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1.6. Os membros da Comissão Organizadora do processo seletivo e funcionários do 

Instituto Legatus, bem como seus parentes até o 3° grau, não poderão participar 

do certame, sob pena de exclusão a qualquer tempo, sem devolução da taxa de 

inscrição. 

1.7. Será admitida a impugnação deste Edital, desde que devidamente 

fundamentada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua publicação, a 

qual deverá ser protocolada junto à Prefeitura Municipal de São João da 

Fronteira-PI, situada na Rua São Paulo, 611, Centro, CEP: 64.243-000, em São 

João da Fronteira-PI. 

1.8. Quaisquer esclarecimentos sobre o edital deverão preferencialmente ser 

obtidos por meio de formulário de contato disponível no endereço eletrônico 

www.institutolegatus.com.br.  

2. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 

2.1. Todos os candidatos serão submetidos a uma única etapa de seleção, 

constituída de prova escrita objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. 

2.2. A prova escrita objetiva será realizada no município de São João da Fronteira-PI. 

2.3. Todos os horários definidos neste Edital, seus anexos e comunicados oficiais têm 

como referência o horário oficial do município de São João da Fronteira-PI. 

3. DOS CARGOS  

3.1.  A denominação dos cargos, a quantidade de vagas, os requisitos de 

escolaridade, o vencimento inicial e a carga horária semanal de trabalho estão 

estabelecidos nas tabelas a seguir: 

TABELA I 
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

CÓD CARGO VAGAS1 
VAGAS 

PD2 
REMUNERAÇÃO 

REQUISITOS NECESSÁRIOS 
(ESCOLARIDADE MÍNIMA) 

CH 

1.  Médico do PSF 03 - R$ 10.000,00 
Graduação em Medicina + 
Registro no Conselho de 

Classe 
40h 

2.  
Enfermeiro do 

PSF 
02 - R$ 3.000,00 

Graduação em 
Enfermagem + Registro no 

Conselho de Classe 
40h 

3.  
Odontólogo do 

PSF 
03 - R$ 2.500,00 

Graduação em 
Odontologia + Registro no 

Conselho de Classe 
40h 

4.  Psicólogo 01 - R$ 1.800,00 
Graduação em Psicologia + 

Registro no Conselho de 
Classe 

30h 

5.  Nutricionista 02 - R$ 1.500,00 
Graduação em Nutrição + 
Registro no Conselho de 

Classe 
30h 

                                                             
1 Número de vagas, incluindo-se a reserva para pessoas com deficiência. 
2 Reserva de vagas para pessoas com deficiência, nos termos dos dispositivos legais mencionados no Item 6 deste 
Edital. 
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6.  Fisioterapeuta 02 - R$ 1.500,00 
Graduação em Fisioterapia 
+ Registro no Conselho de 

Classe 
30h 

8.  Psicopedagogo 01 - R$ 1.800,00 

Graduação em Qualquer 
Curso Superior + 

Especialização em 
Psicopedagogia 

30h 

9.  
Assistente 

Social 
01 - R$ 1.500,00 

Graduação em Serviço 
Social + Registro no CRESS 30h 

10. M 
Médico 

Veterinário 
01 - R$ 1.500,00 

Graduação em Medicina 
Veterinária + Registro no 

Conselho de Classe 
40h 

 
 

TABELA II 
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

CÓD CARGO VAGAS1 
VAGAS 
PNE2 

REMUNERAÇÃO 
REQUISITOS NECESSÁRIOS 
(ESCOLARIDADE MÍNIMA) 

CH  

13 Auxiliar de Creche 01 - R$ 954,00 Ensino Médio Completo 20h 

15 
Técnico em 

Enfermagem 
03 - R$ 954,00 

Ensino Médio Completo 
+ Curso Técnico ou 

Ensino Médio 
Profissionalizante 

40h 

 
3.2. A remuneração compreende o vencimento básico acrescido de eventuais 

vantagens pecuniárias, como gratificações, adicionais, incentivos, etc.  

3.3. As atribuições dos cargos, com suas respectivas lotações, são aquelas definidas 

no Anexo III deste Edital. 

4. DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO 

4.1. O candidato deverá atender, cumulativamente, para contratação, aos 

seguintes requisitos: 

a) ter sido aprovado e classificado no processo seletivo na forma estabelecida 

neste Edital, seus anexos e eventuais retificações; 

b) ter nacionalidade brasileira, e no caso de nacionalidade portuguesa, estar 

amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com 

reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do §1º do Art. 12 

da Constituição da República Federativa do Brasil e na forma do disposto no 

Art. 13 do Decreto Federal n. 70.436, de 18 de abril de 1972; 

c) ter idade mínima de 18 anos completos; 

d) estar em gozo dos direitos políticos e civis; 

e) estar quite com as obrigações eleitorais e, se do sexo masculino, também 

com as militares; 

f) firmar declaração de não estar cumprindo e nem ter sofrido, no exercício da 

função pública, penalidade por prática de improbidade administrativa 


