
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 
 

1 
 

 

 

 

 

 
A PREFEITURA DE UNIÃO -PI, Estado do Piauí, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 

CNPJ/MF sob o nº. 06.553.606/0001-30, torna público o processo de SELEÇÃO/CREDENCIAMENTO 

DE DOCENTES para compor a BANCA AVALIADORA / EXAMINADORA para a Prova Didática do 

Seletivo Público Simplificado Edital nº 001/2021 para professores de Educação Infantil, 1º ao 5º ano, e 

6º ao 9º ano dos seguintes componentes curriculares: Português, Matemática, Ciências, História, 

Geografia, Inglês e Educação Física, na forma estabelecida neste edital e seus anexos. 

 

 

 

 

 

1.1. Este edital define as normas, procedimentos e critérios que serão utilizados para o processo de 

SELEÇÃO DE DOCENTES para compor a BANCA AVALIADORA / EXAMINADORA para 

avaliação do desempenho didático dos candidatos do Seletivo Público Simplificado, Edital nº 

001/2021. 

1.2.A Comissão designada pela Portaria nº 111/2021, será responsável pela condução das ações deste 

processo de seleção. 

1.3.A participação no processo de seleção de que trata este Edital é totalmente GRATUITA e será 

composto pela análise de Currícullum Vitae, nos termos deste edital. 

1.4.A participação no processo de seleção não estabelece obrigação da Prefeitura de União - PI de efetuar 

qualquer contratação ou solicitação de serviços. Cabe a Comissão Organizadora e Julgadora avaliar 

as inscrições e convocar aqueles que preenchem os requisitos definidos nos itens deste edital, 

seguindo rigorosa a ordem de classificação.  

1.5.A seleção e recrutamento, objeto deste edital, não requer ou pressupõe dedicação exclusiva dos 

profissionais selecionados e nem configura vínculo empregatício com a Prefeitura de União -PI.  

1.6.Fica assegurado a Prefeitura de União - PI o direito de revogar ou anular, no todo ou em parte, este 

edital de seleção, sem decisão motivada e sem que caiba, em decorrência dessa medida, qualquer 

indenização, compensação ou reclamação de qualquer natureza. 

1.7.A participação neste processo de seleção implicará a aceitação integral e irrestrita das condições 

estabelecidas neste edital.  

EDITAL N° 001/2021 – PROCESSO SELETIVO DE CREDENCIAMENTO 

DOCENTE 

1. DISPOSIÇÕES INICIAIS 
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1.8.As informações referentes ao Edital de Seleção nº 001/2021, bem como o acompanhamento de todas 

as etapas deste processo de seleção será de inteira responsabilidade dos candidatos, que tomarão 

conhecimento dos resultados, por meio das publicações realizadas no site da Prefeitura de União – 

PI no seguinte endereço eletrônico: união.pi.gov.br 

1.9.O presente Edital é complementado pelos anexos discriminados abaixo, com detalhamento de 

informações concernentes ao objeto do Processo Seletivo 

Anexo I - Cronograma de Execução das Atividades 

Anexo II – Ficha de Inscrição 

Anexo III - Termo de Adesão ao Edital de Seleção e Recrutamento 

Anexo IV - Declaração de Impedimentos para Participação no Processo de Credenciamento;  

Anexo V - Declaração de Veracidade;  

Anexo VI - Quadro de Pontuação do Currículum Vitae;  

Anexo VII - Requerimento de Recurso. 

 

 

 

 

2.1. Poderão se inscrever os/as professores/as, com curso de graduação nas áreas constantes no Quadro 

I que estabelece a quantidade de vagas, os requisitos mínimos/escolaridade e o vencimento expressas 

nesse Edital. 

 

QUADRO I (CARGOS, VAGAS, HABILITAÇÃO MÍNIMA E VENCIMENTOS). 

 

COD CARGO QUANTIDA

DE DE 

VAGAS 

REMUNERAÇÃO ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUESITOS 

001 Pedagogo 10 + CR R$ 60,00 por banca Licenciatura em Pedagogia + Pós-graduação 

conforme os requisitos do subitem 2.2 

002 Professor de 

Língua 

Portuguesa 

1 + CR R$ 60,00 por banca Licenciatura em Letra/Português + Pós-graduação 

conforme os requisitos do subitem 2.2) 

003 Professor de 

Matemática 

1 + CR R$ 60,00 por banca Licenciatura em Matemática + Pós-graduação 

conforme os requisitos do subitem 2.2 

2. DOS REQUISITOS DE FORMAÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO DOCENTE 



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 
 

3 
 

004 Professor de 

História 

1 + CR R$ 60,00 por banca Licenciatura em História + Pós-graduação 

conforme os requisitos do subitem 2.2 

005 Professor de 

Geografia 

1 + CR R$ 60,00 por banca Licenciatura em Geografia + Pós-graduação 

conforme os requisitos do subitem 2.2 

006 Professor de 

Ciências 

1 + CR R$ 60,00 por banca Licenciatura em Ciências + Pós-graduação 

conforme os requisitos do subitem 2.2 

007 Professor de 

Educação 

Física 

1 + CR R$ 60,00 por banca Licenciatura em Educação Física + Registro 

no conselho competente + Pós-graduação 

conforme os requisitos do subitem 2.2 

008 Professor de 

Língua Inglesa 

1 + CR R$ 60,00 por banca Licenciatura em Língua Inglesa + Pós-graduação 

conforme os requisitos do subitem 2.2 

 

2.2. São requisitos para seleção:  

a) Ter graduação na Área pretendida; 

b) Ter Pós-graduação a nível stricto sensu (mestrado ou doutorado) correlatas com a área pretendida 

ou na área da educação; 

c) Cursos de aperfeiçoamento correlatos com a área pretendida; 

d) Tempo de exercício de magistério correlatos com a área pretendida; 

e) Participação em atividades relevantes correlatas com a área, como: Seminários, Congressos, 

Elaboração e/ou Execução de Projetos, etc; 

f) Os candidatos devem apresentar os requisitos que possuem conforme o quadro de pontuação 

anexo VI. 

 

 

 

3.1.É vedada a participação no processo de seleção para compor a BANCA AVALIADORA / 

EXAMINADORA para a avaliar o desempenho didático dos candidatos do Seletivo Público 

Simplificado Edital nº 001/2021 que: 

3.1.1. Sejam alunos, professores, coordenadores membros e/ou funcionários das instituições de ensino 

e secretarias pertencentes à Prefeitura municipal de União, realizadora do Seletivo Público 

Simplificado Edital nº 001/2021; 

3. IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO  
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3.1.2. Tenham relação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por 

consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau com alunos, professores, coordenadores 

membros e/ou funcionários das instituições de ensino, secretarias pertencentes à Prefeitura 

municipal de União, realizadora do Seletivo Público Simplificado Edital nº 001/2021; 

3.1.3. Sejam instrutores credenciados pela Prefeitura de União-PI, para realizar a capacitação dos 

educadores participantes do Seletivo Público Simplificado Edital nº 001/2021; 

3.1.4. Tenham relação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por 

consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau com instrutores credenciados pela Prefeitura de 

União - PI, para realizar a capacitação dos educadores participantes do Seletivo Público 

Simplificado Edital nº 001/2021; 

3.1.5. Sejam presidentes, membros e/ou funcionários de Sindicato de Servidores Público Municipal de 

União;  

3.1.6. Tenham relação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por 

consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau com presidentes, membros e/ou funcionários 

de sindicato de Servidores Público Municipal de União;  

3.1.7. Tenham Cargo Comissionados na prefeitura de União – PI, bem como na Secretaria Municipal 

de Educação – SEMED; 

3.1.8. Tenham relação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por 

consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau com funcionários que tenham Cargo 

Comissionados na prefeitura de União – PI, bem como na Secretaria Municipal de Educação – 

SEMED; 

3.1.9. Sempre que julgar necessário, a Comissão Organizadora e Julgadora avaliará a existência de 

conflito de interesse e/ou não atendimento aos princípios da moralidade e impessoalidade e 

afastar eventuais candidatos do processo de seleção, mesmo não estando a hipótese 

expressamente prevista no item 3.1 e seus subitens.  

 

 

 

4.1.No período de 06 a 10 de maio de 2021, os docentes interessados em integrar o quadro para a 

formação de Banca Avaliadora/Examinadora para avaliar o desempenho didático dos candidatos do 

Seletivo Público Simplificado, Edital nº 001/2021 da Prefeitura de União - PI deverão encaminhar os 

4. DA INSCRIÇÃO 
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documentos à Comissão Organizadora e Julgadora, por meio do endereço eletrônico: 

credenciamentobancaavaliadora2021@hotmail.com . 

4.2. Serão aceitas inscrições enviadas para o e-mail indicado, até às 23h59 do dia 10/05/2021, com envio 

de toda a documentação digitalizada, especificada no edital. 

4.3.Para se inscrever o/a docente deverá encaminhar digitalizado, em formato PDF os seguintes 

documentos:  

a) Ficha de Inscrição anexo II; 

b) O/A docente deverá fazer Opção por 1 (uma) disciplina da relação de componentes curriculares 

constante no quadro 1(constar no Anexo II); 

c) 01 (uma) cópia digital do Currículum Vitae comprovado conforme requisitos de formação 

subitem 2.2 ; 

d) No Currículum Vitae deverá constar o termo de adesão Anexo III, Declaração de Impedimentos 

para participação no Processo de Seleção anexo IV e Declaração de Veracidade anexo V; 

e) Não será cobrada taxa de inscrição. 

4.4. É vedada a inscrição extemporânea.  

4.5.As informações prestadas no ato da inscrição serão de inteira responsabilidade do docente, portanto 

aquele(a) que fornecer dados comprovadamente inverídicos, terá sua inscrição automaticamente 

cancelada, a qualquer tempo.  

4.6.Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao estabelecido neste 

Edital. 

4.7.É de inteira responsabilidade do docente a conferência do envio correto do e-mail e da documentação 

exigida. A comissão Organizadora e Julgadora não se responsabiliza por solicitação de inscrição não 

recebida no prazo.  

4.8.A homologação das inscrições será publicada por meio da página da Prefeitura de União – PI cujo 

endereço eletrônico é: união.pi.gov.br, conforme o cronograma estipulado neste Edital. 

 

 

 

5.1. A Comissão Organizadora e Julgadora analisará as inscrições dos docentes mediante o quadro de 

Pontuação do Curriculum Vitae (Anexo VI) devidamente comprovado pelos documentos 

encaminhados para fins de comprovação dos requisitos exigidos para o credenciamento. 

5. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
 

mailto:credenciamentobancaavaliadora2021@hotmail.com
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5.2. O início dos trabalhos dos professores credenciados se dará a partir da aprovação dos nomes 

selecionados em todas as instâncias do Processo Seletivo, e seu credenciamento. 

5.3. O docente que apresentar a documentação exigida incompleta não terá a sua inscrição homologada, 

sendo automaticamente eliminado(a) do processo de credenciamento. 

 

 

 

6.1. Cabe a Comissão Organizadora e Julgadora, avaliar os docentes inscritos para se credenciarem as bancas. 

6.2. Os docentes inscritos serão selecionados a partir da Análise Documental conforme quadro de Pontuação 

do Currícullum Vitae anexo VI. 

6.3. Uma vez credenciados, os docentes comprometem-se a seguir as normas previstas na avaliação do 

desempenho didático. 

 

 

 

7.1. Terá direito à recurso, o/a professor(a) inscrito(a), referente à homologação das inscrições.  

7.2. O professor que optar por interpor recurso(s) contra a homologação das inscrições disporá de até 24 

horas após a sua divulgação e deve fazê-lo por e-mail para a comissão Organizadora e Julgadora no 

seguinte endereço: credenciamentobancaavaliadora2021@hotmail.com, com o objeto do recurso 

qualificado e comprovado. 

7.3. Não será aceito recurso via correio postal, presencial, tampouco será aceito recurso extemporâneo. 

Somente serão aceitos os recursos online, encaminhados na forma, devidamente identificados.  

7.4. A Comissão Organizadora e Julgadora não se responsabilizará por recursos enviados e não entregues 

por razões alheias à instituição. 

 

 

8.1. A simples participação neste processo de seleção e Credenciamento evidencia que o candidato 

examinou cuidadosamente este edital e seus anexos e se inteirado de todos os seus detalhes e com eles 

haver concordado. 

8.2. Este processo de seleção e Credenciamento terá validade apenas para a avaliação do desempenho 

didático dos candidatos do Processo Seletivo Público Simplificado, Edital nº 001/2021, não sendo válido 

para os demais anos e nem para outras atividades. 

6. DA AVALIAÇÃO 
 

7. DOS RECURSOS 
 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

mailto:credenciamentobancaavaliadora2021@hotmail.com
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8.3. Os docentes classificados comporão um banco de reserva e poderão ser chamados acaso ocorra o 

surgimento de novas vagas, seguindo rigorosa a ordem de classificação. 

8.4. A seleção e Credenciamento, objeto deste edital, não requer ou pressupõe dedicação exclusiva dos 

profissionais selecionados e nem configura vínculo empregatício com a Prefeitura de União – PI. 

8.5. Todo e qualquer pedido de esclarecimento sobre o presente processo de seleção e Credenciamento 

deverá ser feito somente por escrito no e-mail credenciamentobancaavaliadora2021@hotmail.com, tendo 

o prazo de resposta em até 24 horas. 

8.6. Quaisquer alterações ao Edital de Seleção e Credenciamento nº 001/2021 serão divulgadas por avisos 

disponibilizados no site da Prefeitura de União no seguinte endereço: união.pi.gov.br. 

8.7. Fica assegurado a Prefeitura de União-PI o direito de revogar ou anular, no todo ou em parte, este 

Edital de Seleção e credenciamento, sem decisão motivada e sem que caiba, em decorrência dessa 

medida, qualquer indenização, compensação ou reclamação de qualquer natureza.  

8.8. A Prefeitura de União-PI poderá, a qualquer tempo, excluir, incluir ou alterar as áreas de atuação 

para seleção e Credenciamento e também alterar a forma e informações requeridas neste edital e seus 

anexos, ficando os candidatos cientes de que a manutenção da sua atuação está condicionada à adequação 

às novas exigências.  

8.9.  O candidato é responsável, em qualquer época, pela fidelidade e pela legitimidade das informações 

e pelos documentos apresentados.  

8.10. Os casos omissos deste edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora e Julgadora com a 

aplicação subsidiária das disposições legais Federal, Estadual e Municipal. 

8.11. De acordo com a legislação processual civil em vigor, fica eleito o foro de União – PI competente 

para julgar as demandas judiciais decorrentes do presente processo de seleção e Credenciamento. 

 

União-PI, 05 de maio de 2021. 

 

Gustavo Conde Medeiros 

Prefeito de União 

 

Francisco da Luz de Castro Melo 

Secretária de Educação 
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ANEXO I 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO SELETIVO PÚBLICO 

 

Nº ATIVIDADE DIA INFORMAÇÕES 

1.  Lançamento com a publicação do Edital 05/05/2021 Diário Oficial dos 

Municípios 

(DOM) 

2.  Início/Término das inscrições online  06 a 09/05/2021 via e-mail 

constante no edital 

3.  Divulgação da relação com os inscritos 10/05/2021 Site da prefeitura: 

união.pi.gov.br 

4.  Homologação das inscrições  11/05/2021 Site da prefeitura: 

união.pi.gov.br 

5.  Análise Documental do Curricullum Vitae 12 e 13/05/2021 Confidencial – 

Comissão 

Organizadora e 

Julgadora 

6.  Divulgação do resultado da análise documental 14/05/2021 Site da prefeitura: 

união.pi.gov.br e 

na SEMED -

União-PI e 

Prefeitura 

7.  Interposição de recursos contra a análise documental 15/05/2021 Via e-mail já 

disponibilizado do 

edital 

8.  Resultado da Interposição de Recurso contra a 

análise documental 

17/05/2021 Enviado ao 

candidato que 

interpôs o recurso 

9.  Divulgação da relação definitiva dos docentes 

selecionados 

18/05/2021 Site da prefeitura: 

união.pi.gov.br e 

na SEMED -

União-PI e 

Prefeitura 

10.  Publicação do Resultado final 18/05/2021 Diário Oficial dos 

Municípios 

(DOM) 

11.  Credenciamento 10 e 20/05/2021 Prefeitura de União - 

PI 
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ANEXO II 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

INSCRIÇÃO Nº ____________________ 

NOME DO CANDIDATO: _________________________________________________________ 

ÁREA DE CONCORRÊNCIA _____________________________________________________ 

RG: _________________ORGÃO EXPEDIDOR ________________CPF: __________________ 

ENDEREÇO COMPLETO: ________________________________________________________ 

TELEFONES: __________________________________________________________ 

E-MAIL: ___________________________________________________________ 

DECLARO que, ao assinar essa ficha de inscrição, acato as regras descritas no Edital deste presente 

processo seletivo.  

 

 

União(PI), _______________ de __________________ de 2021 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
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                                                          ANEXO III 

 

 
TERMO DE ADESÃO AO EDITAL DE SELEÇÃO E RECRUTAMENTO 

 

  

Eu, _______________________________________________________________________________,  

inscrito(a) no CPF ________ . ________ . ________ - ______, concordo com todos os termos e as 

condições previstas no Edital de Seleção e Credenciamento Nº 01/2021 de docentes para compor a 

BANCA AVALIADORA/ EXAMINADORA para avaliar o desempenho didático dos candidatos do 

Seletivo Público Simplificado edital nº 001/2021 

Declaro, ainda, a veracidade das informações acima prestadas, podendo vir a responder sob as penas da 

legislação em vigor.  

 

 

Local e data: ______________, ________ de ______________ de 2021 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a) 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAÇÃO NO 

PROCESSO DE CREDENCIAMENTO  

 

 

 

Eu, _______________________________________________________________________________,  

Inscrito (a) no CPF ________ . ________ . ________ - ______ , declaro que não me enquadro nos 

IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO E CREDENCIAMENTO 

previstos no item 3 e seus subitens do Edital de Seleção e Credenciamento Nº 01/2021 de docentes para 

compor a BANCA AVALIADORA/EXAMINADORA para avaliar o desempenho didático dos 

candidatos do Seletivo Público Simplificado, edital 001/2021 

Declaro, ainda, a veracidade das informações acima prestadas, podendo vir a responder sob as penas da 

legislação em vigor.  

 

 

 

 

 

Local e data: _______________, ________ de _________________ de 2021 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a) 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE 

 

 

 

 

 

Eu, _______________________________________________________________________, CPF nº 

_________________________________, RG nº ____________________________, declaro, de boa-fé, 

serem verdadeiros os documentos apresentados, estando ciente de que a informação falsa incorrerá nas 

penas do crime do Art. 297 do Código Penal (falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou 

alterar documento público verdadeiro: pena de reclusão de dois anos), e, administrativamente, a qualquer 

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

____________________________.  

 

 

 

____________________, ____ de _______________ de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a) 
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ANEXO VI 

QUADRO DE PONTUAÇÃO DO CURRÍCULUM VITAE  
 

DISCRIMINAÇÃO   
 

DOCUMENTAÇÃO 

APRESENTADA 

PONTUAÇÃO LIMITE DE 

PONTOS 

PONTOS 

OBTIDOS 

TITULAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  

 
 
Doutorado  

 

Cópia do diploma 

devidamente registrado com 

histórico ou 

declaração/certidão de 

conclusão original 

acompanhada do histórico 

ou autenticada em cartório  

 

20 

 

20 

 

 

 

 

Mestrado 

Cópia do diploma 

devidamente registrado com 

histórico ou 

declaração/certidão de 

conclusão original 

acompanhada do histórico 

ou autenticada em cartório 

 

15 

 

15 

 

 

 

Pós-graduação lato sensu na 

área de atuação (especialização 

Cópia do diploma 

devidamente registrado com 

histórico ou 

declaração/certidão de 

conclusão original 

acompanhada do histórico 

ou autenticada em cartório 

 

5,0 

 

5,0 

 

SUBTOTAL DE PONTOS 40 40  

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  

 

 

Exercício em docência na 

educação básica ou Ensino 

Superior 

Declaração, Registro na 

Carteira de Trabalho e 

Previdência Social, 

Contrato de Trabalho, ou 

declaração em papel 

timbrado e assinada ou 

autenticada em cartório 

1,0 ponto a 
cada 1 ano 
completo 
com o 
máximo de 5 
anos  

 

 

 

5,0 

 

SUBTOTAL DE PONTOS 5,0 5,0  

Cursos de Formação e 

Aperfeiçoamento com carga 

horária a partir de 60 h* 

realizados nos últimos 4 

anos. 

 

Cópia do certificado 

1,0 ponto por 

certificado 

com o 

máximo de 5 

certificados 

 

 

5,0 

 

SUBTOTAL DE PONTOS 5,0 5,0  

TOTAL GERAL DE PONTOS 50 50  

 

*OBS: Os pontos serão contados por certificados, ou seja, caso um candidato apresente um 

certificado de 120 h será contado apenas 1,0 ponto, também não haverá soma de certificados, ou 

seja, apresentar três certificados de 20 horas a serem somados. 
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ANEXO VII 

REQUERIMENTO DE RECURSO 

 

NOME COMPLETO: ______________________________________________________________  

VAGA / PERFIL PROFISSIONAL: __________________________________________________ 

TELEFONE: ( ___ ) ___________________ E-MAIL: _____________________________________ 

Venho por meio deste requerimento, interpor RECURSO, junto à Comissão Organizadora e Julgadora 

pelo Processo de Seleção e Credenciamento de docentes para compor a BANCA AVALIADORA 

/EXAMINADORA para avaliar o desempenho didático dos candidatos do Processo Público 

Simplificado, conforme o Edital Nº 01/2021 da Prefeitura de União - PI  

JUSTIFICATIVA DO(A) CANDIDATO(A) – RAZÕES DA SOLICITAÇÃO DO RECURSO:  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Local e data: _____________, ________ de ___________________ de 2019 

 

 

__________________________________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a) 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: Este requerimento, devidamente preenchido, deverá ser encaminhado no prazo 

máximo de 1 (um) dia útil, contado da divulgação do resultado preliminar da etapa, exclusivamente via 

e-mail, para o endereço: credenciamentobancaavaliadora2021@hotmail.com 

mailto:credenciamentobancaavaliadora2021@hotmail.com

