
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 002/2022- PROCESSO SELETIVO N° 001/2022 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ISAÍAS COELHO, ESTADO DO PIAUI – PI, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 90 da Lei Orgânica 

Municipal e em observância ao disposto no Art. 37, IX da Constituição Federal, e considerando a homologação do resultado do Teste Seletivo regido pelo edital 

nº 001/2022, através do Decreto n° 013/2022 de 31 de março de 2022, CONVOCA os candidatos(as), abaixo relacionados(as) APROVADOS(AS) nas vagas do 

Teste Seletivo Simplificado n° 001/2022, para comparecer na Sede Prefeitura Municipal de Isaías Coelho/PI, até o dia 6 de maio de 2022, munidos dos documentos 

e atendendo aos requisitos seguintes:  

 

1. Os(as) candidatos(as) deverão comparecer na sede da Prefeitura Municipal de Isaías Coelho (Pc Joaquim Coelho Ferreira, 140, Centro - Isaías Coelho, PI 

- CEP: 64570-000) até às 13h do dia 6 de maio de 2022, munidos da seguinte documentação, conforme item 2.13 e 9.4 do Edital n° 001/2022:  

 

a) Carteira de Identidade-RG; 

b)  CPF; 

c) Título de Eleitor e quitação eleitoral; 

d) Certidão de casamento (quando for casado);  

e) Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, se do gênero masculino;  

f) Comprovante de residência;  

g) Registro no PIS/PASEP (caso não possua apresente declaração informando); 

h)  Comprovante de conta bancária para recebimento dos vencimentos;  

i) Termo de declaração de acumulação, conforme anexo I, do Edital de Convocação. 

j) Comprovante de inscrição no Conselho Regional de Educação Física (CREF) para os professores de educação física;  

 

2. O(a) candidato(a) aprovado (a) deverá apresentar-se na Sede da Prefeitura Municipal de Isaías Coelho/PI, portando consigo todos os documentos 

constantes no item 1, no endereço e até a data prevista.  

3. Não poderá ser admitido no quadro Pessoal do Município de Isaías Coelho/PI, o candidato(a)  

 

3.1- Considerado(a) INAPTO(A) para exercer as atribuições inerentes ao cargo para qual prestou o Processo Seletivo Simplificado n° 001/2022, em 

conformidade com o item 2.3, g do referido edital; 

3.2- Que deixar de entregar a documentação exigida no item 1 deste Edital de Convocação; 

3.3- Que não demonstrar compatibilidade de horário com cargos cumulados, ou que a legislação vede cumulação/contratação.  

4. Candidatos(as) convocados(a):  



 
 

 

4.1- Relação dos(as) Candidatos(as) que deverão apresentar-se na Sede da Secretaria de Educação de Isaías Coelho/PI:  

 

 

ORDEM DE 

CLASSIFICAÇÃO 

NÚMERO DE 

INSCRIÇÃO  NOME CPF  

Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental (Polivalência) 

31 43 IRANI MORAIS MENDES 006.429.633-47 

32 76 
JUSCILENE RODRIGUES DE 

SOUSA  
015.422.833-88 

33 18 RAIULA MARIA DE FRANÇA 065.202.183-24 

 

 

 

 

Isaias Coelho/PI, em 2 de maio de 2022.  

 

 

 

 

 



 
 

_ 

_ 

_ 

ANEXO I 

                                    TERMO DE DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO 

DECLARO, com base no que dispõem os incisos XVI e XVII do artigo 37 da Constituição Federal que, presentemente: 

 

Detenho aposentadoria (descrever abaixo, cargo e carga horária). 

 
Não acumulo qualquer outro cargo / emprego / função em órgão público federal, estadual ou municipal, na administração direta ou indireta, incluindo autarquias, fundações, empresas públicas, 

sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo Poder Público. 

 

Acumulo cargo / emprego / função em órgão público federal, estadual ou municipal, na administração direta ou indireta, incluindo autarquias empresas públicas, sociedades de economia mista, 
subsidiárias e sociedade controladas, direta e indiretamente pelo Poder Público, abaixo discriminado: 

 

Recebo auxílio alimentação pelo outro órgão público. 

 
Não ocupo, nem exerço qualquer outra atividade remunerada na iniciativa privada / profissional liberal / autônomo. 

 

 

Exerço atividade remunerada na iniciativa privada / profissional liberal 
/ autônomo, abaixo discriminada: 

 

 

__         

Cargo / atividade Órgão/ Empresa / Prof. Liberal / Autôn. Carga horária semanal 

Cargo / atividade Órgão/ Empresa / Prof. Liberal / Autôn. Carga horária semanal 

__   __   __   

Cargo / atividade Órgão/ Empresa / Prof. Liberal / Autôn. Carga horária semanal 

__   __   __   

Cargo / atividade Órgão/ Empresa / Prof. Liberal / Autôn. Carga horária semanal 

 

  , / /  

Local / Data 

 

 

_________________________________ 

Assinatura 

 


