
ANO II - EDIÇÃO 176 - TERESINA (PI), QUINTA-FEIRA, 24 DE FEVEREIRO DE 2022 47

A INFORMAÇÃO OFICIAL E LEGAL DOS ATOS MUNICIPAIS DO PIAUÍ 
www.diariooficialdasprefeituras.org

 
 

Praça Joaquim Coelho Ferreira nº 140, bairro Centro, Fone: (89) 3485-1120, FAX (89) 3485-1120, 
CNPJ 06.553. 986/0001-03, CEP: 64570-000, Isaias Coelho - PI 

 

PORTARIA 009/2022, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022. 
 

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 da Secretaria Municipal de Educação; 

CONSIDERANDO a necessidade de promover as contratações necessárias a regular prestação dos 
serviços públicos para atender às demandas atinentes ao cargo de professor da Secretaria Municipal 
de Educação.  

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. 001/2022, 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: JAIRAN VIEIRA DE SOUSA, servidor municipal efetivo, com inscrição no CPF/MF 
sob o nº 909.167.353-20; 

Secretária: VALDECI MORAIS, servidor municipal efetivo, com inscrição no CPF/MF sob o nº 
944.412.863-68; 

Membro: VALMIR GABRIEL DE AGUIAR, servidor municipal efetivo, com inscrição no CPF/MF 
sob o nº 996.789.263-34. 

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. 001/2022, 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°. As   etapas   do   Processo   Seletivo   terão   caráter eliminatório, sendo a análise de títulos e 
produção de texto 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. 

III-  Análise do texto dissertativo que valerá no máximo 10 (dez) pontos, e consistirá na produção de 
texto dissertativo, conforme critérios definidos em edital;  

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°. A seleção para os cargos descritos será do tipo classificatória, observando-se a maior 
pontuação obtida pela média aritmética simples da soma das notas de cada uma das etapas, e consistirá 
em nas seguintes etapas: análise dos documentos de inscrição, análise curricular e produção de texto 

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. 

DA AVALIAÇÃO DO TEXTO DISSERTATIVO 
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Art. 15. O texto dissertativo valerá no máximo 10 (dez) pontos, e consistirá na produção de texto 
dissertativo, conforme critérios definidos no Anexo VII. Será considerado aprovado o candidato que 
obtiver no mínimo 60% (sessenta por cento) dos pontos; 
Art. 16. A produção de texto será manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta azul 
ou preta, fabricada em material transparente, não sendo permitida a interferência ou participação de 
outras pessoas; 
Art. 17. Será fornecido ao candidato folha para rascunho, que será de uso facultativo, e a folha do 
texto definitivo. Esta última será o único documento válido para a avaliação da redação.  
Art. 18 .Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito 
fora do local apropriado e/ou que ultrapassar a extensão máxima de linhas cabíveis na folha do texto 
definitivo; 
Art. 19. No caso de fugas ao tema ou de textos com menos de 8 (oito) linhas, o candidato receberá 
nota 0 (zero); 
Art. 20. A produção de texto terá duração mínima de 30min (trinta minutos) e máximo de 1h30min 
(uma hora e trinta minutos);  
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 21. 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. 22. O contrato de trabalho do classificado no processo seletivo terá vigência de um ano letivo, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Municipal. 

Parágrafo Único. Em caso de encerramento antecipado do ano letivo, o contrato será rescindido de 
ofício. 

Art. 23. O resultado final do processo seletivo será publicado do no Diário Oficial dos Municípios e 
nos murais de avisos de praxe. 
Art. 24. Os casos omissos neste Decreto serão resolvidos pela Comissão referida no art. 2°. 
Art. 25. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Gabinete do Prefeito, Isaias Coelho-Piauí, em 21 de fevereiro de 2022.  

 


