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PORTARIA GABIPMLC Nº 023/2022, DE 07 DE MARÇO DE 2022. 

REPUBLICAR POR INCORREÇÃO 

Dispõe sobre concessão de licença sem 
vencimento a servidor público e dá outras 
providências. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA, Estado do Piauí, no uso de suas 

atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, 

RESOLVE: 

Arl 1 º . Conceder licença sem vencimento a servidora, Thaíssa Castelo Branco 

de Moraes Silva Braz, inscrita no CPF nº 984.284.973-20, pelo perfodo de 36 meses, para 

tratar de Interesses particulares, a Iniciar em 03 de marco de 2022. 

Art 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos 

retroativos à data de 03 de março de 2022, revogando as disposições em contrário. 

Luís Correia (PI). 7 de man;o de 2022. 

l,b1~ , 
~~o6~ F.ONTENELE BRITO 

Prefeita Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DO 
MORRO DO CHAPÉU DO PIAUf 

DECRETO Nº 297/2022. 

Morro do Chapéu do Piaui (PI), 07 de março de 2022. 

"Dispõe sobre a decretação de ponto facultativo, no 
âmbito da Administração Pública Municipal Direta e 
Indireta do Poder Executivo, no dia que especifica. 

O Prefeito Municipal do Morro do Chapéu do Piaul (PI), no uso de suas atribuições 
legais e, 

CONSIDERANDO as comemorações em virtude do Dia Internacional da Mulher, 
celebrado no dia 08 de março, e com vistas a homenagear as servidoras públicas municipais, 
reconhecendo o importante trabalho desempenhado por elas visando o desenvolvimento do 
nosso Município, 

DECRETA: 

Art. 1 ° - Fica declarado ponto facultativo, às servidoras municipais, no dia 08 de 
março de 2022, em todos os órgãos da Administração Pública Municipal, sem prejuízo dos 
serviços essenciais, sobre os quais decidirá o órgão competente. 

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando este decreto em vigor 
nesta data, sendo dada por publicado com sua fixação no quadro de divulgações dos atos da 
Administração e na forma da Lei, devendo também ser publicado no DOM. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ, 
aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois (07/03/2022). 

Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se. 

~F~ebêlo 
Prefeito Municipal 
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EDITAL Nº 001/2022 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA 

TEMPO DE APRENDER 

Estabelece normas e procedimentos para a seleçao de voluntários que atuarao como 

Assistentes de Alfabetização no Programa Tempo de Aprender, 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉÚ DO PIAUI/Pl, por intermédio 

da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), situada na Rua José Vitorio, s/n, CEP: 64178-000, 

MORRO DO CHAPÉU DO PIAUI/PI, aderiu ao Programa Tempo de Aprender, ofertado pelo 

Ministério da Educação (MEC), por meio da portaria nº 280, de 19 de fevereiro de 2020, alterado 

pela Portaria nº 546, de 20 de julho de 2021 e consolidado pela resoluçao nº 06, de 20 de Abril de 

2021 . O programa segue as determinações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -

LDB, Lei nº9.364, de 20 de dezembro de 1996, bem como da Base Nacional Comum Curricular

BNCC, Resolução CBE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017, direcionado a aprendizagem, tendo 

o pleno domlnio da leitura, da escrita e do cálculo como suas principais metas. Assim, a Prefeitura 

Municipal De MORRO DO CHAPÉU DO PIAUI/PI, vem tomar público o processo de seleç!!o de 

Assistentes de Alfabetização para atuarem, de forma voluntária, no Programa Tempo de Aprender, 

no âmbito da Rede Pública Municipal de Ensino de MORRO DO CHAPÉU DO PIAUI/PI. 

1. DO PROGRAMA 

1.1 . O Programa Tempo de Aprender, regulamentado pela Portaria do Ministério da Educação -

MEC nº 280, de 19 de fevereiro de 2020 e alterado pela Portaria nº 546, de 20 de Julho de 2021 , 

tem como objetivo elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem no ambito da alfabetização, da 

literacia e da numeracia, dos estudantes regularmente matriculados no 1 º e 2º anos do ensino 

fundamental. Além disso, pretende contribuir para a consecuç!!o da Meta 5 do Plano Nacional de 

Educação, na prevenção do abandono, da reprovação, da distorção idade/ano escolar, mediante a 

intensificação de ações pedagógicas voltadas para o apoio e fortalecimento do processo de -O 
alfabetização. ~ 
_1.2. O Processo Seletivo Simplificado de Assistentes de AWabetização a que se destina o presente 

Edital, tem como meta o preenchimento de vagas para atuaçao no Programa Tempo de Aprender 

em Escolas Municipais do Ensino Fundamental de MORRO DO CHAPÉU DO PIAUf/PI, 

selecionadas de acordo com critérios estipulados pelo Ministério da Educação (MEC). 

1.3. Os candidatos selecionados, convocados e designados atuarão pelo perlodo de até 8 meses 

com inicio a ser estipulado pelo FNDE de acordo com os recursos repassados às unidades 

escolares aptas participantes do programa. 

1.4. Os Assistentes de Alfabetização classificados e selecionados deverão realizar o Curso Online 

de Práticas de Alfabetização do Programa Tempo de Aprender, a fim de garantir apoio e suporte 

pedagógico orientador e formativo para as escolas desenvolverem, com êxito, o processo de 

alfabetização. 

1.5. A atuação do Assistente de Alfabetização, no Programa Tempo de Aprender, é atividade de 

natureza voluntária, na forma definida na Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, sendo obrigatória 

a celebração do Termo de Adesão e Compromisso Voluntário. 

1.6. Para o exerclcio de suas atividades, o Assistente de Alfabetização selecionado receberá a 

título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação, ajuda de custo de acordo com 

os critérios estabelecidos pela portaria nº 280, de 19 de Fevereiro de 2020, consolidado pela 

resolução nº 06, de 20 de Abril de 2021 , de acordo com o interesse e a conveniência da SEMED e 

das unidades escolares, objetos do respectivo programa e em nenhuma hipótese, configura-se 

como remuneração por serviços prestados. 

2. DA SELEÇÃO 

2.1. O presente Edttal estabelece normas e procedimentos destinados à seleç!lo de voluntários 

para atuarem como Assistentes de Alfabetização do Programa Tempo de Aprender, na forma da 

Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998 (Lei do Voluntariado). k; atividades desenvolvidas pelos 

Assistentes de Alfabetização serao consideradas de natureza voluntária, sendo obrigatória a 

celebração do Termo de Adesêo e Compromisso do Voluntário, nao gerando vinculo empregatício, 

nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciària ou afim. O processo seletivo compreenderá 

a inscriç!!o e a documentação comprobatória. 


