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PORTARIA 012/2023, DE 30 DE JANEIRO DE 2023.  
 

INSTITUI A COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPÓRARIA DE EXCEPCIONAL 

INTERESSE PÚBLICO, NOMEIA SEUS RESPECTIVOS MEMBROS E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO, ESTADO DO PIAUÍ, no uso 

de suas atribuições, que lhe são conferidas pela legislação em vigor; 

CONSIDERANDO a necessidade de contratação de pessoal para atender às necessidades temporárias 

de excepcional interesse público, nos termos do que dispõe o inciso IX, do artigo 37 da Constituição 

Federal da República; 

CONSIDERANDO a necessidade de promover as contratações necessárias a regular prestação dos 

serviços públicos para atender às demandas do Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social – CREAS, Centro de Referência de Assistência Social- CRAS do Povoado-São Domingos e do 

Programa “CRIANÇA FELIZ”), vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social de Isaías 

Coelho/PI.  

CONSIDERANDO a Lei municipal que dispõe sobre contratação por tempo determinado e dá outras 

providências; 

RESOLVE: 

Art.1º. Fica Instituída a Comissão Municipal Organizadora do Processo Seletivo nº. 002/2023, do 
Município de Isaias Coelho-PI para organizar, coordenar, executar e concluir os trabalhos necessários 
à realização do processo seletivo simplificado, com o objetivo de seleção de candidatos aos cargos 
em Designação Temporária (DT), nos termos do Edital. 

Art. 2º. A Comissão de que se trata o artigo primeiro desta Portaria fica assim composta: 

Presidente: LUZICLEIDE COSTA LIMA CARDOSO, servidora municipal efetiva, com inscrição no 

CPF/MF sob o nº 741.437.943-49; 

Secretária: JANDIRA VIEIRA DE ARAÚJO, servidora municipal efetiva, com inscrição no CPF/MF sob 

o nº 924.515.435-15; 

Membro: BRUNA MARIA DA SILVA MORAIS, servidora municipal comissionada, com inscrição no 

CPF/MF sob o nº 433.503.758-98. 

Parágrafo Único. A Comissão somente poderá funcionar com a maioria absoluta de seus membros, 

cujas decisões serão tomadas por maioria simples de voto, cabendo ao presidente o voto de 

desempate, quando necessário. 
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Art. 3º. À Comissão Municipal Organizadora do Processo Seletivo nº. 002/2023, compete promover 
a realização de análise dos documentos de inscrição e avaliação de título/currículo dos candidatos 
em conformidade com os critérios estabelecido em Edital. 

 

DO PROCESSO SELETIVO 
Art. 4°. Ambas as   etapas   do   Processo   Seletivo   terão   caráter eliminatório, sendo a análise de 

títulos também classificatória: 

I- Análise da documentação do candidato necessária à inscrição, segundo as exigências desse edital, 
que será feita pela Comissão. 

II- Análise do currículo (títulos) em que serão consideradas as atividades de formação e atuação 
profissional, bem como cursos concluídos em entidades oficiais, com relevância para as 
atividades relacionadas à área da função em que se refere as exigências da atividade, que será 
feita pela comissão. 

Art. 5°. O processo seletivo será realizado em observância à disponibilidade de vaga prevista no edital. 

Art. 6°. Os requisitos para o exercício da função serão analisados pela Comissão na área específica 
do cargo ofertado. 

 

DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 
Art. 7°. O Processo seletivo dar-se-á em duas etapas: 

I – Análise documentos/requisitos para inscrição; 

II- Análise de Currículo/títulos. 

 

DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE INSCRIÇÃO 
Art. 8º. A documentação exigida como requisito para inscrição terá caráter eliminatório. 

Art. 9º A Comissão de Seleção analisará a documentação do candidato, eliminando aquele que não 
apresentar documentação necessária, segundo as exigências do edital. 
Art. 10. Terão a inscrição deferida os candidatos que preencherem todos os requisitos para a 
contratação, conforme os critérios estabelecidos no Edital. 

 

DA ANÁLISE DO CURRÍCULO/ TITULOS 
Art. 11. A análise do currículo/títulos será de caráter eliminatório e classificatório.  

Art. 12. Os critérios para avaliação do currículo serão definidos em Edital de inscrição do processo 

seletivo de contratação temporária. 

Art. 13. A análise do currículo/título dar-se-á pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo de 
Contratação Temporária nomeada pelo Prefeito Municipal. 

Art. 14. Serão classificados os candidatos que obtiverem a maior pontuação, conforme os critérios 
estabelecidos no Edital e mediante comprovação documental das informações contidas no currículo 
e análise da comissão. 
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 15. A documentação comprobatória do currículo do candidato, referente à formação para o 
cargo, só será homologada pela Comissão Organizadora quando advinda de Instituições 
reconhecidas pelos Órgãos Oficiais e atendidas os critérios do edital. 

§1.°. Somente serão aceitos documentos de terceiro mediante procuração específica. 

§2.°. Os documentos comprobatórios do currículo deverão ser entregues, pelo candidato, em 
envelope lacrado e rubricado pelo candidato, em local e data especificados no edital. 

§3. ° A não comprovação dos documentos implicará na eliminação automática do certame. 

Art. 16. O contrato de trabalho do classificado no processo seletivo terá vigência de 12 (doze) meses, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Municipal. 

Parágrafo Único. Em caso de encerramento de convênios/pactuações referentes ao funcionamento 
do CRAS de São Domingos (Zona Rural) no Município, o contrato será rescindido de ofício. 

Art. 17. O resultado final do processo seletivo será publicado do no Diário Oficial das Prefeituras, 
Portal da Transparência do Município e nos murais de avisos de praxe. 

Art. 18. Os casos omissos neste Decreto serão resolvidos pela Comissão referida no art. 2°. 

Art. 19. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito, Isaias Coelho-Piauí, em 30 de janeiro de 2023.  

 

FRANCISCO EUDES CASTELO BRANCO NUNES 
Prefeito de Isaias Coelho-PI 
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