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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA DE UNIÃO 
CNPJ: 06.553.606/0001-30 

Praça Barão de Gurguéia, n• 443 - Centro. 
CEP: 64.120-000 - União-PI 

TESTE SELETIVO - EDITAL 002/2021 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO, Estado do Piauí, no uso de suas atnbuições legais, e em 

consonância com as disposições constitucionais referente ao assw,to, tendo em Wta o que co~ta do Art. 

37, inciso 1T da Constituição Federa~ da Nota Técnica nº 02/2020 do TCB-PI, que dispõe sobre a 

contrataçào de pessoal no período crrergencial. Lei Complementar rf 704/2017, que dispõe sobre a 

estrutura administrativa do Poder Executivo de União - PT e suas Secretarias, Lei Munic:ipa I nº 476/2005, 

que dispõe sobre a contratação de pessoal por terq::,o detenninado e demais Leis Municipais vigentes, fàz 

saber que realizará SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO de cadastro de reserva, para provimento 

de cargos lelll)orários no Quadro de Pessoal da Prefeitura para a Saúde, por meio de Análise de 

Curriculo, obedecendo às disposições legais que se regerá de acordo com as nonnas relativas à sua 

reali2ação, com as Instruções Especiais e os anexos que COft1)Õem parte integrante deste Edital para todos 

os cfi:itos, a saber: 

I. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO será regido por este edital e executado por meio da 

Comissão Organi2adora e Julgadora designada pela Portaria nº 205/2021. 

1.2. Aplicam--sc aos mellDros da cilada Comissão os seguintes motivos de suspeição e de irq,edim::nto: 

a) o exercício de ma~tério em cursos fonnais ou infonnais de preparação para o presente Seletivo; 

b) a participaçào societária, como aclmini'itrador, ou não, em cursos fonnais ou inforrrais de 

preparação para Processos SeJetivos; 

e) a existência de cônjuge, corq,anheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

terceiro grau, inchlsive, cuja inscrição haja sido deferida; 

1.3. Na hipótese de suspeição ou impedi.m:nto de mellDro titular da Comissão Organi:ladord do Seletivo. 

ou da irq,ossibilidade de sua atuação por questões de saúde ou foro íntirrx:,, prolTX)vcr-sc-á a sua 

substituição por mem:>ro suplente. 

1.4. O único endereço de e-mail válido para comn.tieações a respeito do certame é 

seletiyouniaosaude202 l @gmailcom 

1.5. A comissão é responsável pela organi,ação do Teste Seletivo, objeto deste Edita~ incluindo : 

planejatrento, elaboração e validação do edita~ inscrição, geração do banco de dados dos 

candidatos, e emissão de listas com resultado final dos candidatos. 

1.6. Análise dos clllriculos e bem co,ro o julgamento e divulgação de recw-sos ficará a cargo de uma 

Comissão Organizadord do Seletivo. 

1.7. O candidato dcvcr.i observar, rigorosamente, o presente edital e os corwnicados a serem ii1formados 

no endereço eletrônico uniao.pi.gov.br, vindo tais docurrentos a co~tituir parte integrante deste 

edital 

1.7.1. Todas as correspondências, dúvidas e conumicações acerca do cerlJIJre deverão ser feitas pelo e

mail seletivouniaosaude202l@gmailcom, não sendo reconhecido nenhum outro endereço coiro 

destinatário de correspondências do presente Teste Seletivo. 

1.8. O código do cargo, o pré-requisito/escolaridade, a rc1T1J11cração mensal, lotação e Cafllil horária se 

encontram no quadro 1, no item íl deste edital 

1.9. A seleção para os cargos de que !rata este edital será realizada cm uma etapa, COll'.flOSta pela análise 

de clllriculo, de caráter classificatório e eliminatório, com pontuação de O a 50, de caráter 

classificatório e eliminatório, em confonnidade com anexo VIU deste edital. 

1.10. Os nomeados serão lotados nos locais de trabalho à critério da Prefeitura Municipal de UNIÃO

PI. 

1.1 t. Serão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas aos candidatos com deficiência, de acordo com 

os crilérios definidos no art.4°, do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, allerado pelo 

Decreto Federal nº 5.296, de 02 de dezcrmro de 2004, bem como o que prevê a Constituição Federal de 

1988, em seu artigo 37, inciso VIII. 

1.12. Na faha de candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, estas serão 

preenchidas pelos demiis candidatos aprovados nas Vdgas de concorrência ampla, observando-se a ordem 

de classificação final 

1.13. E.ste Teste Seletivo terá validade de 01 (um) ano, a con1ar da data de publicação de sua 

hoirologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de UN!ÃO

PJ. 

1.14.0 presente Edital é colTl'lementado pelos anexos discriminados abaixo, com detalharnento de 

informações concernentes ao objeto do Teste Seletivo: 

Anexo ! -Cronograma de Execução do Seletivo Público S"'l'lif,cado; 

Anexo II - Ficha de Inscrição; 

Anexo III -Declaração de Veracidade; 

Anexo IV - Requerimento de Necessidades Especiais; 

Anexo V - Requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição ; 

Anexo VI - Formulário de Recw-sos; 

Anexo vn - Modelo de Curriculum; 

Anexo VIII - Quadro de Pontuação do Currículo; 

Anexo IX- Declaração de Renda Familiar 

II. DOS CARGOS 

2.1. O Seletivo Público S"'l'tificado se destina a Fonmção de Cadastro de Reserva (CR) para o 

provimento de vagas que se frzcrem necessárias para cacgos Técnicos de Nível Médio e Superior 

da área da Saúde; 

2.2. Os cargos objeto do Seletivo Público Siirplificado estão distribuídos confonre os requisitos 

mínimos/escolaridade, jornada de trabalho e o vencimento estabelecidos confonre tabela abaixo 

QUADRO I deste Edital 

QUADRO I (CARGOS, HABILITAÇÃO MINIMA, CARGA HORÁRIA, LOTAÇÃO E 

VENCIMENTOS). 

CODIGO C/\RGO/REQUL~ ITO CH VENCIMENTO' VAGAS VAGAS 

DA VAGA AC1 PCD' 

1 FJ.SIOTERAPEUTA 30h/scnunais 1.362,80 CR CR 

(Ensino Superior con1Jleco) 

l u.1.:, ICO DE ENFERMAGEM 40h/scrmna1s 1.100,00 CR CK 

(Plantonista) 

(Ensino m!:dio Corr1>le10 e Curso 

T~cnico na área) 

3 TtLNICO EM SAlJDE BUCAL 40h/scrn::mais 1.100,00 CR CR 

(Ensino médio Cofl1)1cto e Curso 

Técnicu na án:a) 

UI. REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA NO CARGO 

3.1. O candidato aprovado no SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO de que trata este edital será 

investido m cargo, caso sejam atendidas as seguintes exigências : 

a) Ter sido classificado no certame, na fonm estabelecida neste edita~ 

b) Ter nacionalidade brasileira. No caso de nacionalidade Portuguesa, estar rurparado pelo Estatuto de 

Igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo dos direitos políticos, na forma 

da le~ 

e) Estar quite com as obrigações eleitorai~; 

d) Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino ; 

e) Ter idade mínima dei 8 anos co,rpletos até a data da posse; 

f) Atender aos requisitos constantes m anexo do Quadro I deste Edita~ 

g) Ter aptidão tisica e mental para o exercício das atribuições do cargo/área de aruação, con;,rovada por 

atestado médico oficial; 

h) Apresentar declardção de acwrulação ou não acUllJ.l!ação lícita de cada cargo público; 

~ Não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício da função pública, achando-se no pleno 

gozo de seus direitos civis e políticos; 

j) Apresentar declaração de bens e valores pallÍlroniai5 com dados atuali2l!dos até a data da posse; 

k) Não receber proventos de aposentadoria ou remineração de car1,>0s, cn;,rcgo ou função pública, 

ressalvados os cargos acwruláveis previstos na Constituição Federal ou caso a carga horária estiver 

dentro do pennitido legalmente; 

1) Assinar Tenro de Corrpromisso confirmando ciência e concordância com as nonras estabelecidas 

pela Prefeitura de UNIÃO- PI; 

m) Conhecer, atender, aceitar e submeter-se às condições estabelecidas oostc edita~ das quais não poderá 

alegar desconhecimento ; 

n) Apresentar oUJros docwncntos que se fizerem necessários, por ocasião da posse; 

o) Firam declaração de não estar currprindo sanção por inidoncidade, aplícada por qualquer órg;lo 

público ou entidade da esfera federal, estadual e/ou mooicipal; 

3.2. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos 

exigidos para a participação no Teste Seletivo e investidura no cargo. 
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3.3. A 1àlta de comprovação de qualquer um dos requisitos especificados no subitem 3.1, UJ1ledirá a 

posse do candidato. 

IV. DAS INSCRIÇÕES 

4. t. As inscrições serão reali2adas no período de 06/07/2021 a 09/07/2021, a partir da OhOOmin do dia 

06/07/2021 até às 23h59min do dia 08/07/2021 (hor.uio de Brasília). 

4.2. Para obter validação, as inscrições serão realizadas, exclusivamente, por meio do email 

seletivouniaosaude202l @gmai lcom, rrediante envio da documentação exigida em ARQUIVO 

ÚNICO e no FORMATO PDF. Além disso, todo o procedimento deverá seguir as orientações 

indicadas no subitem a seguir: 

4.3. Tanto o assunto do e-mail de inscrição, quanto o nome do arquivo único Anexo, deverão ser 

indicados na ordem: NOME, CPF DO CANDIDATO E NOME DO CARGO PLEITEADO. (Como 

segue no exelJl)lo : MARIA ROSA BRASILCPF: 111.111.111-11 MÉDICO pdl). 

4.4.O arquivo único em furmato PDF, deverá conter a documentação exigida na seguinte ordem: 

a) Ficha de Inscrição preenchida e assinada (Anexo li deste edital), 

b) Comprovante da raxa de inscrição; 

e) RG ( ou CNH) c CPF ( caso não conste no RG); 

d) Titulo de Eleitor; comprovante de votação ou Certidão de Quitação com a Justiça Eleitoral; 

e) Comprovante de quitação com o Serviço Militar (para candidatos do sexo masculino); 

1) Comprovantes da habilitação exigida, conforme quadro demonstrativo dos cargos, carg;,. horária 

semana~ requisitos e vencimen10 ); 

g) Quadro de Ponruação para Análise de Currículo (Anexo VIII deste Edital) preenchida; 

h) Comprovantes da titulação, qualificação e experiência profissional indicados na Tabela de 

Ponruação do Cmriculo, . na sequência em que aparecem; 

i) Declaração de veracidade dos documentos apresentados (Anexo m deste Edital). 

4.5. Diplomas e certif,cados, ou certidões de conclusão de curso deverão ser apresentados em frente e 

verso e acompanhados dos respectivos históricos escolares. Somente serão aceitos diplomas c 

certificados expedidos por institu ições de ensino superior reconhecidas pelo Ministério daEdueação . 

Diplomas e certificados expedidos por instituições estrangeiras deverão ser acompanhados dos 

respectivos comprovantes de revalidação no Brasil 

4 .6. A experiência profissional deverá ser comprovada por meio de cópia do registro m Carteira de 

Trabalho, do ContratO de Trabalho, tenno de posse ou Declaração da instituição en-preg;idora 

expressa em doci.nncnto datado, assinado e carini>ado (excetuando-se docwnentos com assilatura 

eleirônica) pelo dirigente responsáve~ indicando cargo e/ou fimção, atribuições desempenhadas e 

período (mês e ano de início e fim) da aruação profissional. Em caso de declarações essas devem ser 

originais cm docurn:nto patronizado da instituição e assinadas . 

4.7. A TAXA DE INSCRIÇÃO para o CARGO NÍVEL MÉDIO/IÉCNICO e para o CARGO 

NÍVEL SUPERIOR será no valor de R$ 20,00 e deverá ser paga através de transferência bancária 

ou depósito identificado, ou ainda através do pag;11nento de boleto. Para isso, o candidato terá as 

seguintes opções: 

a) A transferência deve ser para a seguinte conta: Ag: 0243-7, C/C: 32.240-7 - Banco do Brasil 

b) Poderá ser tam>ém na seguinte conta: Ag: 4288, Operação: 006, C/C: 00000034-2 - Caixa 

Econômica Federa! 

e) Essa transrerência ou depósito deverá ser reali2ado até o dia 09/0712021. 

4.8. Não haverá~ sob qualquer trotivo, inscrição provisória ou condiciona~ com docwnentação 

incompleta, 

4.9. O candidato que apresentar documentação incorrplcta, ilcgíve~ ox:ompreensível ou deixar de seguir 

as regras de envio não ter.í a inscrição homologada. 

4.10. Someme será aceita inscrição dos candidatos que atenderem às condições estabelecidas neste 

Edital 

4.11 . Havendo necessidade, a Comissão Organizldora e Julg;idora se reserva o direito de solicitar cópias 

ou documen10s originais para verificação, caso haja alguma dúvida sobre a veracidade das 

inforrmçõcs apresentadas pelos candidatos. 

4.12. A solicitação de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após o dla 09/07/2021 não será 

aceita. 

4. 13. As informações prestadas nas inscrições serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 

a Comissão Org;ini,,ldora e Julf;,dora do direito de excluir do certame aquele que não preencher a 

ficha de inscrição de forma COIT4)leta e incorreta ou com dados inverídicos. 

4.13.1. Ao preencher o formulário de inscrição é vedada qualquer akcração posterior. 

4.14. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fi:chamentO do correspondente bancário na localidade 

em que se encontra o candidato, o paga_m!nto da taxa de inscrição deverá ser feito antecipadamente . 

4-15. A inscrição reita por terceiros só podera se realizar mediante procuração SUJ1lles 

1v. DOS REQUERIMENTOS DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 

5.1. Somente poderá requerer isenção do pagamento da taxa de rtSCrição, o candidato que se enquadrar 

nos seguintes casos previstos na Lei 721/2018. 

a) Ser doador de medula óssea, e/ou; 

b) Ser h4>ossuf,ciente. 

5.2. O candidato enquadrado nas alíneas "a" ou "b" do item acima e que desejar isenção de paga1nento 

da taxa deverá reali2ar sua inscrição infonmndo sua condição no fonnulário e, após finalizá-la, o 

candidato deverá enviar os documentos Col!llrobatórios juntarrente com o formilário Requerimento de 

Isenção de Taxa de Inscrição - Anexo V, devidamente assinado, no dia 06/07/2021. 

5.3. A documentação para isenção de taxa de inscrição, devera ser enviada através de cópia ou imagem 

para o e-mail seletivouniaosaude202l @ gmailcom no período estabelecido no Cronogr.um de Execução 

do Seletivo Público SUJ1llificado - Anexo I: 

5.4_ Cada candidato só poderá pedir isenção de 1 (uma) taxa de inscrição. 

5.5 Documentos necessários para Col!llrovação de direito à isenção: 

5.5.1. Para candidatos doadores de medula óssea: 

a) Formulário de Requerimento de Isenção da taxa de Inscrição - Anexo VI do Edita~ devidamente 

preenchido; 

b) Cópia do documento oficial (carteira de doador) emitido pelo Registro Nacional de Doadores de 

Medula óssea (REDOME), no caso dos candidatos doadores de medula óssea; 

c) Cópia de declaração de que é doador de sangue, contendo todas as respectivas datas de doação 

comprovadas no mínimo três doações por ano, certificadas pelo Órgão Oficial e Competente, no caso 

dos candidacos doadores de sangue; 

5.6. Para candidatos hlpossuflclentes: 

a) Fomiulário de Requerimento de Isenção da taxa de inscrição - Anexo VI do Edita~ devidarrente 

preenchido; 

b) Declaração de Comprovação de Renda que atende a condição de ser mentiro de 1àmilia de Renda 

Familiar nos rcnnos do Decreto Federal rf 6.135, de 26 de junho de 2007, devidamente preenchida 

conforme modelo disponibilizado Declaração de COl!llrovação de Renda Familiar -Anexo VII do edital, 

incluindo a renda do candidato; 

e) Cópia de documento com Indicação do Número de Identificação Social - NIS abibuido pelo CadÚnico 

no Requerimento de Isenção da taxa de inscrição; 

d) Cópia de Documento (s) que comprove (m) a renda familiar de todos os membros da familia 

indlcados na Declaração de Comprovação de Renda Familiar, Incluindo a renda do candidato. &ta 

comprovação devera ser realizada por meio da entrega dos seguintes documentos, nos casos de: 

dl) empregados de empresas privadas: imagem ou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social 

(CTPS) - páginas que comenbam fotografia, identificação e anotações do úJtirm contratO de trabalho 

(com as alterações salariais), e da primeira página subsequente em branco; 

d2) servidores públicos: aragem ou cópia de contracheque aruali2ado; 

d.3) autônomos: imagem ou cópia de declaração de próprio punho dos rcndiinemos correspondentes a 

contratos de prestação de serviço e/ou original ou cópia de contrato de prestação de serviços e de recibo 

de pagam:nto autônomo (RPA) e cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) - páginas 

que contenham fotografia, identificação e anotação do úJtirm contrato e da primeira página subsequente 

cm branco ou com correspondente data de saída da anotação do últinD contrato de trabafuo; 

d4) desempregados: imagem ou cópia de declaração de próprio punho de que está deserrpregado, não 

exerce atividade corro autônorm, não participa de sociedade profissional e que a sua situação econômica 

não lhe permite arcar com o valor da inscrição, sem prcjUÍlO do sustento próprio ou de sua fàmília, 

respondendo civil e criminalmente pelo inteiro teor das afirmativas, cópia da Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS) - páginas que contenham futografm, identificação e anotação do último 

contrato de trabalho e da primeira página subsequente em branco e com correspondente data de saida da 

anotação do último contrato de trabalho; 

d.5) servidores públicos, exonerados ou demitidos : imagem ou cópia do ato correspondente e sua 

publicação no órg;,o oficial; 

cl6) pensionistas: imagem ou cópia do Corrprovante de C rédito arual do beneficio, fornecido pela 

Instituição pag11dora, cópia da Carteira de Traball10 e Previdência Social (CTPS) - páginas que 

contenham fotografia, identificação e anotação do últinD contratO de trabalho e da primeira página 

subsequente cm branco ou com correspondente data de saída da anotação do último contrato de trnbalho ; 

cL 7) estagiários : imagem ou cópia do Contrato de &tágio; cópia da Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS) - páginas que contenham fotografia, identificação e anotação do último contrato de 

trabalho e da prim::ira página subsequente em branco ou com correspondente dara de saida da anotação 

do último contrato de traball10. 
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5.7. As infonnações prestadas no Fonnilário de Requerimento de Isenção serão de inteira 

responsabilidade do candidato, podendo o mesmo responder a qualquer mo1rento, por critre contra a fe 

pública, o que acarreta sua eliminação do Seletivo Público Sirrplificado, aplicando-se, ainda, o disposto 

no parágrafo único, do artigo 10, do Decreto Federal rf 83 .936, de 6 de seterrbro de 1979. 

5.8. Cada Requerimento de Isenção ser.i analisado e julgado pela Comissão Organizadora e Julgadora. 

5.9. Para efeito deste Edital, no que concerne a o somatório dos rendimentos dos membros da 

famOla para composição da renda familiar, serão considerados os rendimentos do pai, da mãe, do 

próprio candidato, do cônjuge do candidato, de innão (s) ou de pessoas que compartilhem da 

receita familiar. 

5.10. Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que: 

a) Omitir informações e/ou tomá-las inverídicas; 

b) Fraudar e/ou fulsificar documentação; 

e) Pleitear a isenção, sem apresenlar cópia dos documentos previstos no edita~ 

d) Não observar o local, o pra,o e os horáms estabelecidos neste edital 

5.11 . Não será pennitida, após a entrega do Fonnulário de Requerin-ento de Isenção, acol11'anhada dos 

docwnentos C00'1robatórios a C0111'1cmentação da docwncntação. 

5.12. A relação dos candidatos que tiveram o seu pedido de isenção deferido ou indeferido será divulgada 

até a data provável de 06 de julho de 2021, no endereço eletrônico união.pi.gov.br. 

5.13. O candidato que tiver o seu pedido de isenção de taxa de inscrição indeferido disporá de, l(um) 

dia, ou seja, até 08 de julho de 2021, para apresentar Recurso contra o Indeferimento de Inscrição (Anexo 

VI), sendo somente através do e-mail seletivouniaosaude202 l @gmail.com. Após esse periodo, não serão 

aceitos pedidos de revisão. 

5.14. Para apresentar Recurso contra o indeferimento da isenção de taxa de inscrição, o candidato devcr.i 

preencher e anexar ao e-mail seletivouniaosaude2021 @ 6"nailcom fonnulário de Recurso -Anexo VI, 

devidamente preenchido. 

5.15. Os candidatos que tiverem o seu pedido de isenção indeferido deverão, para efetivar a sua inscrição 

neste Teste Seletivo, seguindo as instruções do item IV. 

5.16. O candidato que não tiver o seu pedido de isenção deferido e que não efetuar o pagamento da taxa 

de inscrição na forma e no pra,o estabelecido, estará automaticamente EXCLUÍDO deste Seletivo 

Público Sirrplificado. 

5.17. O candidato que mesmo após o deferimento de isenção de inscrição for constatada fraude na 

prestação de informações, relativas ao processo de isenção, será EXCLUÍDO do certame, sem a 

possibilidade de recurso ou posterior pagamento do boleto da taxa de inscrição. 

i VI. PFSSOAS COM DEFICitNCIAS 

6.1. Serão reservadas às pessoas com deficiências os classifteados (vagas cadastro de reserva), 5% (cinco 

por ccmo) do exato número de vagas a serem atendidas, desde que, a deficiência de que são portadoras 

seja CO"l'atívcl com as atribuições do cargo para o qual concorre. 

6.1.1. Na JàJta de candidatos aprovados para a vaga reservada às pessoas com deficiências, esta será 

preenchida pelos demais selecionados, com a estrita observância da ordem classificató ria. 

6.2. Serão consideradas pessoas com defuiências somente aquelas conceituadas na medicina 

cspeciali2ada, enquadradas nas categorias descritas no art 4° do Decreto Federal rf 3.298/99, com 

redação dada pelo Decreto Federal n• 5.296, de 2004. 

6.2.1 . De acordo com o referido Decreto, o candidato com deficiência deverá identifteá-la na ficha de 

inscrição, declarmw:io, ainda, estar ciente das atribuições do cargo e de que. no caso de vir a exercê-lo, 

estará sujeito à avaliação pelo dese!Jl)enho dessas atribuições. 

6.3. As pessoas com deficiências, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal nº 

9.508, de 2018, participarão do Certame em igualdade de condições com os demais candidatos, no que 

se refere ao conteúdo das provas, a avaliação e aos critérios de aprovação, horário, local de aplicação das 

provd:S e a nota minirm exigida para todos os candidatos. 

6.3.1. A solicitação de condições especiais será atendida, segundo os critérios de viabilidade e de 

ra,oabilidade. 

6.4. Os candidatos com deficiências deverão apresentar, no ato da inscrição : 

a) Laudo Médico original atestando a especificidade, grau ou nível da deficiência, com expressa 

referência ao código da Classifteação Internacional de Doenças - CID; 

b) A documentação solicitada na alínea "a" deverá ser apresentada cm um envelope com o nome do 

candidato e CPF; 

e) Solicitação de telJ1)o adicional para realização da prova da didática, com justifr:ativa de parecer 

emitido por especialista da área de sua deficiência, para os candidatos cuja deficiência COltllrovadame nte 

assim o exigir. Esta deverá ser requerida no pra,o detenninado para as inscrições . 

6.4.1. O c~rimento da alínea "a" é indispensável e detenninará sua inclusão como candidato com 

deficiência. O não atendimento da alínea 'b" desobrigará a organização do SELETIVO PúBLICO 

SIMPLIFICADO do atendimento da alínea "e". 

6.4.2. O candidato com de1i:iência deverá apresentar ficha de inscrição juntamente com a documentação 

descrita no ilem 6.4. alínea ''a" durante período de inscrição; 

6.4.2.1. O envio da documentação incompleta, ford do prazo acima definido, causará o indcferirrento do 

pedido de inscrição corm candidato com dc1i:iência e làrá com que o candidato participe do cerla!re em 

~'llllldade de condições com os demais candidatos. 

6.5. O candidato com deficiência que, no ato da inscrição, não declarar esta condição, não poderá irrpetrar 

recurso em làvor de sua situação. 

6.6. A classificação dos candidatos optantes pela reserva de vaga aos candidatos com deficiência dar-sc

á no exato mírrero de vaga da reserva, se houver, constando na lista geral de classificação do cargo a 

concorrer. 

6.7. O candidato com de1i:iência, se habilitado e classificado, será antes de sua nomeação, subrretido à 

avaliação de Equipe Multiproflssional indicada pela Prefeitura de UNIÃO-PI, na fonna do disposto no 

art 5° do Decreto Federal n' 9.508/2018, que verificará sua qualificação como candidato com dcficiênc ia 

ou não, bem corm, o seu grau de capacidade pard o exercício do cargo. 

6.8. A Prefeitura de UNIÃO-PI seguirá a orientação do parecer da Equipe Multiprofissional de forma 

tennilativa, sobre a qualif,cação do candidato com deficiência e sobre a colll)atbilidadc da deficiência 

com as atnbuições do cargo, não cabendo recurso dessa decisão. 

6.9. A data de comparecimento do candidato com deficiência aprovado perante parecer da Equipe 

Multiprofusional, ficará a cargo da Prefeitura de UNIÃO-PI. 

6.9.1 . Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência 

do candidato com deficiência à avaliação da Equipe M ultiprofissional designada pela Prefeinn·a de 

UNIÃO-PI. 

6.9.2. Caso o candidato não tenha sido classificado como candidato com deficiência ou sua deficiência 

não tenha sido julg;!da colll)atívcl com o exercício das atribuições do cargo, este passará a concorrer 

juntamente com os candidatos de llll1lla concorrência, observada a rigorosa ordem de classificação, não 

cabendo recurso dessa decisão. 

6.10. O candidato que prestar informação falsa com o Intuito de usufruir da lsençio do pagamento 

da taxa de Inscrição, será ELIMINADO deste certame, sem prejuú.o das sanções penais e civis 

cabíveis, mesmo que tal constatação ocomt após a Homologação do R esultado Final. 

1 Vil.DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

7. 1 A Homolog;ição das inscrições dos candidatos APTOS (pagantes/isentos) será publicada no 

endereço eletrônico: união.pigov.br, conronne data estabelecida no Cronograma de Execução do 

Seletivo Público S~lificado - Anexo I, deste edital 

7.2 Caso a inscrição não tenha sido ho1ml:tgada, o candidato poderá interpor Recurso, podendo fàz.ê

lo por meio do c-rrail sclctivouniaosaudc202l@gmail.com cm data estabelecida no Cronograma 

de Execução do Seletivo Público Sitqilifteado -Anexo ! , deste edital 

7 .2.1 Mantida a não homologação, após Recurso, o candidato não terá sua inscrição efetivada neste 

seletivo, seja candidato de Concorrência Anpla ou oa condição de Pessoa com Deli:iência 

(PCD). 

VIIl. DA ETAPA ÜNICA DO SELETIVO PÚBUCO 

8.1. O Seletivo Público S~lificado constará de 01 (UMA) Etapa, abaixo discriminadas : 

a) Etapa única de caráter eliminatório e classificatório, consistirá na análise curricular; 

8.2. A Etapa do Seletivo Público S~lificado será realizada conforme Cronograma de Execução -

Anexo I do presente edital ressahando a possibílidade de eventuais ahcrações, a critério da 

Administração Pública, desde que devidamente motivadas e justificadas, e selll)re resguardando o 

direilo dos candidatos. 

8.3. Após a realização da Etapa Única do Seletivo Público Sirrplifr:ado, a Comissão Organiladora e 

Julgadora encaminhará à Secretaria Municipal de Saúde - SMS o Resultado Final tendo por 

concluídas suas atividades no presente certame, uma vez que eventual nomeação ficará a cargo 

exclusivo da Prefeitura de União - PI. 

IX. ETAPA ÜNICA- ANÁLISE CURRICULAR 

9.1. A análise do Curriculum corresponderá a 50 pontos do total da pontuação . 

9.2. Da Análise Curricular: 
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9.2.1. Os currieulos dos candidatos, serão analisados e avaliados pela Comissão Org;mizadora e 

Julgadora, que será totahncnte ôrpessoa~ de acordo com os valores estabelecidos na tabela de 

pontuação da prova de títulos constante no anexo VIII. 

9.2.2. Para que sejam considerados válidos para efeito de pontuação os títulos e experiências 

profissionais citados no cwriculo devem ser devidamente comprovados mediante 

docwnentação anexa, confonre orientação dos subitcns 4_5 e 4-6. 

9.2.3 . A titulação ou experiência profissional apenas citadas no cwriculo sem a docwnentação 

comprobatória, em hipótese algurra, será considerada para fin'l de pontuação na análise 

curricular. 

9.2.4. Sob hipótese alguma será aceita complemcntação de documentação após a conclusão da 

inscrição e entrega do comprovante da mcsma. 

9.2.5. Para efeito de pontuação, cada título será considerado uma única vez. 

9.2.6. Para que sejam comideradas válidas para a pontuação, as declarações/certidões precisam estar 

em papel tinbrado, devidamente datadas, carirrbadas e assinadas pelo respomável conforme 

datas previstas no cronogn,ma de execução (Anexo 1) deste edital 

9.2.7. Para fins de coiq:,rovaçào de experiência profissional deverão ser enviadas as declarações 

ORIGINAIS, ou cópias autenticadas cm cartório. 

9.2.8. Seguindo a tabela de pontos da análise curricular, a classificação dos candidatos dar-se-á de 

forma decrescente, confonne o número de pontos obtidos, considerando o máximo de pontos 

previstos na referida tabela, Anexo VIII. 

9.2.9. A doclDllCntaçào comprobatória, bem como sua fàlta é de inteira responsabilidade do 

candidato e não serão aceitos recursos nem complemcntação de docwnentação. 

9.2.1 O. O curso de graduação não será considerado título, portanto não terá pontuação, pois este curso 

é exigência para investidura no cargo pretendido. 

9.2.1 1. Não serão aceitos e nem considerados nenhum tipo de complemontação de cWTiculo e de 

docwnento avulso após o envio da docwnentação, sendo considerado para fins de análise 

somente wn cwriculo comprovado por candidato, devendo toda a documentação ser entregue 

de uma só vez. 

X.DO RESULTADO FINAL E CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

10.1. A Pontuação Final (PF) do Seletivo Público Simplificado será determinada pela soma da média 

ponderada das Notas da Análise Curricular; 

10.2.Sornente será co1~iderado classificado (Cadastro de Reserva) o candidato aprovado com rmior 

somi de pontos no currículo, obedecidos os critériois de dcsclTl)atc; 

10.3. O candidato com deficiência concorre em iguaktade de corx:lições com os demais candidatos, para 

o provimento dos cargos cujas atrimições sejam COflTJatíveis com a deficiência de que é portador~ 

confurmo preceitua o Art. 2º, incisos I ao N, do Decreto Federal nº 9.508/2018. 

10.4. Em hipótese algum, haverá classificação de candidatos considerados ELIMINADOS neste 

seletivo Público. 

10.5. Havendo empate na total[l.ação dos pontos para o Resuhado Fina~ nos cargos concorridos. o 

dese~ate será decidido de acordo com a seguinte ordem de precedência para o candidato com: 

a) idade ígual ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto no parágrafo único do an. 

27 da ui Federal nº 10.741, de 01.10.2003 (Estatuto do Idoso); 

b) rroior número de pontos na Experiência profissional; 

e) maior idade. 

XI- DOS RECURSOS 

11.1.0 candidato poderá interpor, apenas individualmente, wn único recw-so no certame utilizando-se, 

exclusivamente, de Fonmlário próprio constante no Anexo VI deste edita~ devidamente 

fundamentado e dirigido à Comissão Organizadora e Julgadora desse Seletivo Público, através do 

e-mail: sclctivouniaosaudc202 l@gmailcom até 24 horas após os resultados divulgados, conforme 

previsão no Cronograma de Execução - Anexo 1, deste Edital 

l l.2.É de exclusiva responsabilidade do candidato o correto cscaneamento dos docurrentos enviados, 

fundamentando o recurso 

11 .3. Será admitido rccw-so quanto: 

a) às inscrições indcfuridas e deferidas com erro materia~ 

b) ao rcsuhado para concorrer a vaga PCD; 

e) ao rcsuhado das provas de títulos; 

d) ao resultado final 

11.4. Apenas o próprio candidato estará habilitado a interpor rec= quanto as condições permitidas no 

subitem 11.3 

11.5. Não serão reconhecidos os Recursos interpostos fora do pr820 estipulado para a fàse ou evento a 

que se referem ou em desacordo com o subitem 11. 1. 

1 1.6. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. 

11 .7. Os rcsuhados dos Recursos sedio divulgados observando-se o Cronograma de Execução - Anexo 

I, deste Edital 

11 .8. Serão indeferidos os Recursos: 

a) cqjo teor desrespeite a Banca Examinadora; 

b) que no espaço reservado à argum:ntação do Recurso contenha qualquer identificação (nome 

do candidato ou qualquer outro meio que o identifique); 

e) cuja ar8lD11Cntação não corresponda à questão recursada; 

d) sem argumentação e/ou com argwrentaçào inconsistente ou incoerenle; ou 

e) inte~estivos. 

11 .9.A Banca Examinadora, corrposta de pessoas de reputação ilibada e de conhecimento de nível 

superior, para o SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO constitui-se como única cúhima instância 

para a análise dos recursos, sendo soberana cm suas decisões, razão pela qual não caberão recursos 

adicionais. 

11.1 O. A Comissão Organizadora e Julgadora não se responsabiliza por recursos não recebidos por 

motivo de ordem técnica dos computadores, de ralhas de col11llllK:ação, de congestionamento das 

linhas de cotrunicação, da fàlta de energia elétrica, bem como outros fàtores que irrpossibilite m a 

transferência de dados. 

11.11. NÃO será permitida ajuntada e/ou substituição de documentos na fase de Recurso. 

11. 12. Após o julgamonto dos recursos, os mosmos serão irrecorríveis na esfüra administrativa. 

1 XII- DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS 

12. l .Os Resultados serão publicados e divulgados nos seguintes locais: 

a) Internet, no endereço eletrônico: uniao.pigov.br; 

b) Na prefeitura de União; 

c) Na Secretaria Municipal de Saúde - SMS; 

12.2.0 Resultado Final deste Seletivo Público será homologado pela Prefeitura de União-PI e publicado 

no Diário O ficial dos Mtmicipios - DOM. 

!XIII, DO PROVIMENTO DOS CARGOS 

13.1.A contratação no cargo pleiteado ocorrerá após a publicação do ato, no Diário Oficial dos 

Mw1icipios. 

13.2.Os candidatos habilitados serão oomoados pela administração, confonne as vagas existentes e 

seguindo rigorosamente a ordem de classificação fina~ respeitando-se o percentual de 5% (cinco 

por cento) das vagas existentes para os candidatos portadores de deficiência. 

13.3. Os candidatos com deficiências, estes deverão apresentar, no ato da contratação: 

a) Laudo Médico original atestando a especificidade, grau ou nível da deficiência, com expressa 

referência ao código da Classificação Internacional de Doenças - CID; 

13.4. O CU!q)rirttnto da alínea ''a" é indispeno;á vel e determinará a não inclusão da pessoa como 

candidato com deficiência-

13.5. O laudo médico terá validade somonte para este TESTE SELETIVO e não serão devolvidas nem 

romccidas cópias do mesmo 

13.6. A convocação dos Classificados (Cadastro de Reserva) para o preenchinl:nto das vagas disponívc is 

será füita mediante publicação no Diário Oficial dos Municípios, assim como no site da Prefüitura 

de União - PI, que estabelecerá o horário, dia e local para a apresentação do candidato. 

13.7. Perderá os direitos decorrentes do certame, não cabendo recurso, o candidato que: 

a) não comparecer na data, horário e local estabelecido na convocação; 

b) não aceitar as condições estabelecidas para o exercicio do cargo, pela Prefeitura de UNIÃO

PI; 

c) recusar nomoação, ou deixar de tomar posse nos pra20s estabelecidos no presente edital e/ou 

pela ugislação Municipal vigente. 

13.8. Somonte será investido/contratado no cargo o candidato que for julgado apto tisica e mentalmente 

para o exercício do mesmo. 

13.9. Não será investido/contratado cm cargo público o candidato que acumular cargo público, 

ressalvados os casos previstos na Constituição ou caso a carga horária estiver dentre do permitido 

legalmente. 
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13.1 O. Não será contratado o catxlidato habilitado que fuJ:r, em qualquer docwnenlo, declaração fiilsa, 

inexata para fins de nomeação e não possuir os requisitos mínimos exigidos no edital na data de 

convocação para apresentação de docwnentação. 

13.11. Após a convocação, o candidato deverá entregar a docwnentação corrprobatória dos Requisitos 

pard contratação no Cargo, especificada neste edita~ na Lei de Organização Administrativa 

Municipal e olllrOs docurrcntos que a Prefeitura de União-PI j• necessários, conforme edital 

de Convocação publicado no Diário Oficial dos Municípios, no Site da Prefeitura de União - PI. 

Caso o Catxlidato não apresente a docwnentação exigida neste edita~ não será investido no car1,'<>. 

13.12. As contratações decorrentes do presente seletivo serão feitas por terrpo determinado, observados 

os pra20s máximos previstos no Parágrafo Único, do art. 2°, da Lei Municipal nº 47612005. 

IXIV- DAS DISPOSIÇÕES FlNAIS 

14.1.A inscri;ão do candidato Uil)licará oconhecim!nto das presentes instruções e a tácita aceitação das 

condições do certame, tais como se acham estabelecidas no Edital e na Lei de Organização 

Administrativa do Município de UNIÃO-PI, bem como cm eventuais adilam,ntos e instruções 

especificas para a realização do certame, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento. 

14.2.A legislação com vigência após a data de publicação deste edita~ bem como as akerações em 

dispositivos constitucionais, Jegais e nonnativos a ela posteriores não serão objeto de avaliação nas 

provas deste Seletivo Público. 

14.3. A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentos, ou outras irregularidades 

constatadas no decorrer do processo, verificadas a qualquer tcrrpo, acarretará a nulidade da 

inscrição, prova ou a nomeação do candidato, sem prejurzx, das medidas de ordem administrativa, 

cfvcl ou criminal cabíveis. 

14.4. Todos os atos relativos à presente avaliação seletiva. convocações. avisos e resultados ficarão a 

cargo da Preteitura de UNIÃO- PI e serão publicados no Diário Oficial dos Municípios, não setxlo 

fornecido ao candidato qualquer documento corrprobatório de classificação no certame pela 

Comissão Organizadora e Julgadora do mesmo. 

14.S. Cabe à Prefeitura de UNIÃO- PI o direito de aproveitar os candidatos classificados cm cadastro de 

reserva em número estritamente necessârio? para o provimento do cargo vago existente e que 

vierem a existi" durante o praw de validade do Seletivo Público, não havendo, portanto, 

obrigatoriedade de n01neação total dos habilitados. 

14.6. O preenchimento das vagas estará sujeito à disponibilidade orçamentária e às necessidades da 

Prefeitura de UNIÃO- PI. 

14. 7. É de responsabilidade do candidato manter seu endereço e telefone aruali2ados, até que se expire 

o praw de validade do certarre, para viabili2ar os contatos ncccssàrios, sob pena de quatxlo for 

nomeado, perder o praw para tomar posse, caso não seja localizado. 

14.8. A Prefeitura de UNIÃO- PI e a Comissão Organizadora e Julgadora não se respo1tSabili2arão por 

eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de: 

a) ctxlcreço não atuali2ado; 

b) endereço de difícil acesso; 

e) correspondência devolvida pela ECT porra2iics diversas de fornecimento e/ou endereço errado 

do candidato; 

d) correspondência recebida por terceiros 

e) e-mail não recebido por erro de envio do candidato. 

14.9. Os ÍICllS deste Edital poderão sofrer eventuais akcraçõcs, atualizações ou acréscirms enquanto não 

collSumada a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data da convocação dos 

candxiatos para as provas correspondentes, circunstância que sení mencionada em edital ou aviso 

a ser publicado. 

14. J O. O candidato só será considerado habilitado pela Administração para ser contratado, se preencher 

os requisitos deste edital e da Lei de Organização Administrativa do Município de UNIÃO- PI. 

14.11. Não serão fornecidos atestados, declarações, certificados ou certidões relativas à habilitação, 

classificação, ou nota de candidatos, valendo para tal fim a publicação do resultado final e 

homologação em órgão de divulgação oficial 

14.12. Os casos cm que houver omissão ou forem duvidosos serão resolvidos pela Comissão 

Organizadora do certame e, quando for ocaso, pela Preteirura Municipal de UNIÃO-PI, no que a 

cada um couber. 

14.13. As despesas relativas à participação do candidato no certame e à apresentação para contratação e 

exercício correrão a expensas do próprio candidato. 
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14.14. A PREFEITURA DE UNIÃO • PI e a Comissão Organizadora e J~ora não 5C 

responsabilizarao por quai;qucr cursos, textos, apostilas e outras poolicações referentes a esta 

Seleção. 

14.15. Este edíal emará em VÍ!J)r na data de sua poolicação no Diári> Ofi:ial dos Muni:ip ios, 

revop as disposições em cordrám. 

Nº 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

li. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

União-PI, 02 de JUUIO de 2021. 

Gustavo Conde Medeiros 

Prerero de União - PI 

Eluie Ameida Melo de Meneses 

Secretária Muni:ipal de Saúde 

EDITAL Nº 002/2021, DE 05 de JULHO de 2021 

ANEXO I 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO SELETIVO PÚBLICO 

ATIVIDADE DAT A/PERIODO 

Lançamento do Edital 05/07/2021 

Pe rio do de ins criçio 06/07/21 a 

09/07/2021 

Solicitação de senção da taxa de inscrição 06 /07/2021 

Resultado Preliminar dos candidatos com direito à isenção da taxa de inscrição 07/07/2021 

Interposição de Recurso contra o Resuhado Preliminar dos candidatos com 08/07/2021 

direito à taxa de inscrição 

Resultado dos Recursos contra o Resultado Preliminar dos candidatos com 09/07/2021 

direito à taxa de inscrição 

Solicitação de inscrição de Pessoas com Deficiências 06 /07/2021 

Resultado Preliminar de inscrição de Pessoas com Deficiência 07/07/2021 

Interposição de Recurso contra o Resultado Preliminar de inscrição de Pessoas 08/07/2021 

com Deficiências 

Rcsuhado dos Recursos contra o Rcsuhado Preliminar dos candidatos com 09/07/2021 

Deficiência 

Ultimo dia para pagamento da inscrição 09/07/2021 

Divulgação da relação provisória dos candidatos inscritos (Inscrições 12/07/2021 

deferidas) 

Prazos para apresentação de recursos das inscrições indeferidas 13/07/2021 

Resuhado da interposição de recursos das inscrições indeferidas 14/07/2021 

Divulgação da relação defmitiva dos candidatos inscritos 15/07/2021 

I' Etapa-Análise Cunicular 16/07 a 20/07/2021 

Resultado Preliminar da Análise Curricular 21/07/2021 

Interposição de Recursos contrd o Resultado da Análise Curricular 22/07/2021 

Resultado dos Recun;os contra o Resultado da Anãlise Curricular 23/07/2021 

Rcsuhado dcfmitivo do Resultado da Análise Curricular 26/07/2021 

Divulgação do Resultado Final 27/07/2021 

Interposição de Recursos contra o Resultado Final 28/07/2021 

Resuhado dos Recursos contra o Resultado Final 29/07/2021 

Diwlgaçào do Resultado Final para Homologação 30/07/2021 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA DE UNIÃO 
CNPJ: 06.553.606/0001-30 

Praça Barão de Gurguéia, n• 443 - Centro. 
CEP: 64.120-000 - Unl~o-PI 

EDITAL Nº 002/2021, DE 05 de JULHO de 2021 . 

ANEXO II 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

INSCRIÇAO Nº _______ _ 

NOME DO CANDIDATO: _____________________ _ 

AÁREA DE CONCORRtNCIA __________ _________ _ 

RG: _______ ORGÃO EXPEDIDOR _ ___ _ _ CPF: ______ _ 

ENDEREÇO COMPLETO: ___________________ _ _ 

TELEFONES: ______________________ _ 

E-MAIL: _______________________ _ 

DECLARO que, ao assinar essa ficha de inscrição, acato as regras descritas oo Edital deste presente 

processo seletivo. 

Urúão (PI), _______ de ________ de 2021. 

Assinatura do Candidato 

Assinatura do Responsável pela inscrição 

COMPROVANTE DE INSCRIÇAO N" ________ _ 

ÁREA DE CONCORRtNCIA: ____________ _ 

União (PI), ____ de ________ de 2021. 

EDITAL Nº 002/2021, DE0S de JULHO de 2021 

ANEXOIJI 

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE 

F.u, ------------------------------• CPF nº 
-------------~ RG nº ___________ __, declaro, de boa-fe, 

serem verdadeiros os docwnentos apresentados, estando ciente de que a infonmção ralsa incorrerá nas 

penas do crúre do Art. 297 do Código Penal (làlsificar, no todo ou em pane, documento público, ou 

aherar docurrento público verdadeiro: pena de reclusão de dois anos), e, administrativamente, a qualquer 

ten110, exclusão deste processo seletivo simplificado para contratação de profissionais da área da 

_________ , __ de ______ de 2021. 

ED ITAL Nº 002/2021, 05 de JULHO de 2021 

ANEXO IV 

REQUERIMENTO DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

Nome 

RG 1 CPF 

TIPO DE DEF1CIENCIA 

Código correspondente da Classificação Interna cio na 1 de Doença - CID 

Nome do Médico Responsável pelo laudo 

REQUEmO junto a Comissão Org;u,iiadora e Julgadora do Seletivo Público S"'l'lificado, as 

seguintes condições especiais: . 
. 
. . 
. . 
. 
Para que possa realizar a Prova Didática do Seletivo Público Simplificado da Prefeitura de 

União - PI - Edital 001/2021. 

E obrigatória a apresentação de LAUDO MEDICO com CID, junto a esse requerimento. 

Nestes tenTK>s, 

aguardo deferimento. 
Cidade (UF) ___ , __ de _______ de 2021 . 

Assinatura do(a) Requerente 

EDITAL Nº 002/2021, DE 05 de JULHO de 2021 

ANEXO V 

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

Seletivo Público SU11>lificado ___________ _______ Edital. ___ _ 

Nome do candidato: __________________________ _ 

Cargo.: _______________________ lnsc .. _______ _ 

Venho requerer isenção da Taxa de Inscrição no Teste Seletivo da Prefeitura de União -Estado do Piauí 

nos tenms do Edital 002/2021, no valor de 

RS ____ ._ ________________ __,, visto que não tenho condições para 

arcar com tal valor, e que atendo as condições previstas no item: 

) Candidato Hipossuficicnte 

) Doador 

DECLARO, para fins de direito, que atendo os critérios estabelecidos no ilem que co~õe o Capíulo V 

do Edital e m, julgo apto para requerer isenção da taxa de inscrição referente ao Seletivo Público 

SÍnl)lificado da Prcfcirura de União - PI e estou ciente das penalidades cabíveis cm caso de infurrmçõcs 

falsas. 

DECLARO ainda, sob as penas da le~ ser carente para fins de isenção da taxa de inscrição do Seletivo 

Público S"'l'lificado da Prefeitura de União - PI. 

( ) de acordo 

Nestes Tenros; 

Pede defcrúrento ; 

A TENÇÃO: A Comissão poderá, aleatoriamente, fit:zcr visitas à residência dos requerentes. 

Para uso exclusivo da Comissão Organi2adora DATA _ / __ /2021 . 

RESULTADO DA ANÁLISE 

( ) Deferido ( ) Indeferido 

Assinatura do (a) candidato(a) Assinatura do Membro da Comissão 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREF EITURA DE UN IÃO 
CNPJ: 06.553.606/0001-30 

Praça Barão de Gurguéia 1 n• 443 - Centro. 
CEP: 64.120-000 • Unlao-PI 

EDITAL N" 002/2021, DE OS de JULHO de 2021 

ANEXO VI 

FORMULÁRIO DE RECURSO 

Seletivo Publico Sirq)lificado __________ _______ Edital. ____ _ 

N ome do candidato: _________________________ _ 

Cargo: ____ ____________________ .lnsc. _____ _ 

TIPO DE RECURSO - (Assinale o tipo de Recurso) 

( ) Contra inde1crimenlo de requeri:nento de isenção de taxa de inscrição 

( ) Contra indcfi::rimcnto de inscrição 

( ) Contra o resultado preliminar 

( ) Contra o resuhado final 

( ) Outros 

Justificativa do candidato - Ra7.Ões do Recurso 

Obs .. Preencher em letra de forma e enviar no prazo estabe~do no Cronograma de Attvtdades - Anexo I do 

Edital 

Cidade (UF) __________ ~------'·-----d• 2021. 

Assinacw-a do candidato 

Assinatura do Merri>ro da Comissão 

26 

EDITAL N * 001no21~ DE 05 de .JULHO de 2021 

ANEXO VII 

MODELO OE CURRICULUM 

O CUnfculo aprcscncado deve seguir RIGOROSAMENTE esta cstrurura 

CURRICULUM VITAE 

1 . DADOS PESSOAIS 

1.1. ENDEREÇO 

1.2. NOME COMPLETO 

J.3 . DATA DE NASCIMENTO 

1 .4 . RG ORGAO EXPEDIDOR DATA DA EXPEDIÇAO 

1.5.CPF 

1.6. E-MAL 

1.7. TELEFONES 

2 . FORMAÇAO ACADEMICA 

2.J . DOUTORADO 

NOME DO CURSO 

INSTITUIÇAO 

2 .2 . MESTRADO 

NOME DO CURSO 

INSTITUIÇAO 

2 .3. ESPECIAL] ZAÇAO 

NOME UO -u-.SO 

INSTITUIÇAO 

2.4. GRADUAÇAO 

NOME DO CURSO 

I NST1T1JIÇA0 

3 . EXPERIENCIA PROFISSIONAL* 

4. CURSOS DE FORMAÇAO E APERFEIÇOAMENTO (CU.-sos , scmtn6t1os, róru.ns, 

sl.tnp6s los, confcrêncl•s, colóquios, congressos, e tc .) com carga horária de 40 h realizados 

nos ú l thrms 4 anos 

4 .1. NOME DO CURSO l 

4.2. NOME DO CURSO 2 

4.3. NOME DO CURSO 3 

4.4. NOME DO CURSO 4 

4.S. NOME DO CURSOS 

CASO O CANDIDATO (A) DESEJE trnLIZAR O CURRfCULO LA TTES DEVERÁ 

APRESENTÁ-LO ACOMPANHADO DAS DEVIDAS COMPROVAÇÕES. 

EDITAL Nº 001/2021, DE OS de JULHO de 2021 

ANEXO VIII 

QUADRO DE PONTUAÇÃO DO NÍVEL MÉDIOII'ÉCNICO 

DISCRIMINAÇAO DOCUMENTAÇAO PONTUAÇAO LIMITE DE PONTOS 

APRESENTADA PONTOS OBTIDOS 

TITULAÇAO E QUALIFICAÇAO PROFISSIONAL 

Exercício profissional em Declaração, Certidão, 5,0 pontos a 

serviços públicos e privados Regi<;tro na Carteira de cada 1 ano 

Trabalho e Prcvidênc ia completo 25,0 

Social ou Contrato de com o 

Trabalho máximo de 5 

anos 

Cun;os de Fonnação e Cópia do certificado 5,0 pontos 

Aperreiçoamento com carga por 

horária de 40 h* realizados certificado 25,0 

nos úhirms 5 anos com o 

máxilro de 5 

certificados 

SUBTOTAL DE PONTOS 50 50 

• OBS: Os pontos serão contados por certificados, ou seJa, caso um candidalo apresente um 

certificado superior a 40h será contado apenas 5,0 ponto, tarmém não haverá sorra de 

certificados, ou seja, apresentar dois certificados de 20 horas a serem sorrados. 

QUADRO DE PONTUAÇÃO DO NÍVEL SUPERIOR 

DISCRIMINAÇAO DOCUMENTAÇAO PONTUAÇAO LIMITE PONTOS 

APRESENTADA DE OBTIDOS 

PONTOS 

TITULAÇAO E QUAUFICAÇAO PROFISSIONAL 

Doutorado Cópia do diploma 

devid=te registrado 20 20 

com histórico escolar 

Mestrado Cópia do diploma 

devidam:ntc registrado 15 15 

com histórico escolar 

Pós-graduação lato sensu na Cópia do dip loma 

área de atuação (especialização devidamente regi<;trado 5,0 5,0 

com histórico escolar 

SUBTOTAL DE PONTOS 40 40 

EXPERIENCIA PROFISSIONAL 

Exercício profissional em Declaração, Regi<;tro na 1,0 ponto a cada 

serviços públicos e privados Carteira de Trabalho e 1 ano completo 

Previdência Social, com o máximo 5,0 

Contrato de Trabalho de 5 anos 

SUBTOTAL DE PONTOS 5,0 5,0 

Cursos de Formação e Cópia do certificado 1,0 ponto por 

Apertêiçoamento com carga certificado com 

horária de 40 h* realizados o máximo de 5 5,0 

nos últirms 5 anos certificados 

SUBTOTAL DE PONTOS 5,0 5,0 

TOTAL GERAL DE PONTOS 50 50 
. 

• OBS: Os pontos scrao contados por certificados, ou seia, caso um candidato apresente um 

certificado superior a 40h será contado apenas 1,0 ponto, tarrbém não haverá soma de 

certificados, ou seja, apresentar dois certificados de 20 horas a serem sorrados. 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA DE UNIÃO 
CNPJ: 06.553.606/0001-30 

Praça Barão de Gurguéia, n• 443 - Centro. 

CEP: 64.120-000 - União-PI 

EDITAL Nº 002/2021 , DE 05 de JULHO de 2021 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE RENDA FAMILIAR 

Seletivo Público SU11llifiea<lo _ ____________ Edital~--

Cargo: __________ ____ Inse. _ _____ _ 

DADOS PESSOAIS 

NOME COM PLETO: 

Filiação; Pai 

Mãe: 

Data de Nasc. I I 

CPF: NIS atribuído ao CadUnico 

ldcnddade: órgão expedido..-: 

Telefone: e-mail: 

1 COMPOSIÇAO DA RENDA FAMILIAR 

Informações: Informar os dados de todas as pessoas (inclusive as que não possuem renda) que residem no mesmo 

endereço do candidato. OBS: incluir a renda do candidato na tabela a seguir: 

NOME CPF PARENTESCO RENDA MENSAL 

Cidade (UF) ______ _ ~ ------' - ---de 2021. 

Assinatura do candidato(a) 

ld:167C24DF331D7B3E 

PREFEITURA MUNICIPAL DO 
MORRO DO CHAPÉU DO PIAUI 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 02412021 
Ref. DISPENSA nº 08/2021 

OBJETO: Prestação de Serviços SMP (Serviços Móvel Pessoal), para uso dos Servidores da 
contratante, com o fornecimento de linhas de acesso móvel pós-pago, (abrangendo 13 (TREZE) linhas) 
durante 12 (doze) meses. MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO. FUNDAMENTO 
LEGAL: art. 24, II da Lei 8.666/93 C/C Decreto nº 9.412/18. CONTRATANTE: Município de Morro 
do Chapéu do Piauí/PI. CONTRATATADA: TELEFÔNIA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62. 
VALOR TOTAL: R$ 10.408,85. FONTE DE RECURSO: FPM; ISS; ICMS; IRRF; CONTA 
MOVIMENTO; EDUCAÇÃO 15%; EDUCAÇÃO FUNDEB; FUS; BLOCO GSUAS FNAS; FMAS. 
VIGtNCIA: 12(doze) meses. ASSINATURA: 02/06/2021. SIGNITÁRIOS: De um lado o Sr. 
Marcos Henrique Fortes Rebêlo, inscrito no CPF/MF nº 227.700.973-34, e do outro o Sr. Fabio 
Marques de Souza Levorin, inscrito no CPF sob nº 267.221.148-56 e o Sr. Rones Alves Machado 
Portela, inscrito no CPF sob nº 031.743.458-63 

ld:0F8BC9855F6B7D11 

• 
PREFEITURA MUNICIPAL DO 
MORRO DO CHAPÉU DO PIAU( 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 024/2021 
Ref. DISPENSA o• 08/2021 

OBJETO: Prestação de Serviços SMP (Serviços Móvel Pessoal), para uso dos Servidores da 
contratante, com o fornecimento de linhas de acesso móvel pós-pago, (abrangendo 13 (fREZE) linhas) 
durante 12 (doze) meses. MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO. FUNDAMENTO 
LEGAL: art. 24, II da Lei 8.666/93 C/C Decreto nº 9.412/18. CONTRATANTE: Município de Morro 
do Chapéu do Piaui/Pl. CONTRATATADA: TELEFÔNIA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62. 
VALOR TOTAL: R$ 10.408,85. FONTE DE RECURSO: FPM; ISS; ICMS; IRRF; CONTA 
MOVIMENTO; EDUCAÇÃO 15%; EDUCAÇÃO FUNDEB; FUS; BLOCO GSUAS FNAS; FMAS. 
VIGÍNCIA: 12(doze) meses. ASSINATURA: 02/07/2021. SIGNITÁRIOS: De um lado o Sr. 
Marcos Henrique Fortes Rebêlo, inscrito no CPF/MF nº 227.700.973-34, e do outro o Sr. Fabio 
Marques de Souza Levorio, inscrito no CPF sob nº 267.221.148-56 e o Sr. Rooes Alves Machado 
Portela, inscrito no CPF sob nº 031.743.458-63 

ld:0B61F91C46CD7AF5 

ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS 
Rua Venâncio Borges, 710 - Centro 
CNPJ: 06.554.851/0001-62 
Palmelrals - Plauf 

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL 

Contrato Administrativo n' 023/2020 
Processo Administrativo n• 022/2020 - Dispensa n• O 13/2020 

Objeto: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR NO MUNIC!PIO DE PALMEIRAIS-PI. 

Fundamentação Jurídica: artigo 57, li, Lei 8.666/93 

Contratante: Município de Palmeira.is - PI. 

Conh'atado: L S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA-EPP, CNPJ: 
23.066.834/0000!-03. 

Fonte de Recunos: FPM, ICMS, AUXÍLIO FINANCEIRO PARA OS MUNJC!PJOS 

Data de assinatura: 12 de fevereiro de 2021. 

Vigência: 90 dias. 

ld:OFBBC9855F6B7E6D 

Prefeitura de 

Francinópol is 
Terra de gente fellz 

CPL 
COMISSÃO PERMANENTE 

DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 

TIPO: Menor preço. OBJETO: Registro de preços para eventual 
aquisição de equipamentos de informática e afins para atender às 
necessidades das Secretarias do Município de Francinópolis - PI. 
DATA DA ABERTURA: 15/07/2021. HORÁRIO: 08:30 horas. 
RETIRADA DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido gratuitamente, 
junto à Comissão Permanente de Licitação, na sede da Prefeitura, 
localizada na Praça Newton Campelo, nº 193, Centro, por meio 
digital, bem como pela internet, através dos endereços eletrônicos 
tce.pi.qov.br, ou www.portaldecompraspublicas.com.br 
INFORMAÇÕES: pelo e-mail francinopoliscpl.@putlook.com. 

Rosa Maria Norberta da Silva 
Pregoeira 


