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EDITAL D E PROCESSO SELETIVO PÚBLICO N. 0 00 I 1202 I 

Dispõe sobre Processo Seletivo Público para 
cargos temporários da Administração Pública 
Municipal e dâ outras providências. 

O Prefeito Municipal de Elesbão Veloso, Estado do Piauí, torna público para o 
conhecimento dos interessados, que encontram~se abenas as inscrições do Processo Seletivo Público, 
para provimento de Cargos Temponirios e Cadastro Reserva no âmbito da Administração Pública 
Municipal e no que couber a legislação pertinente, obedecid as às disposições legais aplicáveis às 
espécies, o qual se regerá de acordo com as instruções abaixo: 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 . Quadro de Vagas: 60 (sessenta) vagas para provimento temporârio, mais cadastro reserva, confonne 

Quadro constantes no ANEXO 1. 
1.2. O Processo selet ivo Público será realizado pela CONSEP - Consultorla e Estudos Pedagógicos 

Ltda., localizada na Rua Coronel César, 2007, 1° andar, Bairro Piçarreira -Teresina - PI, empresa 
contratada na forma da Lei, obedecidas às normas constantes no presente Edital. 

1.3. O processo seletivo será de Provas Objetivas e d e Titules. 
1.4. O processo seletivo será para provimento de vagas para cargos lemporários e cadastro reseNa; 
1.5. A distribuição de vagas para os cargos de provimento temporário encontra-se no ANEXO Ido Edital. 
1.6. O regime dos servidores temporários é o estatutário. 
1.7. O cad astro reserva será composto pelos candidatos que atingirem no mlllimo 50% (cinquenta por 

cento) do total de pontos da prova objetiva mais a prova de títulos podendo ser até duas vezes o 
número de vagas. 

2. DASINSCRIÇÕES: 
2.1. As inscrições serão feitas exclusivo.m ente pela intunet. A inscrição do candidato implicará o 

conhecimento e a tácira aceiração das normas e condições estabelecidas neste Ed ital, em relação às 
quais não poderá alegar desconhecimento. 

2.2. As inscrições serão realizadas no periodo de l2 a 21 de julho de 2021. 
2.3. Procedimentos para inscrição por internet: 
2.3.1.Para fazer a inscrição pela internet, no endereço www.çonsep-pl.com.br, o candidato deve localizar 

a Ficha de Inscrição no link correspondente ao Processo Seletivo Público de- Elesbão Veloso• P[, no 
periodo das inscrições. O horário máximo para fazer a inscrição será às 18:00 do d ia 21 de julho de 
2021. 

2.32.Após a inscrição o candidato deverá gerar o Boleto Bancário e- pagar na rede credenciada. 
2.33. A confirmação da inscrição somente será efetivada quando o Banco convcniado baixar as inscrições. 

no sistema da CONSEP e isso ocorrerá em no máximo até S (cinco) dias após o ténnino das inscrições. 
2.3.4.Após a confirmação da inscrição, o candidato não poder.í alterar o cargo e unidade administrativa 

pleiteada. 
2.35.As solicitações de inscriç.ão cujos pagamentos forem efetuados após o d ia 21 de julho de 2021 não 

serão aceitas. 
2.3.6.Em caso de feriado ou evento que acarrete- o fechamento do correspondente bancário na localidade 

em que se encontra o candid ato, o boleto deverá ser pago antecipadamente. 

2.3.7.Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos de devolução da importância paga em hipótese 
alguma, salvo em caso de cancelamento do processo seletivo, por conveniência ou interesse da 
administração municipal. 

2.4. O presente Processo seletivo Público será regido por este Edital e a inscrição do candidato implica no 
conhecimento e na expressa aceitação das normas e cond ições neleestabelecidas, em relação às quais 
não poderá o candidato alegar desconhecimento. 

2.5. O candidato poder.ã obter informações referentes ao processo seletivo Público no endereço eletrônico 
www.çonsep-pi .çom-br ou por e-mail seletivoelesbaoveloso202 l @gmail.com. 

2.6. A CONSEP não se responsabili2a por inscrição não recebida por motivo de ordem técnica dos 
computadores, tais como fa lhas de comunicação e congestionamento que impossibilitem a 
transferência de dados ou falhas por parte do correspondente bancário. 

2.7. As solicitações de inscrições via intemet cujos pagamentos forem eferuados após a hora e data 
estabelecidas no subitem 2.3.1 não serão acatadas, independentemente do motivo da perda do prazo. 

2.8. Será concedida isenção da Taxa de uma Inscrição para os candidatos que solicitarem por e-mail 
seletivoe1esbaoveloso202l @gmail.com no periodo de 12.07.2021 • 14.07.2021 . Neste e-mail, 
obrigatoriamente, deve contar com o a5SUDto .. Isenção - Nome do candidato -Nome do carl,.>O" e que se 
enquadrarem em uma das seguintes condições: 

L Estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - Cadúnicode 
que trata o Decreto n" 6. 135/2007; 

II . For membro de familia de baixa renda. assim cons.iderada: aquela que possua renda familiar mensal 
per capita de atCmeio salârio mlnimo, ou aquela que possua renda familiar mensal de até três salários 
mínimos; considerando-se renda familiar mensal: a sorna dos rendimentos brutos auferidos por todos 
os membros da família, não sendo incluídos no cálculo aqueles percebidos dos Programas Sociais do 
Governo Federal. 

2.9. A isenção de que traia o item 2.8. será solicitada mediante requerimento do candidato(Anexo VI) 
contendo: 

I. Comprovação do cadastro do Número de Ident ificação Social - NIS, atribuído _pelo CadÚnico e 
declaração, sob as penas da lei, que é membro de familia de baixa renda nos tennos do Decreto N° 
6.135/2007; 

l i . Côpia da carteira de identidade~ 
[II . Boleto gerado após inscrição do candidato nositedaCONSEP.(Candidato não precisa pagar o boleto). 
IV. Cópia do comprovante d e resid~ncia; 
2. 1 O. A solicitação de isenção deverá ser envfoda para o e-mail seletivoelesbaoveloso202 I@gmail.com. 

e os demais documentos no período de 12.07.2021 a 14.07.2021 . 
2.11. A ausência de qualquer um dos documentos e informações contidas nos itens 2.8. e 2.9. o cand idato 

terá a isenção indeferida. 
2. 12. A relação com as solicitações de inscrições isentas deferidas será publicada no site da CONSEP 

(www .consep-pi.çgm.br) até dia 16.07.2021. 
2. 13. A Comissão Organizadora publicará, no site daCONSEP e da Prefeitura. a relação dos cand idatos com 

inscrições deferidas, incluindo os isentos, portadoras ou não de deficiência fisica, devendo, pois. ser 
consideradas indeferidas aquelas inscrições, cujo nome do candidato não constar na referida relação. 
A datada publicação será até d ia 23.07.2021. 

3. DO PROCESSO SELETIVO 
3.1. O processo seletivo será de provas objetivas e titulos. 
3.2. O processo seletivo versará sobre Conhecimellt◊s de Língua Ponuguesa, Fundamentos da Educação, 

Conhecimentos Regionais, Conhecimentos Gerais (Atualidades do Brasil e do Mundo) e 
Conhecimentos Especificos, conforme tabela constante no item 4.3. 

3.3. O processo seletivo será realizado para todos os candidatos devidamente inscritos e poderá: ser 
realizado em datas ou horários diferentes, dependendo do número dec.andidatos inscritos. 

3.4. O cand idato não poderá, sob pena de eliminação, ausentar-se em definitivo da sala de provas antes de 
decorrida 1 (uma) hora do in[cio das provas. 

3.5. O candidato ao ingressar na sala de aplicação de provas deverá retirar a bateria d o celular, ou desligar 
no caso de aparelhos que não possam retirar a bate.ria. Em caso de tocar o celular durante a reaJização 
da prova,. independente do candidato atender, o mesmo será desclassificado do certame. 

4. DAS PROVAS 
4.1. A prova objetiva será de caráter eliminatório e cla.ssificatório, valerá 100 (cem) pontos e abrangerá 

os objetos de avaliação constantes do subi1em 4.3 deste edital. 
4.2. As provas objet ivas serão realizadas dia 08 de Agosto de 2021 , a partir das 9 :00 (horário local) com 

tris horas de duração, sendo este horário (9 :00) o limite para ingressar no local de aplica~o da<; 
provas. Os locais de aplicação das provas objetivas serão divulgados atédia2 de Agosto de 2021, no 
site da Prefeitura de Elesbão Veloso - PI e no site www.consep-pi.com.br. 

4.3 . A prova objetiva será composta conforme d iscriminação abaixo: 
4.3.1.Professor de Educação Infantil Séries Iniciais, Professor de Matemática, Professor d e Inglês, 

Professor de Educadio Fisica. Professor de História. Professor de Cit!:ncias. 
'· ,~i~· :i'. t"!~t·: . DISCIPLINA ·~ _. -a. N".QVESJÕES 1 f-:~ ~1 PJESO 1• "" · poN'fOS 

Portuo-uês os 20 10 
Conhecimen10 de LDB e Fundamentos da Educa.-.ão 10 3,0 30 
Conhecimentos Re1llonais e Gerais os 20 10 
Conhecimentos Esoecíficos 10 5,0 50 

TOTAL 30 100 
4.3.1. Professor de Lúuma PortuITT.1csa 

• _,! ;,_,~ -• •"''·• DISC!Pl\IN,lc N". Q~STôES· .r.i PE$0 ·.I:ONOCOS 
Conbecimeoto deLDB e Fundamentos da Educação 10 3,0 30 
Conhecimentos Reitionais e Gerais os 2,0 10 
Conhecimentos Esnecíficos 15 4,0 60 

TOTAL 30 100 

4.4. O candidato deverá comparecer ao local de aplicação da prova, munido de caneta esferográfica 
(transparente), com tinta àzul ou preta escrita grossa, com pelo menos 1 (uma) hora de antecedência 
do início das provas. 

4.S. É obrigatória a ap~se-ntação de d ocwnento de identificação original com foto para realização das 
provas. Coas.id eram-se como documentos válidos para identificação do cand idato: cédulas de 
idealidade (RG) expedidas pela Secretaria de Segurança.. Forças Armadas, Ministério das Relações 
Exteriores e Polícias Militares~ pela Policia Federal; Carteira de Trabalho e Previdi!ncia Social, 
emHida após 27 de janeiro de 1997; Certificadode dispensadelncoiporaçào~Certificado de Reservista; 
Passaporte~ Carteiras: Nacional de Habilitação com fotografia, na forma da lei nº 9.503 , de 23 de 
setembro de 1997; 

4.6. Não podera ingressar no local de aplicação da prova o candidato que se apresentarap6s o horário 
estabelecido, bem como aquele que não apresentar documentação exigida (Documento de 
identificação), conforme item 4.5. 

4.7, O candidato só poderá sair dasala deexame devidamente autorizado e acompanho d e fiscal credenciado 
nos casos de necessidades fisiológica:;: e d e emergências médica&: que possam ser atendidos no Posto 
Médico indicado pela Comissão Organizadora do Processo seletivo Público. O candidato que se
ausentar da sala de exame sem a devida autorização será automaticamente eliminado do certame. 

4.8. Durante a n::aJização das provas não se admitirá quaisquer tipo de comunicação entre candidatos e 
nem será pennitida a utilização de lápis, caneta de- material não transparente, lapiseliay borrachas. 
livros, manuais:, impressos. anotações e quaisquer dispositivos elelrõnicos, tais como: máquinas 
calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, ipods, pen 

dn·ves, mp3 ou similares, gravadores, n,lóg.ios d igitais, alarmes de qualquer espécie ou qualquer 
transmissor, gravador ou receptor de dados e imagens, vídeos e mensagens. 

4.9. Ao ténníno da prova escrita, o candidato deverá entregar ao fiscal o Caderno de Provas e o Cartão 
Resposta, este devidamente assinado conforme orientação no próprio cartão, bem como assinar a 
folha de frequência. 

4.10. A não assinatura na folha de frequência e no cartão resposta pelo candidato, bem como a não entrega 
do Caderno de Provas de acordo com o item 4.9. implicam na exclusãodo mesmo no certame. 

4 . 11 . O candidato somente poderá levar o caderno de provas quando faltar l (wna) hora para o seu término. 
O candidato que sair da sala de aula antes do horário de que trata o presente item, não poderá retomar 
para buscá-lo. As provas não serão disponibilizadas no site da CONSEP, podendo o candidato 
solicitá-la por email de.nero do prazo recutsBI, conforme item 13.3 d o presente Edital. Após esse prazo, 
não serão enviadas provas por e-mail. 

4.12. DASPROVAS DETITULOS 
4.12. 1. A PROVA DE Ú TULOS será exclusivamente para os candidatos que atingir no mínimo SO % 

(cinquenta por cento) do total de pontos da prova objetiva, e valerá no máximo 10 (dez) pontos 
distn'buidos dase"'"'''"' tc forma: 

,. ' TITUI'..O ' PONTOS POR · TOTAL DE 
., .. ÁREA PONTO~POR 

.. , . ,- .. . " ' \ ..... · ÁREA "'·' 
4.12.1.1 Doutorado na área nela nual está concorrendo 3 3 
4.12.1.2. Mestrndona área nela nual está conconendo 2 2 
4. I 2.1.3. P6,-0rnduação: Especialização na área pela qual está I I 
concorrendo. 
4.12.1.4. Participação em Cunos, Seminários, Jornadas, 0,5 0,5 
Trdnamentos. nos últimos 5 (cinco) anos contados até a data 
de início das inscrições, desde que relacionados com o cargo 
pelo qual fez a opção no ato da inscrição com carga hori:ria 
mínima de 40 fnuan,nta, horas. 
4.12.!.S. Partlc-ipação em Cwsos, Seminários, Jornadas, 0,5 1,0 
Treinamentos, nos últimos S (cinco) anos contados até a data 
de início das inscrições, desde que relacionados com o cargo 
pelo qual fez a opção no ato da inscrição com carga horâria 
acima de40 lauarenta\ horas até80 (oitenta\ horas. 
4.12.1.6. Participação em CW'SOs, Seminários, Jornadas, 0,5 0,5 
Treinamentos, nos últimos .5 (cinco) anos contados até a data 
de início das inscrições, desde que relacionados com o cargo 
pelo qual fez a opção no ato da inscrição com carga horária 
acima de 80 (oitenta) horas. 
4.12. 1.7. Tempo de Serviço no CARGO pelo qual estã 0,5 2,0 
concorrendo, devidamente comprovado por cópia de Carteira 
de Trabalho ou Certidão de Tempo de Serviço. O Tempo de 
Se-rvico será. contado nos úliimos 10 (dez) anos 
Total 10 

4.12.2. A comprovação do tempo de 5erviço no cargo ou emprego será mediante apresentação de Certidão 
de Tempo de Serviço, conforme modelo constante no Anei:o VD, quando se tratar de órgão público e 
deverá ser assinada pelo responsável do Setor de Recursos Humanos ou a quem são delegados poderes 
por ele ou cópia do contrato constante na carteira de trabalho quando o regime de trabalho do empregador 
for celetista, sendo esta valida após a comprovação da veracidade das informações que será feita pela 
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Comissão Organizadora do Concurso Público. No caso de Cooperativas, os candidatos Cooperados 
deverão apresentar a Ata que comprove tal situação. 
4.12.3. Os títulos de que trata o item 4.12. 1, só serão avaliados contados da data de colação de grau do 
cun.o itferente ao cargo que esteja pleiti.,ando, mediante apresentaçio do DJploma, Certidlo ou 
Certtficado de Conclusio do Cuno reconhecido pelo MEC pelo qual o candidato esti concorrendo, 
que deverá ser enviado Junto co111 os titulo1. Os títulos de que trata o presente item deverão se.r 
apresentados cm fotocópia autenticada em cartório. 
4.12.4. A prova de títulos terá caráter classificat6rio e somente os candidatos classificados conforme item 
3 .6 terão seus títulos avaliados. 
4.12.5. O candidato deverá,. obrigatoriamente, utilizar o formulário constante no Anell:O VI para envio 
de litulos, sob pena de não serem acatados. 
4.12.6. A prova de títulos terá caráter classifical6rio e somente os candidatos classificados conforme 
item 4.12. t terão seus títulos avaliados. 
4.12.7. O candidato deverá,. obrigatoriamente, utilizar o formulário constante no Anexo VIlI para 
envio de títulos, sob pena de não serem acatados. 
4 .12.8. Os Títulos de que tratam o presente item deverão ser enviados até as 18h do dta 17 de agosto de 
2021 para o e-mail seletivoelesbaoveloso202 J@gma.it.çom. Após esse d ia e horário não serão mais 
recebidos títulos, independente do motivo do não envio na data e horário marcado. 

S, OS CARGOS E SEUS RESPECTIVOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
5.1 .Os cargos e seus respectivos Conteúdos Programáticos encontram-se no Anexo Ili do presente Edital. 

6. DACLASSIFICAÇÃOFINAL 
6.1. Será Aprovado/Classificado o candidato que atingir no minimo de 50% (cinquenta por cento) do total 

de pontos da prova objetiva. 
6.2. A pontuação total será compreendida com a soma da prova objetiva e de títulos. 
6.3. O candidato, cumprindo todas as exigências do presente Edital, será classificado em ordem 

decrescente de pontos. observado o percentual minimo da prova conforme cstabclccc o subitem 6. 1 . 
6.4. Havendo candidatos com a mesma pontuação, serio adotados sucessivamente os seguintes critérios 

de desempate: 
6.4.1 Maior idade (Pan\grafo Único do art. 27 da Lei 10.741/2003) para candidatos acima de 60 anos; 
6.4.2.Maior pontuação na prova de conhecimentos específicos; 
6.4.3.Maior idade (Candidatos com menos de60 anos); 

7. DOS REQUISITOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 
7 .1. O provimento do candidato aprovado será feito se atender os seguintes requisitos: 
a) Ter sido candidato aprovado no processo seletivo; 
b) Ser brasileiro nato ou naturalizado ou português; em caso de: nacionalidade portuguesa, estar 

amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses. com reconhecimento de gozo de 
direitos políticos, nos tennos dos incisos J e II e§ l º do artigo 12 da Constituição da Rc:pública e do 
Decreto nº 70.436n2, respectivamente; 

e) Estar quite com as obrigações eleitorais, para os candidatos de ambos os sexos, e militares para os do 
sexo masculino; 

d) Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos; 
e) Declaração de não ler sofrido condenação criminal com pena privativa de liberdade transitada cm 

julgado ou qualquer condenação incompatlvel com o cargo pretendidoj 
fJ Declaração de não ter sido demitido, nos Ultimos 5 (cinco) anos do serviço público por intennédio de 

Processo Administrativo Disciplinar com a nota "a bem do serviço público"; 
g) Gozar de boa saúde flsica e meatal; 
h) Atestado médico comprovante higidez física e mental do candidato, expedido pela junta médica 

nomeada pelo Prefeito Municipal de Elesbào Veloso/PI exclusivamente para este fim. 
l) Apresentar comprovação dos requisitos necessários previstos no Quadro de disponibilidade de vagas 

constantes: no Anuo Ido presente Edit.al; 
j) Aprcseot:M comprovante: de registro no Conselho da Categoria devidamente atualizado; 
k) Doclarar, mediante termo. ter disponibilidade para cumprir a carga horária prevista oo Anexo II deste 

Edital. 
1) Declaração de bens; 
m) Declaração de não acumulação ilegal de cargo público nos termos da Constituição Federal 
7 .2. A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, desde que 

consta(ada falsidade de declaração ou irTeguJaridade na realização das provas ou nos documentos 
apresentados. 

7.3. Declaração de que não acumula mais de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho nas esferas 
municipais, estaduais e federais e particular. 

7.4, Os candidatos deverão apresentar a fotocópia e original dos comprovantes/declarações e 2 fotos 3x4. 
7 .5. Não seni dado outro prazo para os cand idatos que não apresentarem a devida documentação no prazo 

estabelecido no Edital de Convocação. 
7.6. A nomeação dos candidatos obedecerá à ordem de classificação, ficando condicionada às 

necessidades da Prefeitura de Elcsbão Veloso- PJ . 

8. DAVALIDADEECONTRATAÇÃO 
8.1. O prazo de validade do processo seletivo será de 02 (anos) a contar da data de sua homologação, 

podendo ser prmrogado por igual período. 
8.2. Os contratos oriundos terão a validade de dois anos a contar de sua assinatura podendo ser renovado 

por igual a periodo por conveniência e necessidade da administração. 

9. DAS VAGAS DESTINADAS PARA PESSOAS COM DEFICffiNCIA 
9.1. As pessoas com deficiências serão asseguradas o direito de se inscrever no processo seletivo público, 

em igualdade de condíçõcs com os demais candidatos para provimento do cargo, cujas atribuições 
sejam compatlveis com a deficiê11cia que é portadora, e a elas são reservadas 10 % (dez por cento). 
em fau da classificação obtida. 

9.2. Entende-se por pessoa com deficiência aquela que se enquadrar nas categorias descritas 110 art. 4° do 
Decreto nº 3.298/99, irr verbis: 

1. Deficiência fisica - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função fisica, apresentando-se sob a forma de paraplegia, 
paraparesia, monoplegia, m.onoparesia. letraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia , 
hemiparesia. ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com 
deformidade congênita ou adquirida. exceto as defonnidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções (Redação dada pelo Decrelo nº 5.296, de2004); 

2. Deficiência auditiva perda bilateral, parcial ou tota1,dequarentac: um decibéis (dB) ou mais, aferida 
por aud iograma nas frequências de S00HZ. l .00OHZ, 2.000Hz e 3 .000Hz (Redação dada pelo Decreto 
nº 5.296, de 2004 ); 

3. Deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que O.OS no melhor olho, 
com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor 
olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em 
ambos os olhos for igual ou menor que 600; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições 
anteriores (Redaçãodada pelo Decreto nº 5.296, de2004)~com manifestação antes dos dezoito anos e 
limitações associadas a duas ou mais ãreas de habilidades adaptativas. tais como: 

a) Comunicação; 
b) Cuidado _pessoal; 
e) Habilidades sociais; 

d) UtilizaçAo dos mmrsos da comunidade (Roclaç1o dada pelo Decreto n' 5.296, dc2004); 
e) Saúde e segwança; 
f) Habilidades a<ad!micas; 
g) Lazer; 
h) Ttabalho; 
4. Deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências. 
9.3. Será consideradadeficie:nciaaquela conceituada oa medicina especializada, de: acoido com os padrões 

mw1dialmente estabelecidos. 
9.4. No ato da inscrição via internet, o candidato ponador de defici8ncia deverá declarar, na ficha de: 

inscrição, essa condição e a deficiência de que é panador, enviando para a CONSEP o laudo m:Mk:o, 
juntamente com o Requerimento de Candklato1 com Defkfhlda confonne modelo constante no 
A.nu o IV, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiencia, com c,:prcssa rcfcr&cia ao cód iiJ> 
correspondente da Cl.ass.if':teaçio Internacional de Doença - CID, bem como a causa prové.vel da 
deficiSncia. Nio ae-rlo aceitos atestados ou declarações como comprovação de deficiência ffsica. 
A data de envio do Laudo MMico será atf dia 21.07.2021. 

9.4.1.0 Laudo de que trata o prcsc.nte item deverá ser enviado para o e-mail 
scletivoelcsbaoveloso202 l@gmail.com 

9.5. Caso o portador de defici~cia necessite de atendimento especial para se submeter à prova, deverá 
requ~ no ato da inscrição, indicando as condições diferenciadas dcqucnecessita para realização das 
provas, conforme Anexo IV do Edital, caso contrério, não a terá preparada sob qualquer alegação, 

9.6. O candidato portador de deficiência que necessitar de tempo adicional para realização das provas 
deverá requerê-lo no ato da inscrição, com justificativa acompanhada de parecer emitido por 
especialista da área de sua defici6ncia. 

9, 7. As pcssoa.J portadoras de defici!ncia, resguardadas as condições previstas nos itens anteriores, 
participarão do processo seletivo em igualdade: de condições com os demais candidatos no que 
concerne ao Conhecimento das provas, à avaliação e aos çrit6rios de aprovação, ao horário, ao local 
de aplicação das provas e à nota mínima e,dgida para todos os demais candidatos. 

9.8. O candidato portador de deficiSncia, se classificado no Processo seletivo Público, terá. seu nome 
publicado cm lista à parte. 

9.9. Na falia de candidatos classificados para as vagas oferecidas as pessoas comdeficiêocia, estas serão 
pmencbidas pelos demais. com estrita observlncia à ordem de classificação. 

9.10. O laudo médico terá validade somente para este Certame e não scré. devolvido. assim como não serio 
fomccidas cópias. 

9. l l. A não observância do disposto nos s:ubitens anteriores implicará na perda do direito às vagas 
reservadas aos candidatos ponadorcs de defici!ncia. 

10. DA EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO: 
10.1. Seni. excluído do Certame, cm qualquer de suas fases. inclusive na investidura do cargo, o eand.idato 

a) 

b) 
e) 
d) 

e) 

f) 
g] 

h) 
i) 

j) 

que: 
Durante a realização das provas for .swpreend:ido cm comunicação com outro candidato, verbalmente 
ou por esc:rito ou por qualquer outra forma,. bem como utilizando lápis, caneta d11; material não 
transparente, lapiseira, borrachas, livros. manuais, imp~s, anotações e quaisquer dispositivos 
eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, 
smartpbones, 1ableu, ipods., pen drivest mp3 ou similares. gravadores, relógios, alannes de qualquer 
e.spicie ou qualquer transmissor, gravador ou receptor dedados e imagens, vfdeos e mensagens. 
Fizer, cm qualquer documcnto,dcclaraçio falsa ou inexata; 
Não atender às determinações regulamentares do Edital que: trata do Processo seletivo Público; 
Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da Comissão Organizadora do Processo 
seletivo Público ou com a equipe auxiliar; 
Recusar-se a entregar o l?'Ultcrial das provas ao término do tempo destinado para suarealização; 

Afastar-se da saJa, a qualquer tempo, sem a autorização e/ou acompanhamento do fiscal; 
Descumprir as insrruções contidas no caderno de provas, na folha de respostas e/ou na folha de 
rascunho; 
Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incommdo em comportamento indevido. 
Usar durante a aplicação da prova boné ou ócuJos escuros, exceto os candidatos com conjuntivite, que 
de\"erá ser comprovado com atestado médico. 
Tenha parentes consanguíneos até o primeiro grau, ou por afinidade. com os membros da Comissão 
Organizadora do Processo Seletivo ou Membros da Banca Elaboradora das Provas ou Avaliadora de 
litulos. 

k) For swprec:ndido com o toque do celular, durante a realização da prova,independentemente de ter 
atendido ou não. 

11. DAS MEDIDAS DE SANITÁRIAS E SEGURANÇA 
11.L Dos Centros d~ Aplicação d.e Provas (Escot.s) para re■liz11çio du provas: 
11.1.1. Os Centros de Aplicação de Provas serão limpos e higienizados no dia anterior ao da aplicação das 

provas. 
11.1.2. No(s) dia(s) deprova serã(ão) mantido(as)zelador(as) responsável(eis) pela limpeza prévia, durante 

e após ã sua realização, abrangendo todas as dependências dos Centros de Aplicação de Provas, em 
especial as salas e os banheiros. 

11 .1.3. No(s) dia(s) de prova deverá(ão) o(s) candidato(s) levar água mineral em ganafaou copo de plástico, 
transparente, para fins de reduzir, em razão da Pandemia, a circulação de pessoas apenas para essa 
necessidade. Para o uso dos bebedouros pelos candidatos, fiscais e coordenadores. nos Centros de 
Aplicação de Provas, serão disponibilizado• copos descartáveis. 

11.1.4. Todas as salas que forem utilizadas no dia da prova deverão ter suas janelas e portas abertas e assim 
mantidas durante todo o período de ocupação, bem como sua capacidade de candidatos reduzida. 

11 .1.5. O trajeto do candidato até o local derea:lização da prova, assim como sua acomodação no interior 
das salas, obedecerá, rigorosamente, o distanciamento entre os candidatos. 

11 . l.6. Dos Fiscais, Coordenadores e Zeladores: 
l l.1.7. Os Fiscais de salas e corredores. os Coordenadores da CONSEP e os Zeladores deverão usar 

máscaras de proteção facial e estes Ultimos farão uso, também, de luvas de látex. avental e toucas. 
11 .2. Do ingresso no Centro de Aplicação de Provas pelos candidatos: 
11 .2.1 . Para ingressar 110 Centro de Aplicação de Provas, o candidato deverá usar, obrigotoriamenh!, 

mãscara de proteção facial e levar consigo, á.lcool gel 70% em frasco transparente. 
11 .2.2. Na entrada do Centro de Aplicação de Provas. o fiscal volante recepcionará o candidato, aferirá sua 

temperatura com termômetro e verificaJá se está fazendo uso de máscara facial e portando o álcool 
gel 70%. 

11.2.3. O candidato que apresentar temperatura acima de 37 graus será colocado em sala isolada. 
1 J .2.4. Será disponibilizado álcool em gel na entrada dos Centros de Aplicação de Provas para assepsia no 

local. 
11.2.5. Após o ingresso do candidato nos Centros de Aplicação de Provas, será a ele vedado permanecer 

pelos corredores e páti0$, devendo se deslocar diretamente para as suas salas. 
11.3. Do ingresso dos candidatos nas salas deapllcaçio de provas: 
11 .3.J . Antes de ingressar oa sala de aplicação de prova, deverá o candidato formar wna fila .à sua porta, 

obedecendo a um distanciamento minimo de 1,5 metros do outro candidato~ e, em seguida. será 
identificado pelo(s) fiscal(ais) . 

l l.3.2. A identidade do candidato deverá ser comprovada nos moldes previsto no Edital, devendo, na 
presença do(s) fiscal(ais), retirar parcialmente a sua máscara para _pennitir a conferência da face com 
a fotografia constante do documento de identificação utilizado. 

1 J.3.3. Feito o reconhecimento, o candidato deverá localizar a sua caneira. já previamente identificada 
obedecendo à ordem nominal da relação afixada na porta de entrada da sala de aplicação de provas. 
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11.4. Da ,afda para beber,,,._, ou ir ao b•nheiro: 
11.4 .1. O candidato, antes de ingressar na sala de aplicação de provas, poderá fazer uso dos banheiros e 

bebedouros; 
l 1.4.2, Após o ingresso do candidato à sala e até o momento de entrega das provas, nãoserà pennitido 

ausentar-se da sala de aplicação de provas. em nenhuma hipótese. 
l l .4.3 Após a entrega das provas peJo(s) fiscal(ais), a saída temporária do candidato da :sala de aplicação 

de provas dependerá de autorização e será acompanhado por fiscal(ais) volantc(s) ou de com::dor(es). 
11.4.4. A CONSEP sugere aos candidatos que levem a sua água para evitar a saída constante da sala e o 

contato com outros recipientes. 
11.5. Do término da prova: 
11.5.1. O candidato que concluir a prova faltando mais de uma hora para. o alcance do horário programado 

para o seu término, poderá retirar-se da sala de aplicação deprovas,sem que lhe seja pcnnitido levar 
consigo o caderno de provas. 

l l .5 .2. O candidato que concluir a prova fallando mais de uma hora para o alcance do horário programado 
para o seu ténnino, e quiser levar consigo o caderno de provas, poderá aguardar, na sua c.aJteira e 
em completo silêncio, o horário estabelecido para cessar esse impedimento, 

11 .5.3. O candidato quecoocluir a prova faltando menos de uma hora para o alcance do horário programado 
para o seu término. poderá retirar-s.e da sala de aplicação de provas levando consigo o caderno de 
provas. 

l l.5.4.0 candidato que não t iver deixado o local de prova com o caderno, poderá solicitá-lo através do e
mail seletivoelesbaove1oso202l@gmail.com.com dentro do prazo recursai dos gabaritos 
preliminares. 

11 .S.S. Após o t~nnino da prova, o candidato deverá se retirar da sala e do Centro de Apliçação de Provas, 
em silencio, não sendo permitido permanecer no prédio e nem ir ao banheiro. 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
12. 1. Será permitido às candidatas que tiver necessidade de amamentar dunmte a realização das provas 

levarem acompanhante, que ficará em sala reservada para esta finalidade e que será responsável pela 
guarda da criança~ 

12.2. Durante a amamentação. a candidata será acompanhada de fiscal~ 
12.3. A Comissão Organizadora do Processo seletivo Público não se responsabilizará por perdas ou cxtravios 

de objetos ou de equipamentos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos nele 
ocasionados; 

12.4. Não será admitido o ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário fixado 
para o inicio das provas. 

12.5. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação das provas em razão 
do afastamento do candidato da sala de provas. 

12.6. Os dois últimos candidatos de cada sala deverão sair juntos e assinar o Relatório de Ocorr&.cias 
juntamen1e com os Fiscais. 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
13. l. A inscrição do candidato implica na aceitação cxp.ressa das condições constantes do presente Edital 

e normas que o regulamentam. 
13.2. Não serão dadas por telefone informações a respeito de datas, locais e horários de reaJi2ação d~ 

provas. O candidato deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados a serem divulgados. 
no site daCONSEP. Para obter outras informações sobre o Processo seletivo o candidato deverá ligar 
para (86) 9 94085323 e (86) 9945 1-8542 (somen1e WhatsApp) no honrto comercial. 

13 .3. O pmzo para interposição de recursos será de 48 (quarenta e oito) horas após a d ivulgação oficial no 
site da CON SEP de cada uma das seguintes etapas do Processo seletivo: 

a) Publicação do Edital; 
b) Publicação do Deferimento do Pedido de Inscrição, Pessoa com Necessidade Especial e Isenção~ 
c) Publicação do Gabarito Preliminar; 
d) Publicação do Resultado da Prova Objetiva; 
e) Publicação do Resultado da Prova de Titulos; 
1) Publicação do Resultado Final do Processo seletivo. 
14. Os recursos a que se refere o item 13.3, deverão ser enviados para o e-mail 

seletivoelesbaoveloso202 l@gmail.com e no seu título constar. obrigatoriamente, o assunto: 
naecurso - Nome do candidato - Nome do cargo". Não serão aceitos recursos via fax, enviados 
pelos correios ou para outro e-mail. 

14.1. Os recursos deverão atender a todas as suas formalidades. 
14.1 .1. Somente serão aceitos os tt:C\lnlos devidamente fundamentados e justificados. 
14.1.2. Somente serio aceitos os recursos preenchidos em sua totalidade e devidamente assinados 

confonne Fonnulârio de Recwso constante no Anexo V do presente Edital 
14.l.3. Somente serão aceitos os recwsos durante o prazo recursai. 
14.1.4. Os recursos que não atenderem aos requisitos anteriores niio serão analisados. 
14.1.5. Se do exame de rocunos resultarem anulação de questão integrante de prova, a pontuação 

correspondente a essa questão será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem 
recorrido. 

14.1.6. Se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito preliminar dequestãointegrantedeprova, 
essa alteração valerá para todos os candidatos, Uldepeodentementede terem recorrido. 

14.2. O modelo de Requerimento para Pessoa com Deficiência e FonnulArio de Recursos,qu" em caso de 
necessidades deverão ser utilizados obrigatoriamente os modelos que se encontram anexo ao 
presente Edital. 

15. O cronograma do processo seletivo consta no Anexo VIl. 
16. O valor da Taxa de Inscrição e carga horária encontram-se no A.nexo II. 
17. A contratação temporária de que trata o presente Edital foi aprovada pela Lei Municipal N° 716/2019. 
18. Os cargos estão previstos na Lei Municipal N° 673/2017. 
19. O Regime de Trabalho dos contratados será o Regime Estatutário. 
20. Ficam impedidos de participar na qualidade de candidato,oc6njuge, companheiro ou pare.nte, em linha 

ret"a, colatera.1 ou por afinidade, até o terceiro grau dos membros da Comissão Organizadora do Teste 
Seletivo. 

21. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo Público. 

Ele,bio Veloso~• 6 de Julho de 2021 

Rafael adlosa 
Prefeito 'cipal 

ANEXO! 
QUADRO DE DISPONIBILIDADE DE VAGAS 

CARGOS, REQUISITúS NECESSÁRIOS, NÚMERO DE VAGAS E LOTAÇÃO 

C()D. ,, .CARGOS : < .• - HABlL!TAÇÁO · _ \é' VAGAS 
•· .- t', " ,. 

OI Professor de Lingua Licenciatura Plena em Língua 01 
Portu1mesa Portul!Uesa 

02 Professor de Matemática Licenciatura Plena em MatemAtica 02 

03 Professor de loglês Licenciatw-a Plena em Lingua Inglêsa 02 

04 Professor de Educação Licenciatura Plena em Educação 02 
Física Física 

os Professor de Educação Curso de Licenciatura Plena em 35 
Infantil Séries Inicia.is Pedagogia ou nonnal Superior 15 

06 Professor de História Licenciatura Plena em História 02 

07 Professor de Ciências Licenciatura Plena em Ciências OI 

TOTALDEVAOAS 60 

c areo1, Vencimento, Carea or rlá e Tua de Inscricão 
ANEXO li 

H á 
N'de ;: '· 

•r '):,. 

LOTA(;ÃO 

A critério da 
adrninistracâo 
A critério da 
administracão 
A critério da 
administração 
A critério da 
adrninistracão 
Zona Urbana 
Zona Rural 
A critério da 
administração 
A critério da 
administracão 

Carga · Taxá de . ;.,, 1\: <;~rgo_ -~" . , \ e_nclmen_to RS . ~ , 
. Ordem '. ,. _l ' ." ' l,, 

,. , J ·Horária · Insêricão 
01 
02 
03 
04 
os 
06 
07 

Professor de LinJllla Portul!Uesa RS 1.100 
Professor de MatemAtica RS 1.100 
Professor de lngles RS 1.100 
Professor de Educação Pisice RS 1.100 
Professor de Educação Infantil Séries Inicia.is RSl.100 
Professor de História RS 1.100 
Professor de Ciência.! RS 1.100 

ANEXOID 
Conteúdos Programáticos 

20 hs 
20 bs 
20 bs 
20 hs 
20 bs 
20 bs 
20 bs 

OS CARGOS E SEUS RESPECTIVOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICO 

R$ 75,00 
RS ?SOO 
R$ 75,00 
R$ 75,00 
R$ 75,00 
R$ 7500 
R$ 7500 

Lll'IGUA: PORTUGUESA (Comum a Todos Can,osl ' . .- ,, ,., ,,, , ' ·_:;.;, ', · :<' ' 

Lingua, Linguagem e fala • signos, lndices, !cones e slmbolos. Os signos linguísticos, significantes e 
significados, os conceitos de gramática. Estrutura e elementos de textos normativos, descritivos e 
dissertativos. C~o e coerência textuais, A coerência e o texto da relação entre coerência e coesão. 
Coerência narrativa, figurativa, argumentativa. Coesão no perlodo composto, o papel dos elementos de 
coesão; A coesão referencial. Fo= remissivos gramaticais presos; Formas remissivos gramaticais 
livres; FolltlaS mnissivos lexicais e nominalizações; Coesão sequencial; Sequenciação Parafrástica; 
Recorrência de tennos; Recortência de oonteódos semânticos • paráfrase; Recorrência de tempo e os 
aspectos verbal; Sequenciação frástica; Procedimentos de manutenção temática; Progressão temática. 
O vocábulo formal, análise mórfica: princípios Básicos e Auxiliares; Tipos de morfemas. Estrutura: 
Formação do vocábulo; Tipos de derivação; Processos de Composição; Outros processos de fonnação 
de palavras; Flexão nominal e verbal; Conoordâncias verbal e nominal; Período simples e oomposto; 
Teimos da oração: Essenciais integran1es e acessórios. Tipos de orações; Sintagma e seus tipos; 
Orações coordenadas e subordinadas; Orações independentes coordenadas entre si; Orações ou periodo 
interferentes; Orações subordinadas. 
CONHECIMENTOS REGIONAIS E GERAIS • ' '• 
-PARA TODOS OS CA.RGOS · , .. -·.•, 
Elesbão Veloso - Geografia, História, Cultura e Atualidades. O Brasil e o mundo. Os últimos 
acontecimentos. 
LDB~UNDAMENTOSDAEDUCArÃO , 
Lei 9394196 (LDB) Atualizada; Diretrizes Curriculares Nacionais; Parâmetros Cwriculares Nacionais
PCNs(bistóricos, princlpios, fundamentos e finalidade)Concepções e Tendências Pedagógicas 
Contemporâneas: Projeto Pedagógioo 'Iiadicional, Projeto Pedagógico Escola Nova, Projeto 
Pedagógico Tecnicista, Projeto Pedagógico Progressista; Concepções da teoria sócio oonstrutivista; 
Planejamento Esoolar Elaboração de planos de ensino e de projetos; O planejamento escolar como 
mganizador da ação educativa; Contribuições da Psicologia para o processo de ensino aprendizagem 
na Educação; Sistemas de Ensino; Instituições de Ensino; Avaliação Escolar (concepções, funções, 
instrumentos). A Escola e sua função social. Novas Tecnologias (função e apoio na prática pedagógica); 
Processo de ensino aprendizagem nas dimensões cognitiva, sócio afetiva e Cultural; Gestão Escolar e 
Processo Polltico Pedagógico numa perapectiva de inclusão, autonomia e qualidade social; 
Constituição de competências e processo de avaliação da aprendizagem; Objetivos gerais do ensino 
fundamenta~ Princlpios da Gestão Democrática do Ensino; Fins da Educação; Responsabilidade e 
dever dos pais; Princípios do Ensino; Responsabilidades da União, Estados e Municípios; Educaçoo 
BsDecial· Profissioaais da Educacão· Comnosicão dos níveis escolares. 
CONÍIECIMENTOS ESPECIFICOS , " 
PROFESSORDEMATEMATICA · .. ,r, e 
Álgebra: conjunto - oonjunto num6rico; funções do 1' e 2' grau; função exponencial; função 
logaritrnica; progressões aritméticas e geométricas; matrizes; determinantes; sistemas lineares, análises 
combinatórias· Drobabilidade· números comolexos· eauacões oolinonúais. ecometria: Diana. analítica·. 
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trigonometria: circunferência ; funções trigo nométricas matemática financeira: porcentagem,. juros 
s:--Ies e ;.,_s co-~stos. cálculo: limite derivada e intcoral. 
P ROFESSOR D E INC-LES 
loterprctação de textos cm língua inglesa, de acordo com a gramática nonnativa. O artigo Toe. Plwal 
e gênero dos substantivos. Substantivos contáveis e não con1:Aveis. Pronomes: pessoais. reflex.ivos, 
possessi.vo.s e adjet:ivos. Uso dos quantificadores: many, few, Unte, a lot of, lots of, a few,a little. Verbo 
to be: simple present, simple past and futurc . Adjetivos e adv~ios. O gerúndio e o inf-.nitivo. Question 
tag. Os numerais. Preposições. Ve.rbos ~ares e irregulares. Reconhecimento dos aspectos 
linguJsti.cos e gramaticais, Reading Strategies: cognates and false cognates, repeated words, non-verbal 
signals, key words, prediction. Skimming. Scanning. Noun-Phrase or Nominal G-roup. Contextual 
Refe-rence. Discours.e Mark.ers. Rhetorical Function.s. Artigos: definidos, indefinidos, outros 
detcnninantes. Conjunções. Verbos Modais. Discurso direto e indireto. V oz. passiva Proc:essos de 
derivacãn e co ..... ""'sicão de oalavras: íafixosl nrcfixos e SUÍJXOS, Caso ll'enicivo. 
PROFESSOR DEEDUCA'."" A. OF SI C A ,' - · ,: 
Fundamentos teóricos da Educação Fisica: aspectos sócio-filosóficos e históricos. Metodologia de 
Ensino da Educação Física. Didática da Educação Flsica Escolar. Desenvolvimento e Aprendizagem 
Motora: Fases do desenvolvimento e da aprendizagem motora; relações ent.e o movimento hwnano e 
o desenvolvimento intelectual e afetivo-social. Treinamento Desportivo: princípios cientlficos, 
qualidades flsicas do dcspono e periodização do treinamento. Fisiologia do treinamento: saúde e 
atividade flsica. Medidas e Avaliação cm Educação Fisica. Os desportos: origem e evolução histórica.. 
técnicas pedagógicas dos fundamentos, táticas e regras do processo ensino-aprendizagem. Dança: 
técnicas do movimento e prâticas coreogrâficas escolares. Higiene aplicada à Educação Fisica . 
Recrea.cão: brinQuedos e ·ooos escolate.!i!. 
P'R..OFE R l>EEDUCArA. O.INFAN . S'F~RIESINI C IAIS -~~. H, ú.,•· 

Relação entre Ed ucação, Escola e sociedade: concepções de Educação e Escola; função social da escola~ 
educação inclusiva e compromisso ético e social do educador. A PRÁTICA EDUCATIVA DO 
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL: a observação, o registro e a avaliação fonnariva, A 
organização e o planejamento do espaço na educação infantil. A pedagogia de projetos didáticos. As 
relações entre escola e a familia. O comportamento infantH - o desenvolvimento dos afetos e das 
relações. O compartilhamento da ação educativa. O cuidar e o educar. OS A:MBTEN'TES DE 
APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL: a brincadeira e o desenvolvimento da imaginação e 
a criatividade. A brincadeira d a educação infantil nas perspectivas. psicossociais, educacionais e lúdicas . 
Jogos e b rincadeiras Letramento. O cuniculo e a pedagogia da brincadeira. O desenvolvimento da 
linguagem oral O desenvolvimento das artes visuais e do movimento. O trabalho como múltiplas 
linguagens. A FORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL DA CRIANÇA: a criança,. a natureza e a sociedade.. 
As interações criança/criança como teeW'SO de desenvolvimenro: identidade e autonomia. 
Desenvolvimento humano em processo de construção: Piajet, Vigotski e Walon. O 
DESNVOLVIMENTO DA MO'TRICIDADE: a importância d a psicomotricidade na educação infanril. 
A psicomotric-idade no desenvolvimento da criança. O lúd ico e desenvolvimento psicomo1or. O papel 
da educação psicomot.ores nas escolas. A MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃOJNFANTIL:ensinar e 
aprender matemática na educação infantil. Espaço e forma. Grandezas e medid as. Número e sistema de 
numeração . As linguagens da arte: arte visual dança música, teatro e artes integradas. A dimensão do 
conhecimento nas linguagens art ística: criação e expressão (fa:ur), es1esia e fruição (apreciar) e critica 
e reflexão (contextualização). O sujeito e o seu lugar no mudo; convocçõe.s e escalas; mundo do 
trabalho; formas de represen1ação e pensamento espacial; natureza. Bmbiente e qualidade de vi.du; 
mundo pessoal; meu lugar no mundo; mudo pessoal: eu, meu grupo social e meu tem po; a comunidade 
e seus registros;. o trabalho e a sustentabilidade na comunidad e; as pessoas e os grupos que compõem a 
cidade e o municíp io; o lugar em que vive; a noção de espaço público e privado; transformações e 
pc;rmanência.s nas trajetórias dos grupos humanos; circulação de pessoas, produtos e culturas; as 
nuestões históricas relativas às mi~-xes- novos e culturas: meu lul>":I.T no mundo e meu,_,_,... social· 

registros d a história: linguagens e culturas. Identidades e austeridade; manifestações religiosas; crenças 
religiosas fi.losofia de vi.da. Números (contasem de rotina, problemas envolvendo diferentes 
significados da adição e subtração; 61gebra (padrões figurais e num6ricos); geometria~ grandezas e 
medidas· robabilidadeeestatistica leitura detabelas ede tlcos decolinas sim les . 

.J! 
História do P iauí - Piauí: o tempo e o espaço de sua fonnação histórica ou a fonnação da territorialidade 
econômica, politica e cultural. A •guerra ao gentio' e a posse colonial da terra. O sadoe a agricultura 
constituindo o espaço social da produção. Oeiras: uma cidade-capital para os 'sertõ es de dentro•. A 
adesão provincial ao Império de Pedro I: ação política e refrega no campo de batalha. Do Oeiras para 
Teresina: sonhos de inserir o Piaui nas linhas de desenvolvimento do Brasil e do mundo. A economia 
do gado dâ lugar ao e,i;:trativismo da borracha de man içoba e da cera da carnaúba. lntentos de 
modernização com o advento d a República. Anos 1930/40: intcrventorias inovadoras e repressão. 
História do Brasil - produção do conhecimento histórico; o nordeste açucareiro; a política externa do 
segundo reinado; a era Vargas; a rcpUblica dos rnilitw-es. História Geral - as sociedades mesopotâmicas; 
o feudalismo; primeira e segunda guerra mundial; o estado nacional e o absolutismo; a globalização da 
economia, Hislória Geral: O Oriente Médio : da Babilônia a Saddam. Hebreus: do Patriarcado a 
Diáspora. A cidade clássica e culta do mundo do Mediterrâneo. Roma imperial: crise e cristianização. 
A sociedad e feudal européia. Da servidão ao trabalho por salário. Portugal: de Provincia de Roma aos 
empreendimentos m.arltimos da R enascença. Mercantilismo e colonização. França, l 789: qual 
revolução? O skulo XIX e a ºprimavera dos povos•, Guerra e ~volução inauguram o século XX: o 
conflito 191 4-18 e a Revolução de Outubro na Rússia. O Eil'l::o e as potencias contra o Eixo: o mundo 
ficou artido d is, A ueda do Muro de Berlim e a história do tem o resente . 

se · ~ 
Ecologia. O ar e o meio-ambiente. A água e o meio -ambiente. Rochas, minerais e o meio-ambiente. O 
solo e o meio-ambiente. Os recursos natwais e o meio-arnbie.nte. O universo ,em que vivemos. O mundo 
dos seres vivos Animais vertebrados e inverteb rados. As plantas: s istemática e organografia . Reinos da 
Natureza. Fungos, Protisla, moncras e vtru.s. Os seres vivos no ambiente: a organização dos seres vivos. 
Como a vida é organizada. Começando pela menor parte: a célula; da cêluJa ao tecido; o ciclo vital do 
corpo humano. O organismo humano na relação com o ambiente. Os sistemas que coordenam tudo: 
impulsos elétricos e substâncias qufmicas. A mat~ria. Qulmica. E lementos da tabela periódica. 
Caracterlsticas d os elementos. Ligações químicas, Compostos quimicos: orgânicos e não orgânicos. A 
manutenção da vida: os aliment:os e a vida. A perpetuação da espécie. O perigo a que a vid a está sujejta, 
Flsica. O movimento: posição, velocidade, aceleração. A força: a relação com o movimento, a relação 
com a trajetória. O trabalho: a relação com deslocamento. A potencia: a relação com o trabalho e com 
a velocidade. O impulso: a relação com a força A quantidadedemovimento: a relação com a velocidade. 
O calor: a relação com a temperatura, com a dilatação e com o trabalho. A luz: fenômenos mais comuns 
- refledo, refração e d ifração. A luz: a relação com a visão - miopia, vista cansada e astigmat ismo. A 
luz: instrumentos. A s ondas: formas de energia representáveis por ondas. Eletricidade: a corrente 
el' · tenciat e lé trico e en ·a e létrica. M a etismo: os imb - a Hca lies. 
P DE, GUl\ P.ORTU,GUESA ' i.c ,. 
L guagem e fala - signos, indices, icones e símbolos. Os signos linguísticos, significantes e 
s ignificados, os conceitos de gramática. Estrutura e elementos de textos normativos, d escritivos e 
d issertari.vos. Coesão e coerência textuais. A coerência e o texto da relação enfnl coerência e coesão. 
Coerência narrativa, figurat iva, argwnentaliva. Coesão no período composto. o papel dos elementos de 
coesão; A coesão referencial. Formas remissivos gramaticais presos; Formas remissivos gramaticais 
livres; Formas remissivos lex.icais e nominalizações; Coesão sequencial; Sequenciação Parafrâstica; 
Recorrência de tennos; Recorrência de conteúdos semânticos - paréfrase; Reconincia de tempo e os 
aspectos verbal; Sequenciação fráscica; Procedimentos de manutenção temática; Progressão temática. 
O vocábulo fonnal, análise mórfica: princípios Básicos e Auxiliares~ Tipos de morfemas. Estrutura: 
Fonna ão do vocábulo · Ti os de deriva ão · Processos de Com si ão · Outros rocessos de fonna ão 

de palavras; Flexão nominal e verl>al; Concordiincias verbal e nominal; Perlodo simples e composto; 
Temios da oração: Essenciais integrantes e acessórios. Tipos de orações; Sintagma e seus tipos;Orações 
coordenadas e subordinadas; Orações independentes coord enadas entre si; Orações ou períod o 
interferentes· O õcs subordinadas. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELESBAO VELOSO 
PRAÇA JOSÉ MARTINS, 4 1 
CNPJ: OS,554.844(0001-80 
Emall: p m e v e losoQgme l l.c:o m CEP; 64.32:!i -O00 

ANEXOIV 
Modelo Padrão da Apresentação de Lau do Méd ico Par a Pessoa.s com Defü::.iênda 

REQUERIMENTO PARAPESSOAS COM DEFICltNCIA 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO: Edital 0011202 1 
Municíp io: Elesbão Veloso - PI 
Nome do Cand idato: _________________________ _ 
Cargo: ________________ _ 

Vem REQUERER vaga especial como PESSOA COM DEFICI:tNCIA, pelo qual apresento 
LAUDO MÉDICO com CID (colocar os dados abaixo, com base no laudo): 

TiPo de deficiência de que é portador. 

Código correspondente d a Classificação Internacional de Doença - CID:_ 

Nome do Méd ico Responsável pelo laudo: _ Nºdo CRM do Médico: __ 
(OBS: Não serão considerados como deficiência os d ístúrbios de acu idade visual passíveis de correção 

simples do t ipo miopia, ast igmat ismo, estrabismo e congêneres) 
Dados especiais. para aplicação das PROVAS : (marcar com Xno local caso necessit e de Prova Especial 

ou não, em caso positívo. d iscriminar o tipo de prova necessário) 

( ) NÃO NECESSITA DE PROVA ESPECIAL e/ou TRATAMENTO ESPECIAL 
( ) NECESSITA DE PROVA ESPECIAL (Discriminar abaixo qual o tipo de prova necessário) 

É obrigatória a apresentai;,ão d e LAUDO MÉDICO com CID.junto a esse requerimento. 

, __ de _______ de2021 

Assinatura do candidato 

P REFEITURA MUNICIPAL DE ELESBÃO VELOSO 
PRAÇA J OSÉ MARTIN S, 41 
CN PJ : 06..554 .844/0001 -60 
Em a ll: pm• v•lo•oCgmeU,com CEP; 6 4 .325.000 

ANEXOV 
FORMULÁRIO DE RECURSO 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO: Ed ital 008/2021 
Município: E lesbão Veloso - PI 

Nome do 
Candidato :. ___________________________ _ 

Nº da Inscrição: _____ Cargo: __________________ _ 

TI PO DE RECURSO - (Assinale o tipo de Recurso) 

Referente a P rova Escrita 
1 Contra Indeferimento de Inscrição N.°da(s) ouestão (ões): 
1 Contra Gabarito d a Prova Obietiva Gabarito Oficial: 
1 Contra a Pontuacão da Prova Obietiva Resoosta Candidato: 
1 Con1ra a Pontuacão na Prova de Títulos 

J.J Justificativa do candidato -Razões do Recurso 

Obs: 
1. Recurso não ident ificado com nome do cand idato, cargo e nó.mero de inscrição não será.reconhecid o, 

bem como não apresentar sua fundamentação. 
2. Reproduzir a quan tidade necessária. Preencher em letra de forma ou digitar e enviarpor e-mail 

confonne previsto no edital. 
3. Apresentar documentos que justifiquem o(s) recurso(s). 

2021 

Assinatura do Candidato 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ELESBÃO VELOSO 
PRAÇA JOS~ MARTINS1 41 

ELESBJ> VELOSO 
CNP.J: 06 ,554.844/0001-60 
Emall: pmavalo■o(1'9rnall,com CEP: 64.325-000 

ANEXOVI 
FORMULÁRIO PARA REQUERER ISENÇÃO 

A Secretaria Municipal de Assistência Soctal l Prefeitura Municipal de E lesbão Veloso 

ELESBÃOVELOSO-Pl 

Pelo presente, eu. ___________________________ _ 

titu lar do Documento de Ident id ade nº, ___________ Órgão Emissor ----~ 

CPF nº. Número de Ident ificação Social - NIS _______ _ 

com endereço na(o) ______________ ~ Bairro, ______ ~ 

Cidade: __________________ Estado: _ _______ _ 

Cep _ ___________ REQUELRO, na forma do item 2.8 do Edital de Processo 

seletivo Púbfü:o n" 00 l /202 1, isenção da taxa de inscrição, em razão de ser: 

( ) Candidato com limitação financeira. ( ) Estar cadas1rado no Cadúnico. 

(anexar cópia legível do documento de identid ade e infonnar no campo abaixo o N IS [Número de 

[dentificaç.ão Social], que comprove sua inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal -CadÚnico, de que 1rata o Decreto Federal Nº 6.135/2007 

Declaro possuir os requisitos necessários para solic itar isenção conforme ed ital. Declaro estar ciente de 

que, em caso de falsa declaração, estarei sujeito às sanções previstas no art . 10 do Decreto n° 83.936, de 6 

de Setembro de 1979. 

NISICadÚnico: __ . 

~ _; __ 1202 1 

Assinatura do Candidato 

Parecer da Secretaria Municipal de Assistência Social 

( ) Defiro 

( ) Indefiro 

Carimbo e Assinatura 

'ATIVIDJ\DE/ETAPA'~ 

ANEXOVIl 
CRONOGRAMA FÍSICO 

. ~'1"""1',""""··:.~ ' , .. , .. _,.,,.,, ,"l"'"!·,"'••!t 

Elaboracão do Edital do Processo seletivo 
Reunião virtual da Comissão Organizadora do Processo seletivo 
oara Análise do Edital 
Publicação do Edital do Processo seletivo no Diãrio 
Oficial 
Período de Inscrlcão 
Período de Pedido e Isencão 
Publicação dos Pedidosdelsencão DEFERIDOS 
Prazo de recurso contra as isenções INDEFERIDAS 
Resultado dos Recursos das isencões INDEFERIDAS 
Publicação das Inscrições deferidas incluindo as isentas (Após 
término das inscricões) 
Publicação dos Locais de Prova 
ApUcacio da Prova 
Divul2ação dos Gabaritos Preliminar 
Prazo de Recurso contra o Gabarito Preliminar 

Divul2acão do Resultado da Análise dos Recurws 
Divul2acão dos Gabaritos Oficiais 
Divulgação do resultado preliminar da Prova 
Objetiva 
Prazo de Recurso contra o resultado preliminar da Prova Objetiva 

Divuloacão do Resultado dos recursos da ProvaObietiva 
Divul~acão do Resultado da Prova Obietiva 
Entreea dos Títulos (Prova de Títulos) 
Resultado da Prova de Titulos 
Prazo de Recursos contra o resultado da Prova de Titulos 
Divuloacão do resultado dos recursos da Prova de Titulos 
Divuloacão dos Resultados das Provas de Títulos e Prova Obietiva 
RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 
HOMOLOGAÇAO NO DIARIO OFICIAL DO RESULTADO 
FINAL DO PROCESSO SELETIVO 

·. DA:TA/PERIODO ~· 
3 1.06 a 08.07.2021 

06.07.2021 

09.06.2021 

12.07.2021 a 21.01,2021 
12 a 14/07/2021 

16.07.2021 
19.07.202 1 
20.07.2021 
23.07.202 1 

02.08.2021 
08.08.2021 
09.08.202 1 
11.08.202 1 

16.08.2021 
16.08.202 1 
17.08.202 1 

19.08.202 1 

20.08 .2021 
20.08.2021 
23.08.2021 
25.08.2021 
27.08.2021 
30.08.2021 
30.08.2021 
30.08.2021 
31.08.2021 

ANEXO VIII 
I'·. '' cl'ORMULÃRiO·PARA1!NVIQD1t-rlruLos 

À 
Comissão I!xamlnadora do Processo Seletivo 
Preíeltura Municipal de Elesbão Veloso 

Tendo em vista o Edital que determina a entrega de títulos, para o Processo Seletivo, venho 
apresentar a esta Comissão.documentos que atestam qualificações, dando margem à contagem de 
pontos na prova de títulos conforme sub-item 4.12.1 do Edital. 
01-Nome de candidato: ___________ _ _ N.• de Inscrição:. ____ _ 
Número de Documentos Entregues: ________ Cargo: __________ _ 
02-0 candidato na entrega de títulos deverá efetuá ·los subscritos da seguinte forma: 
Reíerente: Documentos Titulos - Prefeitura Municipal de Elesbão Veloso 
CONSEP • Consultoria e Estudos Pedagógicos L TDA. 
Nome do Candidato: 
Número de Inscrição: Cargo: 
03•Tabela a ser preenchida pelo candidato. 

MARQUE COM XA PONTUAÇÃO PLEITEADA: 

~"''" · :\ri ·:··-· 
1, ~ont11.nia ( ~ Quant. . ~:·. . , 'rftulo ·ê!'' d ')' liiJ' ' . ' áreâ 

4.12.1.1. Doutorado na área pela qual está 
3 

concorrendo 
4.12.1.2. Mestrado na área pela qual está 
concorrendo 

2 

4.12.1.3. Pós-Graduação: Especialização na área 1 
oela oual está concorrendo 
4.12.1.4. Participação em Cursos, Seminários, 
fornadas, Treinamentos, nos últimos 5 (cinco) 
anos contados até a data de inicio das Inscrições, 0,5 
desde que relacionados com o cargo pelo qual fez 
a opção no ato da Inscrição com carga horária 
mlnima de 40 fauarental horas. 
4.12.1.5. Tempo de Serviço no cargo efetivo ou 
contratado, devidamente comprovado, pelo qual 

l 
está concorrendo. [um ano completo 
eoulvalente a um oontol 

. ... , ·., '"i ' '· .Total • . . _.•; •· 
Pontuação solicitada pelo candidato: ___ _ 
Pontuação obtida após análise (não preencher este campo) :. ____ _ 

• :rotai 
< ,' '" 

______ , __ de _____ de2021 

Emnresa / Or!!ão Exnedidor 
Nome do Servidor 
Data de Nascimento I Data de 

Admissão 
Lotacão 

Assinatura do Candidato 

Responsável pelo recebimento 
ANEXO IX 

IDatade 
Demissão 

1 Cargo 

Período comnreendldo nesta certidão 
Fonte de Informacão 

CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 
FREQUtNClA 

OEOUCOES 
ANO Tempo Faltas Licenças Suspensão Outras Soma 

Bruto 

Soma do Temno Liauido 

Tempo 
Líauldo 

Certifico que, no período acima referido, o{a) interessado(a) conta com efetivo exercido o 
tempo liquido de dias. 

Lavrei a Certidão em / / 2021 Visto do Dirigente do órgão competente em / 
/ 2021 

................... ................................................ , ................... ......................... .............. ....... 
Chefe do Deoartamento de Pessoal 


