colonjzaçiio do Brasil. Os 
movtm,entns a:,lonlals e• vindo ela r-amília Rui para o Brasll A lod"p<'-odb>cla do Brasll e o Primeiro 
Reinado. Af,, Regenol;is e o S,:gundo ReJnado. l>esenvoMmenw E0ooómk:o e Social nos Per1odos 
Colonial e Imperial A Rcpúolità Velha. A R.-públic-..i No.-.;. A Rcpt1blica ConlcQ\POrlne 1 - Hi<lÓt ia 
Gera], Os povos primitivos. A Anliguidad.e Oriental.As Civílizações Grea;,-Romanas.Os Impérios 
B~otlno e ís lam.lco.A Idade Média O Rena.,;;c,lmento. Perlodo Absolut;lsta. A Re,olução Francesa. A 
Revolução Industrial [nd.epend.~IICla elas Américas. A Revot .. ção Soci3llst:l. As du~ Guerras 
M1Jndiail'i.CH!inda!lli: Meio fTs ioo: ;a r, ág.u.a, MJlo, íonnação d venlàfi. e- c:huvafi, pré~ão a.tmosrlr ica~ 
camodas dlo lll:!llosfera, apUcaçiio do ar compri_mid.o e rarefeitn, estado5 flsioos e propriedade da ã_gua, 
comervaçlo do solo, ar e :lgull. con.seivaç'!o e preservação da namreza Seres vt,os, anlrnals e vegetais:. 
Corpo hwnaino; gis1.ema11 e hlgtene co rporal. Cltologla : aspectos c,e r.11~ eomposl~s química, estni.turn 
da oolul<>, e,;rudo dos l:eddos: animais e veiet.alla. P.rologia, importãncia, co nceilDS básicas, ecossis te ma " 
set1 e ut!Jbr io: ener lo e ma.léria ecossisLem;i rela : eotreosseresvivose o amb· nte. 

Ubjéri..,;, da M rn;à\,fw lnfanlí~ Ampliação do repertório vOCãbuliit; A <.'ri iU1Çil Pru•!;scolar é si.as 
U.ngu11gens: Ate:mlimerm, à criança pré-=lar pruvim:lil de a mbientes pou.co ~"timuLadon»; Atividad.e 
de elidrnul çio para a leltuni na pré-escola; A ed11cação artrstlca a ~rvlço d:;i crlatMdade na 11ré-escola; 
O principio ped;igóglco da a-eclle e da pré~sc:ola: ed1u:ar e cuidar; Práticas de educ;ição Infantil: jogos e 
;u1es; kitura e e,c:rita; projetos de ensi ao. Tem,,,, c,irrk,dart·s. fünnaç-ão p<ssoal e social /<'()J]<>C~ -õ,·s: 
id.,ntidadle. aulDnomJa: aprendizagem: jogos e brlecadeiras. Conh<!Cimenru d" mundo, mc,vimento: 
musica; artes vliruals; !J nguagem ora l. e escrtia; ootureza. e sociedade; matem~ ca. A organliaç,ão do 
ambiente cio "Culd I e Eduou'' / como ensinar: conhecimento das dlvers.11s meu.:lo\oglao; pm-a adequ:iç3o 
da apn,nditaiem. Conhecimento sobre o Pl.ino Naôonal de- Educação. lndu:tâoo: toda c:riaoç., tem direito 
a eduC'a,piD. l's imgênese da l'lngua escrita /DesenvolYimento da escrita: hipóteses da escrita das crian,;-asc 
Proje10 l'OUTICO redagôglco para que serve7 Plllnejamenro e a swt lmpon2ncla. A formação do 

rofessor de llduca ão lnfa nUL Avall rt:i Ed"ca o r nfantJL 

O Ser Hum •no, Ambiente e Saúde, O Corpo Hum.ano. Estrutura e Punções, Noções de Hisi•n•. Flslca e 
• •en1..,1, Higiene oom alimenUJç.lo, í-!if.,ene do ~mbtente. Noções (!e ~n~menlo 8.,'l..tjoc,: Desllno do 11..:,, 
Desti nos de dejetos. Água; Utllizaçll.o e l uimen10, l!tJc.a: Prl.od plos éticos para o trabalho cm equipe. 
Pri.mclplos Doutri.oàrios e Org;,niza,.io do Sismma Onlco de Saúde, - SUS. Participação e Mobi.Uzaçilo 
Comunlú_rlas (f:m:>r,,.~ qn• -n,dlbm •/on dl/lculta'111). NOÇ~$ de !kroorgo_n1sm.o (b:,Cb! rlas. 
prottl,.oorl~, fu~os e vírus. Doen,;.is Cootaglos.is e Nilo Con~ P-revalent~ V.iell\als • !isquem 
Va<.-in<1L O l\gr,í1h: Con·1w1it/irio de Sa 'de; Quo111 é o ACS; Atl'ib1.LiÇ'Ü(.,. do ACS; ú tt.ít.dho dó ACS í,o 

dumldlfó e: na comunidade: Promoção d.a sa.údc e: prevenção das dócnças: - SJSrema d.e ln.formação da 
atenção bâslca; Conhecimentos gerais sobre fuillla, domld Ut>, mlcro-,:\re.t e ~ re:1; Doenças endêmJcas; 
Doenças ln fectoconU!giosas; Verminoses; Doenças cr6nh:as e ixirasJtárlos; - lm11nlzaç~o; Glenoo de açoos 

ra serem dé8oovoMdas no acom --nhamento das famfüas· • O ACS na am ão à saúdá da 

erie nça, adoksecntc, seúdc da n,ul~cr, s údc d,) ádult(I e do itlooo- l.égi$1.aç,'iO ~ 11íJtc tt: ao tàrgt:1 de 
ACS. No -es das fu ncionalid;,des.dos ro mas sociais. 

Brasll 1t llsl.ados Unidos Os últimos acontecimentoo Polftlc.os. Guropa - tJ 1os ac.ontedmentos soelais 1t 

Politioos. 

Lei 939~/96 (I.DBJ; DiMrlz<:s Cutri<Sularo;; NacioJ)ais; Parlmer.ros Ctl.ffiwlan:-s Nacioflais- PCNs 
{hh.-iórloos, prl oclplos, fundamentos e füv.1Ud.ade); Concep,ções e Tendências Pedllgóglcas 
Contemporancas: Projeto Pedagógico Tradlclooal, Projeto Pedagógico Escola Nova, Projeto Pcdllgõgíco 
T«nJclSta, Pro1= l'l!d~góglco Progr~ss1$ttl; ConC<?~ da toorta sódo-construtlvl$13; Pla!W!Jamento 
J.;smlar Uaboraçâo de plaoo$ de eDSino e de projehls; O planejamento esoo!a_r CóinO orgamlzadorda ação 
educativa; Contri.buiç,ões da Psioologia para o prooesso de ensino aprendizagem na Educaçã.o; Avaliação 
Eswlar (l-0111.-e~Õ<-s, fur~Õ<.'S, i(i;.trumenws], A ESú>t• e •l1il fu rn,càú oodal, No,·as Tl:-.:noh>gi•• (fu,u;ai<, é 

apolo na pr::ltlca pedagõ-gica). P=sso de ensino aprend.iz:igem nas d.l.me-nsões cogniciva, sooioafet va e 
Culiwul Gel>tll.o Bsoolm- e Processo Polfl!co f>edagóglco numa perspectiva de lnclusào, autonomia e 
qualidade social. Consnrulç:lo de compelilndas e processo de a9llllaç1lo da apre11dlzagem. Ohjedvos 
gerais d.o en,;lno fundamental. J,;ducaç:ã.o e soc:íedade. O papel da educação em nm.a socioldade em 
lr.losform~. Fun,ç~r:> so,; ial , cid;,clanõa, oom,u, id;)(ie. A r:>,g.n.ização do trab;,lho na es,;ol-> públjça 
Seleç-iio e organização dos comeiidos cWTiculare&. O papel do professor dianle dllS mudanças na 
educaçãc. A a?al ~ no contexto escolar. Avalla.ção da aprend~em. Planejam.e 1D de ensino. Proleto 
pedagógico da escola. tendênci~ pedagógicas no Brasil - tradlcional leCJllclslll. llbertlldoro, 
progressista, hlstó riro-c:rfl:lro e sócio-loternd onlsra. Geslão panlolpatlYa. Lei 10.639/2003, que mita do 
ensino obtigatóno da H1gLóna da África e da Cultura Aím-Bragileira nas redes de educação bh1ca, 
púbUças e privõclas_ l.eg.i5l~o d.a llJI\ (Oeçrelo n11 4834 ele 08/0\1/2003; De<;reb;I n• 547S M 
22/06/2005; Pon:i.1·r.1 2645 de 22/09/2003; Poruiri:t 602 de 07/03/2006 e Porwia 13S2 de 
20/07/2006). Lei 11.494 de 20 de Junho de 2007 (FIJNDEB). P'laoo Nacional de Educação-
2001.0bjetlwS ~r;ili; do ens:Joo fund:iment3l l!duc;içJlo e socled_.lde. O p;ipel dl edur.açJo em uml 
sociedade em tra~íormaçilo. rullÇllo social, cld dirnla, oomunld.ade. A organlzaçilo do l:nlbalho na escola 
pública. Seleção e organizaç.ão dos conteúdo curriculares. O papel do professor diante das mud.anças na 
educação. A avaliação no cont<!xto <!$COiar. Avaliação da apremdtzagem. Planejamento de tll$i)IO. Proleto 
pedagógjl;() da e5'-'ol.t. Tendénci~ pe,d.lJ!ÓgitilS uo Br.isil - TroldJclçnal, teçnii;isl,\ libertadon, 

Is.ti hlsló.rloo-ulllco e sóclo-loteraclonlsla Gestão rllcl tiva 

ANEXO OI 
Medeio Pad ra11 da Ap reseotafâo de Laudo Médlc(> Para Pe55Dá com Defidioda 

REQUERIMENTO PARA PESSOA COM DEFICltNCIA 
TESTE snmvo, F.dltal 00lf2018 

Munlciplo: Ribeiro Gonçalves - PI 
NomedoCmdldatw. ______________ _ 
N." d.11 Inscrição: ___________ _ 

Cargo : _______ _ 

Vem IEQUDIE.R 11.1g3 e~pecial como PESSOA COM Dl!FlCIÊNCI!, pelo qual apresento LAUDO MtDICO 

com CID (colocaras dados abalxo, com base no la11do ): 

Tipo de dellciênciade q11eé ponador: _____________ _ 

Código correspo adente da ClasslHcação l~rnaclonal de Doença - CID 

Na medo Médico Responsável pelo laud.n: ___________ _ 

N" doCRMdo Médl.ro; ____ _ 

(08S: Nilo serão COl)$idm1dos como dellcii!ncla a.s d lstú;blas de acuidade viso.a! p~slv?ls de mrreçlo 

simples do tipo miopia. astigmatismo, estr.ibismo e cong~ncl'!ls) 

Dad,~ espeda L~ para apl_lcaçâo das PROVAS: [marc:ir mm,: no local caso ;,ecei;site de Prova f);pe.clal 
011 não, cm caso posit ivo , discriminar o tipo de prova neress~ o J 

( ) NÃO NECESSITA DE PROVA ESPECIAL e/ouTRATAMEl'lJ'O ~ PECIAL 
( ) NECF.SSJTADli PROVA ESPECIAL (Discriminar abaixo qual o tipo de prova necessário) 

ti Obrigatóriaa apmcotaçã.o de LAUDO MfÍDICO com cm, jwito a esse rcq nerimen.to. 

de _____ de 2019. 

Assinatura do c.indldato 

9 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RI SEI RO GONÇALVES 

Ru.i: Landri Salcs, 340-~nlío 
aP: 64.865-000 a FO í/FAX; (Oxi,89) l567 - l.3'M 

CNP J: 06. 728..~l "9l 

ll,-maíl:pi:et8i1UranbeéJ!@~ol.com.br p[l)fi?ei1010ns;l ffl@port1lappm,00m.br 

ANEXOW 

FORMUI.ÃHJO DE REaJR.ÇO 

TESTE SELtn'/0: l!dltal 001/2018 

PREFEITURA DE RIBEDlO GONÇALVES - PI 

Nom.ed.oCandld.ato:. _______________ _ 

N2 da lnscrifão:~ ___ cargo: _________ _ 

N!!do Protocolo: ___ _ 

TIPO DE- RECURSO- (Assmale o tipo de Rcal1'5'oJ 
Refere atea Prova Escrita 

Contra I nd.efenmento de lnsalção N.2da(s] qnest:lo(ões): 
Contra Gabarito da Prova ObjEtlYll Gabarito Oficial: 

Conrra a Pontuação da Prova de Tftulos Resposta CandJdato: 

JuslJfialtiva do Cll.ndldal:O - Razies do Rel:urso 

Obs: 
L Rec11rsonã1J identificado com nome do ta.ndidato, mas pCII" n.11 de protocolo - Este n.~ deveser aposto 
pelo respo~ável pelo recebimento do recurso - registrar um n.11 seqiienclal e Informar ao candlda.to para 
ammpanhamento. 

2. Reproduzir a quantidade necessária. Preencher em leira de forma ou digitar e entregar e:ste 
formulário em 02 (dWJS) vfas, LIIll:ivia serfldevalvid:i como protocolo. 

Data_J_/2019 

Assinatura do canlllctato Asslntwa do Rcspon.sávct p/ m'.eblmcnto 
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PRCFCITIJRA MUNl:CIPAI. D C RI Bl!IRO GON ÇAI.V l!S 
IRu.a: l,,.àndr1 ~ l ljl•·• .)40- Çl;ntr'l;I 

Q: P ; Ç-4...~ - C-)O • S:QN{Jl:.A;JC:;(q..,(l9)~-l-' Sl4 
(:N P~: (-.i,. r ..nr,.. i_..u)/(XJl)l-~ 

e-m311;prcfc(lltftJH1 t:J S' [í94'1J9lôiPIDebf PIDrfbC!ICP&90Hl'!'flGIPPCD'lilPRfOdiOfDrb C 

ANEXôV 
FOIUWLÃJtlO PARA. ENVIO DE Tfriü.os 

Coml.~J!iu,.ml nado:m doTelõte Seletlvu 
PrefelbJra Munldpal do, Ribeiro Coop,Jve,, 
RIBEIROGONÇALYES - PI 

Teodi;, em '%la o i,dítal q11e determina a eolTega d.e tltulo5, para o Teste ~letivo, venho, ª?'"-""Dtar 
• esta Coro lssão, doeu ment.os q"e Jlesl:,m quol ifü;.'.lÇi)e,;, do.nd,o moJ'flem !I oonLlf.em de 1:ion•~ na 11.ro•J de 
Lllulos cooformesub-iiem -t.tO.l do Edil.ll. 
01- Nome de candidatn: ____________ N.• de lnscriçio:. _____ Núrru,ro 
deDocument(ls Em:resues / Nilm. de Folhas: ___ Cargo: ________ _ 
02- O cand,idatn na entregJ> de tlnJ,los deverá efetu:1-los em um ii nico envelope, sub!;crim da segui~~ 
forma; 
Referente: D{)al.mellb>S TÍbJJ05 - T•~ Seleti.-o J'refeitura Municipal de AJbelro Gooçalvt!5 
CONSEP - CoR5Dltocla e Estudos Pedagóglll()$' l TOA. 
Nome du Ouldldato: 
Num•rú de l~rlçlla: ~: 
03- Os doaun.enros eovJadin. !d.o serão devolvidos em. bJpótese •Jg,un•, lll!ll vei q"" :ierão ape11$ados 
aos dem•b doa.menws rel•!IYQs •o aartame $eletlvo-
04- Os erwelo~ deve,IQ estar •~ par.a confereocla do 4ua.11tltatlvo de doa.1ne11ro,, entre~ e 
posterlornJente lacrada,. 
05- ee.nctler o, ~ormulé_rlc eJ'!I 2 [dou) vw. 
06- Tabela• $er P""'nchld.a pelo caodldau,. 

]IIJ.. UU, IJANTll)ADJ; DOCUl\1EIIITOS!i NOMEIA.O DJ!J'O!frOS SO ICll'AJIOS; 

D,5 

1,0 
TOTM. Oi POl'fTOS 

Pontúa,;ão M>Hclt:tda pelo candlcbto, ___ _ 
Pontllaç'~o ob~da após anillse (nlo preenchn em! cam.po"·-----

______ , __ de _____ d.e 

Assinatura cio Canclldll.ai 

Un>iio 6x1Jedidor 
Nome do Servidor 
Data de Nascimento 1 Data de Admissão I Data de Demissão I Cargo 

Período comnreendido nest.1 c,,rtidão 
Fonte de I nfor·macão 

ANO Tem,po 
Bru1o 

A11ex11V1 

M.odclo de Ccnldao de Tempo de sen1.ço 
(Timbre do órgão t:rnilisor) 

Faltas 

CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 
FREQu!NCIA 

DllDUC<rES 
Llce11.ças Suspensão Outras 

Soma d.o Tc,moo Llauldo 

Soma Tempo 
U11uhlo 

Ce;rijfico que. JJO periodoaciroa reíerido, o(a) ioter<!ll&adc,(3) co11ta com efetivo e"-eJCÍcio o tempo 
liúuido dc d.ias. 
Lav~ i a Certjd..'io em I I Vi5-to d.o Diri~ente d.o 6ri:ão competente e m I I 

·--·-
01,-fc du Deoartamcnto de Pessoal 

CRONOGRAMA-TES'fli SELETIVO RIBEIRO GONÇALVES 

ATIVIDADE/ETAPA DATA/PiRI0DO 

Publ icaçi'lo do Edital do Concunio no Diário Oficial 29.12.2018 

Pe ríodo de Inscrição 03.0 1.20 19 a 11.01.2019 

Publ icaçào das lnscrJÇÕés deferidas 1S.0U019 
Publicaçüo dos I..Ocais de Prova 21.01.2919 
Aplicação da Prova 27.ot.2019 

Divulg;,rdel dos Cabaril.!ls Preliminar 211-.01.2.019 

Pra:w d.e Recurso contra o Gabarito Preliminar 24 bs após divulgação do gabarito 
Divulgação do Resul tado d.1 anális,:, dos rcc-ursos 04.02.2019 

Diwlgação dos Gabaritos Oficiais OS.02.2019 

Dlwlgaçoo do resultado da Prova Objetiva 06.02.2019 

Prazo d.e Recurso centra o resultado da Prova Objetiva 24hs após dlvulgação do gabarito 
Divulgaç-Jo do Resultado do.s recursos 08.02.2019 

Divulgação do resultado do conrurso ( exc~ro para os 011-.02.2019 

profes:.o=) 

flnu-qia d0$ Tí Lu,10$ (S<>.m~lé para P ro.í~n:'$) 13.02.2.019 

Re~u lb.d<> da PTQva de TíbJlos 18.02.2.0 19 

Pra_;r.o de RecurSQS da Prova de Tlrulos 24 bs apó$ a dJvu lg;a.çllo do resulta.do 
da Prova d.e Títulos 

RESULTADO FINAL DO CONCURSO 20.02.2019 

Publicação do Resultado no DlárloOOdal 21.02.2019 

Knmolngas:llo doConrurso Dlárto OOctal 2S.o2.2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO li 
Praça Domingos Mourão Fillo, 34S, Centro 

CEP: 64.255-000 - CNP1: 06.5S3.929/0001-24 

Decreto ■-00- /2019 Pedro n - PI, 02 de Jaaelro de 2019. 

"Dbp6e ■obre • nonençlo, a. 
pedido. de Kelcylelle de Oliveira 
ltibdro do C8J'IO de Secredirla. 
Mu.a~ de Ed•lll!Çio e dá 
Ollb'U pnwldhei.f". 

O PREFEITO MUNlCPAL DI: PEDRO U, Estado do Pi.aul, .no uso de 11U81 atribu.içl!cs 

legais que lhe c:onfen: a Lei OraAni.c:a Municipal, 

RESOLVE, 

Art. 1• - EXONERAR, a pedido, KELCYLENE DE OLIVEIRA RIB.EIRO, portadora. 

do RO nº 1,481.997, expedida pela SSP/Pl c CPF ri' 804.901.583-1S, do cargo de, 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

Art. r . E~ Dl:crcto entra cm vigor na data de sua publicação, =~ as, 

disposições ao wn1nirio, retroagindo-,us cfcilos a O 1 de janeiro de 2019. 

Art. 3• - Registre-Je, publique-«., ClllllJll'IMIC. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Pedro II, Estado do Piaul, 02 de janeiro de 2019. 


