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Dispõe sobre o Processo Seletivo para contratação temporária por prazo determinado de pessoal para atender a 
Municipal, o  Município de Wall Ferraz– PI, no uso de suas atribuições legais, faz saber que realizará 
CONSULTORIA, um Teste Seletivo, por meio de 
temporárias para os cargos dispostos no anexo II deste edital
Editale em seus anexos. 

 

1.  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. O TESTE SELETIVO será regido por este edital e executado pela 
Senador Joaquim Pires nº 1965 – Ininga

1.1.1. O únicoendereço dee-mailválidoparac
1.1.2. O telefone para contato é(86)3303

14h00minàs 17h00min. 
1.1.3. Aempresaéresponsávelpela organiza

elaboraçãoevalidaçãodo edital, inscriç
julgamento e divulgação de recur
comcontratocelebrado entre aspartes

 

2.  DOS CARGOS 

 

2.1. A tabela de cargos, escolaridades, vagas, carga horária e salário base encontra
2.1.1. Não haverá formação de cadastro de reserva referente aos cargos descritos no anexo II
2.2. O candidato poderá ser convocado para 

município. 
2.2.1. Na hipótese de o candidato não ter interesse em ser contratado para a vaga do cargo que vier a surgir na localidade de 

lotação para o qual for convocado, poderá requerer, 
2.2.2. A qualquer momento a contratante poderá mudar a lotação do contratado para 

acréscimo de adicional de transferência.

 

3.REQUISITOS BÁSICOS PARA A CONTRATAÇÃO

 

3.1 Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa 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 artigo 12, 
§ 1º, da Constituição Federal. 

3.2 Estar em pleno exercício dos direitos civis e políticos.

3.3 Estar em dia com as obrigações eleitorais e, em caso de candidato do sexo masculino, também com as militares.

3.4 Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo de 

3.5 Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da contratação.

3.6 Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.

3.7 Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a contrataç

3.8 Não ter outro vínculo trabalhista ou acadêmico que possa conflitar com sua função e horário de trabalho no 

3.9 Não ter sido condenado em ação penal transitada em julgado ou em procedimento administrativo disciplinar.

3.10 Caso o aprovado seja inscrito no município

3.11 Cumprir as determinações deste edital, ter sido aprovado no presente 
submeter-se aos exames médicos exigidos para a contrata

 

4 DAS INSCRIÇÕES NO TESTE SELETIVO

 
4.1. TAXAS DE INSCRIÇÃO:R$ 80,00( Para os cargos de nível Superior ) R$ 

( Para os cargos de nível Fundamental) . 
4.2. 4.1.1Será admitida a inscrição exclusivamente presencial, tendo o candidato que preencher ficha de inscrição e 

anexar ao mesmo deposito identificado e/ou transferencia para a conta 
conta corrente: 10550-3. Não serão admitidos comprovantes de entre
4.1.2Entregar o comprovante de pagamento
documentação exigida neste edital, no posto

ENDEREÇO E HORÁRIO DE ENTREGA: Prefeitura Municipal de Wall FerraznaPraça  da Liberdade  
semnúmerocentro. Das 8h as 12h. 
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Dispõe sobre o Processo Seletivo para contratação temporária por prazo determinado de pessoal para atender a 
PI, no uso de suas atribuições legais, faz saber que realizará 

CONSULTORIA, um Teste Seletivo, por meio de provas de títulos ( currículo) e entrevista,, destinado ao provimento de vagas 
dispostos no anexo II deste edital, obedecendo às disposições legais e regido pelas normas deste 

será regido por este edital e executado pela EMPRESA CRESCER CONSULTORIA, 
Ininga, CEP 64049-590, Teresina-PI.  

comunicaçõesarespeito docertameé crescer.wallferraz2019@outlook.com
3303-3883,comhoráriode atendimentode segunda à sexta, da

açãoe realizaçãodo Teste Seletivo, objetodesteEdital, inc
ção,geraçãodobancodedados dos   candidatos, análise de curriculo
rsos e emissão de listas com resultado final dos can
spara esta finalidade. 

A tabela de cargos, escolaridades, vagas, carga horária e salário base encontra-se disponível no anexo II do edital.
haverá formação de cadastro de reserva referente aos cargos descritos no anexo II. 

O candidato poderá ser convocado para lotação em Wall Ferraz (PI) ou houver a necessidade de contratação do 

Na hipótese de o candidato não ter interesse em ser contratado para a vaga do cargo que vier a surgir na localidade de 
lotação para o qual for convocado, poderá requerer, apenas uma vez, ser alocado no final na listagem de classificação.
A qualquer momento a contratante poderá mudar a lotação do contratado para onde houver necessidade
acréscimo de adicional de transferência. 

3.REQUISITOS BÁSICOS PARA A CONTRATAÇÃO 

r nacionalidade brasileira ou portuguesa 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 artigo 12, 

Estar em pleno exercício dos direitos civis e políticos. 

Estar em dia com as obrigações eleitorais e, em caso de candidato do sexo masculino, também com as militares.

Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo de sua inscrição, conforme anexo II deste edital.

Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da contratação. 

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo. 

Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a contratação em cargo público.

Não ter outro vínculo trabalhista ou acadêmico que possa conflitar com sua função e horário de trabalho no 

Não ter sido condenado em ação penal transitada em julgado ou em procedimento administrativo disciplinar.

município deverá estar em dia com suas obrigações financeiras. 

Cumprir as determinações deste edital, ter sido aprovado no presente TESTE SELETIVO e ser considerado apto após 
se aos exames médicos exigidos para a contratação. 

TESTE SELETIVO PÚBLICO 

( Para os cargos de nível Superior ) R$ 60,00( Para os cargos de nível Médio ) R$

exclusivamente presencial, tendo o candidato que preencher ficha de inscrição e 
anexar ao mesmo deposito identificado e/ou transferencia para a conta  do Banco do Brasil, 

Não serão admitidos comprovantes de entrega de envelope ou de agendamento bancário. 
Entregar o comprovante de pagamento( Deposito identificado ou Transferencia eletronica) juntamente com toda a 

documentação exigida neste edital, no posto de inscrição da prefeitura. 

REGA: Prefeitura Municipal de Wall FerraznaPraça  da Liberdade  

 

EDITAL DE TESTE SELETIVO Nº 01/2019 

 

 

Dispõe sobre o Processo Seletivo para contratação temporária por prazo determinado de pessoal para atender a Prefeitura 
PI, no uso de suas atribuições legais, faz saber que realizará através do CRESCER 

, destinado ao provimento de vagas 
obedecendo às disposições legais e regido pelas normas deste 

EMPRESA CRESCER CONSULTORIA, sediado à Rua  

crescer.wallferraz2019@outlook.com. 
as09h às 12h e das 

cluindo:planejamento, 
análise de curriculo, recebimento, 

andidatos de acordo 

se disponível no anexo II do edital. 

a necessidade de contratação do 

Na hipótese de o candidato não ter interesse em ser contratado para a vaga do cargo que vier a surgir na localidade de 
apenas uma vez, ser alocado no final na listagem de classificação. 

onde houver necessidade, sem 

r nacionalidade brasileira ou portuguesa 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 artigo 12, 

Estar em dia com as obrigações eleitorais e, em caso de candidato do sexo masculino, também com as militares. 

deste edital. 

ão em cargo público. 

Não ter outro vínculo trabalhista ou acadêmico que possa conflitar com sua função e horário de trabalho no município. 

Não ter sido condenado em ação penal transitada em julgado ou em procedimento administrativo disciplinar. 

 

e ser considerado apto após 

( Para os cargos de nível Médio ) R$40,00  

exclusivamente presencial, tendo o candidato que preencher ficha de inscrição e 
do Banco do Brasil, Agência: 3963-2 ; 

ga de envelope ou de agendamento bancário.  
juntamente com toda a 

REGA: Prefeitura Municipal de Wall FerraznaPraça  da Liberdade  
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5.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar

exigidos. No momento da inscrição, o candidato deverá optar por um cargo. Uma vez efetivada a inscrição e 
confirmado o respectivo deposito ou transferencia

5.2. É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros, para outros 
ou para outros cargos. 

5.2.1. É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, a vi
 

DA ANÁLISE CURRICULAR 
 

5.2.2 Serão analisadas as documentações comprobatórias apresentadas a comissão organizadora deste certame e que 
atendem aos critérios de avaliação estabelecidos no Anexo III deste Edi
5.3. No caso da falta de qualquer documentaçãoexigida no Edital
Demonstrativo que comproveaocandidato o direito de assumirao cargo )
estabelecidos, o candidato será eliminado do processo.  
5.4. Os critérios e pontuação a serem observados na Análise Curricular obedecerão às regras estabelecidas para este 
Processo Seletivo Simplificado, definidas no Anexo III deste edital.  
5.5. Somente serão pontuados os certificados e/ou diplomas e/ou comprovantes emitidos em data anterior ao do final das 
inscrições.   
5.6. Não será aceita, para fins de comprovação da análise de currículo, documentação ilegível, parcial, incompleta, 
extemporânea ou com erro de preenchimento e/ou digitação.  
5.7. Os candidatos eliminados na fase de análise de currículo não participarão da classificação para a convocação para a fase de e
5.8. A nota do candidato nesta fase será a validação do somatór

 

DA ENTREVISTA  
 

6.1. Serão convocados para entrevista todos os candidatos obedecendo a classificação gerada pela ordem decrescente da 
pontuação obtida na análise de currículo.  
6.2. Também serão convocados para a entrevista, todos os candidatos com pontuação idêntica ao do último classificado 
na lista de que trata o item 4.1, em cada cargo.  
6.3. O candidato que não comparecer à entrevista no local, data e horários definidos no edital de convoca
considerado eliminado do processo.   
6.4. Os critérios e pontuação a serem observados na entrevista obedecerão às regras estabelecidas para este Processo 
Seletivo Simplificado, definidas no Anexo III deste edital.  
6.5. A nota do candidato nesta fase será a validação do somatório dos pontos obtidos em relação à sua entrevista.  
6.6. Para garantia da segurança do processo seletivo, o candidato deverá manter desligado o celular durante a realização 
da entrevista.   
6.7. Somente ingressará nos espaços da entrevista, o candidato que estiver portando documento de identificação oficial 
original com foto. Serão considerados documentos de identidade válidos: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, 
pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação, pelos Corpos de Bombeiros Militares e pelas 
Polícias Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos, etc.); 
passaporte; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como 
identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo novo, com foto, e aprovado pelo 
artigo 159 da Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 19
6.8. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da entrevista documento de identificação 
oficial original com foto, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá ser apresentado documento que ateste o registro 
da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 90 dias, ocasião em que será submetido à identificação 
especial compreendendo coleta de dados, de assinatura e de impressão digital em formulário próprio. A identificação 
será exigida também ao candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia ou 
assinatura do portador.   
6.9. Nãoserãoaceitoscomodocumentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títuloseleitorais, carteira de 
meiapassagem, carteiranacional de habilitação 
identidadenemdocumentosilegíveis, nãoidentificáveis e/oudanificados.  
6.10. Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolos.  6.11. Por ocasiã
realização da entrevista, o candidato que não apresentar documento de identidade original, na forma definida no subitem 
2.2 deste edital, não poderá realizá-la e será automaticamente eliminado do Processo Seletivo Simplificado.  
6.12. Terá sua fase anulada e será automaticamente eliminado do Processo Seletivo Simplificado o candidato que, 
durante a sua realização utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de 
terceiros, em qualquer fase deste Processo Sele

 
6.DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 

 

6.1. Aos candidatos com deficiência são assegurados o direito de inscrição no presente 
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inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos 
exigidos. No momento da inscrição, o candidato deverá optar por um cargo. Uma vez efetivada a inscrição e 

deposito ou transferencia, não será permitida, em hipótese alguma, a sua alteração.
É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros, para outros Teste Seletivos 

É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, a via postal, a via fax ou a via correio eletrônico.

5.2.2 Serão analisadas as documentações comprobatórias apresentadas a comissão organizadora deste certame e que 
atendem aos critérios de avaliação estabelecidos no Anexo III deste Edital.   
5.3. No caso da falta de qualquer documentaçãoexigida no Edital( requisito de escolaridadeestabelecido no anexo de 
Demonstrativo que comproveaocandidato o direito de assumirao cargo )ou que a mesma esteja fora dos padrões 

será eliminado do processo.   
5.4. Os critérios e pontuação a serem observados na Análise Curricular obedecerão às regras estabelecidas para este 
Processo Seletivo Simplificado, definidas no Anexo III deste edital.   

Somente serão pontuados os certificados e/ou diplomas e/ou comprovantes emitidos em data anterior ao do final das 

5.6. Não será aceita, para fins de comprovação da análise de currículo, documentação ilegível, parcial, incompleta, 
ou com erro de preenchimento e/ou digitação.   

Os candidatos eliminados na fase de análise de currículo não participarão da classificação para a convocação para a fase de e
A nota do candidato nesta fase será a validação do somatório dos pontos obtidos em relação à sua análise curricular.  

6.1. Serão convocados para entrevista todos os candidatos obedecendo a classificação gerada pela ordem decrescente da 

convocados para a entrevista, todos os candidatos com pontuação idêntica ao do último classificado 
na lista de que trata o item 4.1, em cada cargo.   
6.3. O candidato que não comparecer à entrevista no local, data e horários definidos no edital de convoca

6.4. Os critérios e pontuação a serem observados na entrevista obedecerão às regras estabelecidas para este Processo 
Seletivo Simplificado, definidas no Anexo III deste edital.   

fase será a validação do somatório dos pontos obtidos em relação à sua entrevista.  
Para garantia da segurança do processo seletivo, o candidato deverá manter desligado o celular durante a realização 

6.7. Somente ingressará nos espaços da entrevista, o candidato que estiver portando documento de identificação oficial 
original com foto. Serão considerados documentos de identidade válidos: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, 

e Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação, pelos Corpos de Bombeiros Militares e pelas 
Polícias Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos, etc.); 

ta; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como 
identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo novo, com foto, e aprovado pelo 
artigo 159 da Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997).   
6.8. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da entrevista documento de identificação 
oficial original com foto, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá ser apresentado documento que ateste o registro 

ência em órgão policial, expedido há, no máximo, 90 dias, ocasião em que será submetido à identificação 
especial compreendendo coleta de dados, de assinatura e de impressão digital em formulário próprio. A identificação 

o documento de identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia ou 

6.9. Nãoserãoaceitoscomodocumentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títuloseleitorais, carteira de 
meiapassagem, carteiranacional de habilitação (modeloantigo), carteiras de estudante, carteirasfuncionaissem valor de 
identidadenemdocumentosilegíveis, nãoidentificáveis e/oudanificados.   

Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolos.  6.11. Por ocasiã
realização da entrevista, o candidato que não apresentar documento de identidade original, na forma definida no subitem 

la e será automaticamente eliminado do Processo Seletivo Simplificado.  
nulada e será automaticamente eliminado do Processo Seletivo Simplificado o candidato que, 

durante a sua realização utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de 
terceiros, em qualquer fase deste Processo Seletivo Simplificado.  

DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA  

Aos candidatos com deficiência são assegurados o direito de inscrição no presente teste seletivo

se de que preenche todos os requisitos 
exigidos. No momento da inscrição, o candidato deverá optar por um cargo. Uma vez efetivada a inscrição e 

, não será permitida, em hipótese alguma, a sua alteração. 
Teste Seletivos processos seletivos 

a postal, a via fax ou a via correio eletrônico. 

5.2.2 Serão analisadas as documentações comprobatórias apresentadas a comissão organizadora deste certame e que 

( requisito de escolaridadeestabelecido no anexo de 
ou que a mesma esteja fora dos padrões 

5.4. Os critérios e pontuação a serem observados na Análise Curricular obedecerão às regras estabelecidas para este 

Somente serão pontuados os certificados e/ou diplomas e/ou comprovantes emitidos em data anterior ao do final das 

5.6. Não será aceita, para fins de comprovação da análise de currículo, documentação ilegível, parcial, incompleta, 

Os candidatos eliminados na fase de análise de currículo não participarão da classificação para a convocação para a fase de entrevista.  
io dos pontos obtidos em relação à sua análise curricular.   

6.1. Serão convocados para entrevista todos os candidatos obedecendo a classificação gerada pela ordem decrescente da 

convocados para a entrevista, todos os candidatos com pontuação idêntica ao do último classificado 

6.3. O candidato que não comparecer à entrevista no local, data e horários definidos no edital de convocação será 

6.4. Os critérios e pontuação a serem observados na entrevista obedecerão às regras estabelecidas para este Processo 

fase será a validação do somatório dos pontos obtidos em relação à sua entrevista.   
Para garantia da segurança do processo seletivo, o candidato deverá manter desligado o celular durante a realização 

6.7. Somente ingressará nos espaços da entrevista, o candidato que estiver portando documento de identificação oficial 
original com foto. Serão considerados documentos de identidade válidos: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, 

e Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação, pelos Corpos de Bombeiros Militares e pelas 
Polícias Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos, etc.); 

ta; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como 
identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo novo, com foto, e aprovado pelo 

6.8. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da entrevista documento de identificação 
oficial original com foto, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá ser apresentado documento que ateste o registro 

ência em órgão policial, expedido há, no máximo, 90 dias, ocasião em que será submetido à identificação 
especial compreendendo coleta de dados, de assinatura e de impressão digital em formulário próprio. A identificação 

o documento de identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia ou 

6.9. Nãoserãoaceitoscomodocumentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títuloseleitorais, carteira de 
(modeloantigo), carteiras de estudante, carteirasfuncionaissem valor de 

Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolos.  6.11. Por ocasião da 
realização da entrevista, o candidato que não apresentar documento de identidade original, na forma definida no subitem 

la e será automaticamente eliminado do Processo Seletivo Simplificado.   
nulada e será automaticamente eliminado do Processo Seletivo Simplificado o candidato que, 

durante a sua realização utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de 

teste seletivo, para os cargos cujas 
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6.1.1. Das vagas destinadas a cada cargo e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do 

serão providas na forma do Decreto n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações, e nos termos da Súmula 
377 do Superior Tribunal de Justiça.

6.1.2. Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem anterior resulte em número fracionado, esse deverá ser 
elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 20% das vagas oferecidas.

6.1.3. O candidato com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas na legislação própria, participará do 
TESTE SELETIVO em igualdade de condições com osdemaiscandidatos

6.2. Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá:

a) no ato especial da inscrição, declarar

b) encaminhar laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório), emitido nos últimos 12 (doze) meses, 
contados até o último dia de inscrição, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID
causa da deficiência; 

c) encaminhar requerimento, solicitando vaga especial, constando o tipo de 
atendimento se preciso para a  Entrevista.

6.2.1. O candidato com deficiência deverá enviar o laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) e o 
requerimento constante no anexo IV deste edital, devidamente pre
EXCLUSIVAMENTE por e-mail crescer.wallferraz2019@outlook.com

6.2.2. O fornecimento do laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) e do requerimento é de 
responsabilidade exclusiva do candidato. 

6.3. Conformeprevisto no artigo 40, § 1º e 2º, do Decreto nº 3.298/99 e suas alterações. O laudo médico (original ou 
cópia autenticada em cartório) valerá somente para este processo, não será devolvido e não será fornecida cópia 
desse documento. 

6.3.1.  O candidato com deficiência, caso seja aprovado e convocado em vagas destinadas à ampla concorrência não serão 
considerados para efeito de preenchimento de sua classificação nas vagas reservadas.

6.4. Após a aplicação de todas as etapas 
aprovados, na lista final, em número suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas 
remanescentes serão revertidas para ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovad
observada a ordem de classificação no 

6.5. Em caso de desistência de candidato com deficiência aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo 
candidato com deficiência posteriormente classificado.

6.6. A nomeação dos candidatos aprovados
a relação entre o número total de vagas e o número de vagas reservadas aoscandidatos com deficiência.
 

8 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 

8.1 Ocorrendo empate quanto ao número de pontos ob
a) O candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto no parágrafo único do art. 27 da 

Lei nº 10741/2003 (Estatuto do Idoso). No caso dos empatantes serem ambos abrangidos por este critério
prevalecerá o mais idoso; 

b) O candidato que tiver obtido maior pontuação na prova de 
c) O candidato que tiver obtido maior pontuação na 
d) O candidato com a data de nascimento anterior a do empatante.

 

8.2 Seráconsiderado CLASSIFICADO, o candidato que constar numa posição até duas vezes de vagas prevista neste edital.

 

9 DOS RECURSOS 

 

9.1 O candidato que desejar interpor recursos disporá de dois dias para fazê
divulgação do gabarito/resultado preliminar, 
ininterruptamente. 

9.2 Será admitido recurso contra: 

a) Resultado Preliminar da Entrevista 

b) Resultado Final do Teste Seletivo.

9.3 Para recorrer o candidatodeveráutilizar o
9.4 A bancaexaminadora tem por responsabilidade as análises e julgamento de todos os recursos e constitui última 

instância para esses, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
 

10  DA ADMISSÃO 
 

10.1 De acordo com a necessidade do município
rigorosamente, à ordem de classificação dos candidatos habilitados no respectivo cargo.

10.2 A admissão dos candidatos obedecerá, rigorosamente, à ordem de 
observadas as necessidades do município.

10.3 Os candidatos serão submetidos a exames médicos e avaliação psicológica que avaliarão sua capacidade física e 
mental para o desempenho das tarefas pertinentes ao ca
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as destinadas a cada cargo e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do 
serão providas na forma do Decreto n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações, e nos termos da Súmula 

a. 
Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem anterior resulte em número fracionado, esse deverá ser 
elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 20% das vagas oferecidas.
O candidato com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas na legislação própria, participará do 

em igualdade de condições com osdemaiscandidatos. 
Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá: 

crição, declarar-se pessoa com deficiência; 

encaminhar laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório), emitido nos últimos 12 (doze) meses, 
contados até o último dia de inscrição, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID- 10), bem como à provável 

encaminhar requerimento, solicitando vaga especial, constando o tipo de deficiência e a necessidade do 
o para a  Entrevista. 

O candidato com deficiência deverá enviar o laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) e o 
requerimento constante no anexo IV deste edital, devidamente preenchido e assinado, até o dia 

crescer.wallferraz2019@outlook.com. 
O fornecimento do laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) e do requerimento é de 
responsabilidade exclusiva do candidato.  

previsto no artigo 40, § 1º e 2º, do Decreto nº 3.298/99 e suas alterações. O laudo médico (original ou 
cópia autenticada em cartório) valerá somente para este processo, não será devolvido e não será fornecida cópia 

O candidato com deficiência, caso seja aprovado e convocado em vagas destinadas à ampla concorrência não serão 
considerados para efeito de preenchimento de sua classificação nas vagas reservadas. 
Após a aplicação de todas as etapas do teste seletivo, na hipótese de não haver candidatos com deficiência 
aprovados, na lista final, em número suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas 
remanescentes serão revertidas para ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovad
observada a ordem de classificação no teste seletivo. 
Em caso de desistência de candidato com deficiência aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo 
candidato com deficiência posteriormente classificado. 
A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e de proporcionalidade, que consideram 
a relação entre o número total de vagas e o número de vagas reservadas aoscandidatos com deficiência.

Ocorrendo empate quanto ao número de pontos obtidos, terá preferência, nesta ordem: 
O candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto no parágrafo único do art. 27 da 
Lei nº 10741/2003 (Estatuto do Idoso). No caso dos empatantes serem ambos abrangidos por este critério

O candidato que tiver obtido maior pontuação na prova de Títulos ( Curriculo); 
O candidato que tiver obtido maior pontuação na Entrevista 
O candidato com a data de nascimento anterior a do empatante. 

CLASSIFICADO, o candidato que constar numa posição até duas vezes de vagas prevista neste edital.

O candidato que desejar interpor recursos disporá de dois dias para fazê-lo, a contar do dia subsequente ao da 
o preliminar, horas do primeiro dia às 23 horas e 59 minutos horas do último dia, 

Entrevista e 

Final do Teste Seletivo. 

Para recorrer o candidatodeveráutilizar o e- mail estabelecidonesteedital. 
A bancaexaminadora tem por responsabilidade as análises e julgamento de todos os recursos e constitui última 
instância para esses, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.

município, a convocação de candidatos classificados para admissão obedecerá, 
rigorosamente, à ordem de classificação dos candidatos habilitados no respectivo cargo. 
A admissão dos candidatos obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação dos candidatos habilitados no cargo, 

município. 
Os candidatos serão submetidos a exames médicos e avaliação psicológica que avaliarão sua capacidade física e 
mental para o desempenho das tarefas pertinentes ao cargo que concorrem. 

as destinadas a cada cargo e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do teste seletivo, 5% 
serão providas na forma do Decreto n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações, e nos termos da Súmula 

Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem anterior resulte em número fracionado, esse deverá ser 
elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 20% das vagas oferecidas. 
O candidato com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas na legislação própria, participará do 

encaminhar laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório), emitido nos últimos 12 (doze) meses, 
contados até o último dia de inscrição, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa 

10), bem como à provável 

deficiência e a necessidade do 

O candidato com deficiência deverá enviar o laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) e o 
até o dia 09 e maio de 2019, 

O fornecimento do laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) e do requerimento é de 

previsto no artigo 40, § 1º e 2º, do Decreto nº 3.298/99 e suas alterações. O laudo médico (original ou 
cópia autenticada em cartório) valerá somente para este processo, não será devolvido e não será fornecida cópia 

O candidato com deficiência, caso seja aprovado e convocado em vagas destinadas à ampla concorrência não serão 

ipótese de não haver candidatos com deficiência 
aprovados, na lista final, em número suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas 
remanescentes serão revertidas para ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, 

Em caso de desistência de candidato com deficiência aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo 

respeitará os critérios de alternância e de proporcionalidade, que consideram 
a relação entre o número total de vagas e o número de vagas reservadas aoscandidatos com deficiência. 

O candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto no parágrafo único do art. 27 da 
Lei nº 10741/2003 (Estatuto do Idoso). No caso dos empatantes serem ambos abrangidos por este critério, 

CLASSIFICADO, o candidato que constar numa posição até duas vezes de vagas prevista neste edital. 

lo, a contar do dia subsequente ao da 
horas do primeiro dia às 23 horas e 59 minutos horas do último dia, 

A bancaexaminadora tem por responsabilidade as análises e julgamento de todos os recursos e constitui última 
instância para esses, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 

, a convocação de candidatos classificados para admissão obedecerá, 

classificação dos candidatos habilitados no cargo, 

Os candidatos serão submetidos a exames médicos e avaliação psicológica que avaliarão sua capacidade física e 
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10.5 Por ocasião da convocação que antecede a contratação, os candidatos classificados deverão apresentar documentos 

originais, acompanhados de uma cópia que comprove os requisitos para provimento e que deram condições de 
inscrição, estabelecidos no presente edita

10.5.2 A convocação de que trata o subitem anterior será realizada pelo 
apresentar-se ao municípiono local, data e horário determinados.

10.5.3 Os candidatos convocados para a admissão deverão apresentar os seguintes documentos: Carteira de Trabalho e 
Previdência Social; Certidão de Nascimento ou, se casado, Certidão de Casamento; Título de Eleitor; Certificado de 
Reservista ou Dispensa de Incorporação, para candidatos do sexo masculino; Cédula de Identidade 
(três) fotos 3 x 4 recentes, Inscrição no PIS/PASEP ou declaração de firma anterior, informando não haver feito o 
cadastro; Cadastro de Pessoa Física 
profissão, de acordo com os requisitos para os cargos descritos no anexo 
solteiros menores de 18 anos; Termo de Guarda e Certidão de Nascimento do filho menor que estiv
Comprovante de residência (recente) e outros documentos que o 

10.5.4 Não serão aceitos protocolos ou cópias não autenticados dos documentos relacionados no subitem anterior.
10.6 A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades dos documentos apresentados, mesmo que verificadas a qualquer 

tempo, em especial na ocasião da contratação, acarretarão a nulidade da inscrição e a desqualificação do candidato, 
com todas as suas decorrências, sem prejuízo de medi

10.7 O candidato que não atender à convocação para a admissão no local, data e horário determinado pelo 
munido de toda a documentação, ou atendê
SELETIVO. 

 

11 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

11.1 A inscrição do candidatosomenteserá de forma manual e atraves de depósitoidentificado e 
outransferenciaconformemencionadoanteriormente, no ato da entrega da inscrição o candidatoentregaráostitulos para a 
primeirafase do certame, a inscriçãodo candidatoimplicará a aceitação das normas para o TESTE SELETIVO contidas nos 
comunicados, neste edital e em outros a serempublicados.

11.2 É de inteiraresponsabilidade do candidato acompanhar todos os atos, editais e c
SELETIVO que sejam publicados no Diário Oficial dos Municipios e/ou divulgados na internet, no endereçoeletrônico
Prefeitura de Wall Ferraz. 

11.3 O candidatopoderáobter informações referentes ao TESTE SELETIVO nas 
CONSULTORIA, por meio do seguinte telefone:
11.4 O resultado final do TESTE SELETIVO será publicado no endereçoeletrônico
Ferraznasdatasprováveis estipuladas no anexo I deste edital.
11.4.1  O TESTE SELETIVO será homologado pelo 
após a publicação do resultado final. 
11.4.2 O municípioe a CRESCER CONSULTORIA
de: 
a) endereço não atualizado; 
b) endereço de difícil acesso; 
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do candidato; 
d) correspondência recebida por terceiros.
11.5 O municípioe a CRESCER CONSULTORIA
a realização da prova(Entrevista) e/oumudança de candidato para a investidura no cargo.
11.6 Oscasosomissosserão resolvidos pela 
11.7 A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste edital, bem como as alterações em dispositivos 
legais e normativos a ele posteriores, não serão objeto de avaliação, salvo se listada no conteúdo programático constante do 
anexo III deste edital. 
11.8 Quaisquer alterações nas regras fixadas neste edital só poderão ser feitas por meio de outro edital
(Erratas)divulgadasatraves do diário official do Municpio e Site da PRefeitura de Wall Ferraz
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ocasião da convocação que antecede a contratação, os candidatos classificados deverão apresentar documentos 
originais, acompanhados de uma cópia que comprove os requisitos para provimento e que deram condições de 
inscrição, estabelecidos no presente edital. 
A convocação de que trata o subitem anterior será realizada pelo município. O candidato convocado deverá 

no local, data e horário determinados. 
Os candidatos convocados para a admissão deverão apresentar os seguintes documentos: Carteira de Trabalho e 
Previdência Social; Certidão de Nascimento ou, se casado, Certidão de Casamento; Título de Eleitor; Certificado de 

ração, para candidatos do sexo masculino; Cédula de Identidade 
(três) fotos 3 x 4 recentes, Inscrição no PIS/PASEP ou declaração de firma anterior, informando não haver feito o 
cadastro; Cadastro de Pessoa Física – CPF; Comprovação de escolaridade e/ou Autorização Legal para o exercício da 
profissão, de acordo com os requisitos para os cargos descritos no anexo II; Certidão de Nascimento dos filhos 
solteiros menores de 18 anos; Termo de Guarda e Certidão de Nascimento do filho menor que estiv
Comprovante de residência (recente) e outros documentos que o Municípiojulgar necessários no ato da convocação.
Não serão aceitos protocolos ou cópias não autenticados dos documentos relacionados no subitem anterior.

ivas e/ou irregularidades dos documentos apresentados, mesmo que verificadas a qualquer 
tempo, em especial na ocasião da contratação, acarretarão a nulidade da inscrição e a desqualificação do candidato, 
com todas as suas decorrências, sem prejuízo de medidas de ordem administrativa, civil e criminal.
O candidato que não atender à convocação para a admissão no local, data e horário determinado pelo 
munido de toda a documentação, ou atendê-la, mas recusar-se ao preenchimento de vaga, será eliminad

do candidatosomenteserá de forma manual e atraves de depósitoidentificado e 
outransferenciaconformemencionadoanteriormente, no ato da entrega da inscrição o candidatoentregaráostitulos para a 

do candidatoimplicará a aceitação das normas para o TESTE SELETIVO contidas nos 
comunicados, neste edital e em outros a serempublicados. 

É de inteiraresponsabilidade do candidato acompanhar todos os atos, editais e comunicados referentes a este TESTE 
SELETIVO que sejam publicados no Diário Oficial dos Municipios e/ou divulgados na internet, no endereçoeletrônico

O candidatopoderáobter informações referentes ao TESTE SELETIVO nas Centrais de Atendimento da CRESCER 
, por meio do seguinte telefone: 86 3303-3883 . 

O resultado final do TESTE SELETIVO será publicado no endereçoeletrônicodaPrefeitura de Wall 
estipuladas no anexo I deste edital. 

será homologado pelo municipio, publicado no Diário Oficial dos Municipios

CRESCER CONSULTORIA não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 

correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do candidato; 
correspondência recebida por terceiros. 

CRESCER CONSULTORIA não arcarão com quaisquer despesas de deslocamento de candidatos para 
e/oumudança de candidato para a investidura no cargo. 

Oscasosomissosserão resolvidos pela CRESCER CONSULTORIA juntamente com o município. 
A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste edital, bem como as alterações em dispositivos 

legais e normativos a ele posteriores, não serão objeto de avaliação, salvo se listada no conteúdo programático constante do 

Quaisquer alterações nas regras fixadas neste edital só poderão ser feitas por meio de outro edital
divulgadasatraves do diário official do Municpio e Site da PRefeitura de Wall Ferraz. 

Teresina, 24 de abril de 2019 
------------------------------------------------------------- 

Prefeito Municipal de  Wall Ferraz– PI 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

ocasião da convocação que antecede a contratação, os candidatos classificados deverão apresentar documentos 
originais, acompanhados de uma cópia que comprove os requisitos para provimento e que deram condições de 

O candidato convocado deverá 

Os candidatos convocados para a admissão deverão apresentar os seguintes documentos: Carteira de Trabalho e 
Previdência Social; Certidão de Nascimento ou, se casado, Certidão de Casamento; Título de Eleitor; Certificado de 

ração, para candidatos do sexo masculino; Cédula de Identidade – RG ou RNE; 3 
(três) fotos 3 x 4 recentes, Inscrição no PIS/PASEP ou declaração de firma anterior, informando não haver feito o 

ridade e/ou Autorização Legal para o exercício da 
I; Certidão de Nascimento dos filhos 

solteiros menores de 18 anos; Termo de Guarda e Certidão de Nascimento do filho menor que estiver sob tutela; 
julgar necessários no ato da convocação. 

Não serão aceitos protocolos ou cópias não autenticados dos documentos relacionados no subitem anterior. 
ivas e/ou irregularidades dos documentos apresentados, mesmo que verificadas a qualquer 

tempo, em especial na ocasião da contratação, acarretarão a nulidade da inscrição e a desqualificação do candidato, 
das de ordem administrativa, civil e criminal. 

O candidato que não atender à convocação para a admissão no local, data e horário determinado pelo município, 
se ao preenchimento de vaga, será eliminado do TESTE 

do candidatosomenteserá de forma manual e atraves de depósitoidentificado e 
outransferenciaconformemencionadoanteriormente, no ato da entrega da inscrição o candidatoentregaráostitulos para a 

do candidatoimplicará a aceitação das normas para o TESTE SELETIVO contidas nos 

omunicados referentes a este TESTE 
SELETIVO que sejam publicados no Diário Oficial dos Municipios e/ou divulgados na internet, no endereçoeletrônicoda 

de Atendimento da CRESCER 

Prefeitura de Wall 

Diário Oficial dos Municipios, em até 30 dias 

prejuízos ao candidato decorrentes 

correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do candidato;  

não arcarão com quaisquer despesas de deslocamento de candidatos para 

 
A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste edital, bem como as alterações em dispositivos 

legais e normativos a ele posteriores, não serão objeto de avaliação, salvo se listada no conteúdo programático constante do 

Quaisquer alterações nas regras fixadas neste edital só poderão ser feitas por meio de outro edital 



ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
CNPJ Nº 01.612.612/0001-06 
PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 01/2019
CRESCER CONSULTORIAS 

 
 
 

ANEXO I - CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
 

EVENTO  

Período de Inscrições: Pagamento da Taxa 

OU TRANSFERENCIA ) 

Período de Inscrições e Entrega dos Documentos  

1º Fase - Divulgação do resultado de Análise de Curriculum 

1º Fase - Apresentação de recursos contra o resultado de Análise de 

Curriculum  

1º Fase - Divulgação do resultado DEFINITIVO da análise de curriculo

2º Fase - Divulgação dos locais para Entrevista  

DATA DA ENTREVISTA 30.06.2019 

2º Fase - Divulgação do resultado de preliminar da entrevista

2º Fase -- Apresentação de recursos contra o resultado preliminar da 

entrevista 

2º Fase - Divulgação do resultado DEFINITIVO da entrevista

Divulgação do Resultado Final  
  

ANEXO II - QUADRO DEMONSTRATIVO DE CARGOS, REQUISITOS, VALOR DA 
INSCRIÇÃO, QUANTIDADE DE VAGAS, CARGA HORÁRIA, SALÁRIO BÁSICO E 
LOTAÇÃO 

 

POSSE E NOMEAÇÃO: A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO

LOTAÇÃO: SECRETARIA  MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO:  

C
Ó

D
IG

O
 

CARGO 

101 MOTORISTA D/E Ensino Fundamental 

102 
OPERADOR DE MÁQUINAS 
PESADAS 

Ensino Fundamental Completo + Exp
Comprovada

103 AUXILIAR ADMINSISTRATIVO Ensino Médio Completo

 

POSSE E NOMEAÇÃO: A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO

LOTAÇÃO: SECRETARIA  MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO:  

C
Ó

D
IG

O
 

CARGO 
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CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

DATA PREVISTA  

Período de Inscrições: Pagamento da Taxa (DEPOSITO IDENTIFICADO 29.04.2019 A 22.05.2019

Entrega dos Documentos   29.04.2019 A 22.05.2019

Divulgação do resultado de Análise de Curriculum  18.06.2019 

Apresentação de recursos contra o resultado de Análise de 19 E 20.06.2019 

Divulgação do resultado DEFINITIVO da análise de curriculo 24.06.2019 

Divulgação dos locais para Entrevista   26.06.2019 

Divulgação do resultado de preliminar da entrevista 09.07.2019 

Apresentação de recursos contra o resultado preliminar da 10 E 11.07.2019 

Divulgação do resultado DEFINITIVO da entrevista 16.07.2019 

22.07.2019 

QUADRO DEMONSTRATIVO DE CARGOS, REQUISITOS, VALOR DA 
INSCRIÇÃO, QUANTIDADE DE VAGAS, CARGA HORÁRIA, SALÁRIO BÁSICO E 

 

QUADRO DEMONSTRATIVO  

POSSE E NOMEAÇÃO: A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

SECRETARIA  MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

REQUISITOS NECESSÁRIOS 

 
VAGAS

 
 
 
 

A
M

P
LA

 

P
N

E(
*

) 

Ensino Fundamental Incompleto  03 - 

nsino Fundamental Completo + Experiencia 
Comprovada 

01 - 

Ensino Médio Completo 01 - 

QUADRO DEMONSTRATIVO  

POSSE E NOMEAÇÃO: A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

SECRETARIA  MUNICIPAL DE SAÚDE 

REQUISITOS NECESSÁRIOS 

 
VAGAS

 
 
 
 

 

.04.2019 A 22.05.2019 

.04.2019 A 22.05.2019 

QUADRO DEMONSTRATIVO DE CARGOS, REQUISITOS, VALOR DA 
INSCRIÇÃO, QUANTIDADE DE VAGAS, CARGA HORÁRIA, SALÁRIO BÁSICO E 

VAGAS 

C
A

R
G

A
 H

O
R

Á
R

IA
  

V
EN

C
IM

EN
TO

 
R

$ 

TO
TA

L 
 

03 40H 998,00 

01 40H 1.100,00 

01 40H 998,00 

 

VAGAS 

C
A

R
G

A
 H

O
R

Á
R

IA
 

V
EN

C
IM

EN
TO

 
R

$ 
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104 
AGENTE DE COMBATES A 
ENDEMIAS 

Ensino Médio Completo.

105 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – VARZEA DA CRUZ / 
LAGOA DE DENTRO/ 
CUSTANEIRO -ZONA RURAL 

Ensino Médio Completo + Residir Na Área *

106 
AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE (SEDE) ZONA URBANA 

Ensino Médio Completo + Residir Na Área.

107 AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL Ensino Médio Completo.

108 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  Ensino Fundamental Completo.

109 TÉCNICO EM ENFERMAGEM Curso Técnico De Enfermagem.

110 FISIOTERAPEUTA 

Certidão De Conclusão Ou Diploma, 
Devidamente Registrado, De Curso De 
Graduação De Nível Superior Em 
Fisioterapia + Registro No Conselho De 
Classe.

111 NUTRICIONISTA 

Certidão De Conclusão Ou Diploma, 
Devidamente Registrado, De 
Graduação De Nível Superior Em Nutrição 
+ Registro No Conselho De Classe.

112 MÉDICO VETERINÁRIO  

Certidão De Conclusão Ou Diploma, 
Devidamente Registrado, De Curso De 
Graduação De Nível Superior Em Medicina 
Veterinária + 
Classe.

113 MOTORISTA D/E Ensino Fundamental Inc

 

POSSE E NOMEAÇÃO: A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO

LOTAÇÃO: SECRETARIA  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO:  

C
Ó

D
IG

O
 

CARGO 

114 AUXILIAR ADMINSTRATIVO Ensino Médio Completo.

115 ASSISTENTE SOCIAL 

Certidão De Conclusão Ou 
Devidamente Registrado, De Curso De 
Graduação De Nível Superior Em Serviço 
Social + Registro No Conselho De Classe.

 

POSSE E NOMEAÇÃO: A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO

LOTAÇÃO: SECRETARIA  MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO:  
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A
M

P
LA

 

P
N

E(
*

) 

Ensino Médio Completo. 01 - 

Ensino Médio Completo + Residir Na Área * 01 - 

Ensino Médio Completo + Residir Na Área. 01 - 

Ensino Médio Completo. 01 - 

Ensino Fundamental Completo. 01 - 

Curso Técnico De Enfermagem. 02 - 

Certidão De Conclusão Ou Diploma, 
Devidamente Registrado, De Curso De 
Graduação De Nível Superior Em 
Fisioterapia + Registro No Conselho De 
Classe. 

01 - 

Certidão De Conclusão Ou Diploma, 
Devidamente Registrado, De Curso De 
Graduação De Nível Superior Em Nutrição 
+ Registro No Conselho De Classe. 

01 - 

Certidão De Conclusão Ou Diploma, 
Devidamente Registrado, De Curso De 
Graduação De Nível Superior Em Medicina 
Veterinária + Registro No Conselho De 
Classe. 

01 - 

Ensino Fundamental Incompleto 01 - 

QUADRO DEMONSTRATIVO  

POSSE E NOMEAÇÃO: A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

SECRETARIA  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

REQUISITOS NECESSÁRIOS 

 
VAGAS

 
 
 
 

A
M

P
LA

 

P
N

E(
*

) 

Ensino Médio Completo. 01 - 

Certidão De Conclusão Ou Diploma, 
Devidamente Registrado, De Curso De 
Graduação De Nível Superior Em Serviço 
Social + Registro No Conselho De Classe. 

01 - 

QUADRO DEMONSTRATIVO  

POSSE E NOMEAÇÃO: A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

SECRETARIA  MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

TO
TA

L 
 

01 40H 1.250,00 

01 40H 1.250,00 

01 40H 1.250,00 

01 40H 998,00 

01 40H 998,00 

02 40H 998,00 

01 20 H  1.650,00 

01 30 H 1.300,00 

01 20 H  1.300,00 

01 40H 998,00 

 

VAGAS 
C

A
R

G
A

 H
O

R
Á

R
IA

  

V
EN

C
IM

EN
TO

 
R

$
 

TO
TA

L 
 

01 40H 998,00 

01 30H 1.300,00 

 



ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
CNPJ Nº 01.612.612/0001-06 
PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 01/2019
CRESCER CONSULTORIAS 

 
 
 

C
Ó

D
IG

O
 

CARGO 

114 AUXILIAR ADMINSTRATIVO Ensino Médio Completo.

115 DIGITADOR  Ensino Médio Completo.

116 NUTRICIONISTA 

Certidão De Conclusão Ou Diploma, 
Devidamente Registrado, De Curso De 
Graduação De Nível Superior Em Nutrição 
+ Registro No Conselho De Classe.

117 MOTORISTA D/E Ensino 

118 
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO  
INFANTIL 

Certidão de Conclusão Ou Diploma, 
Devidamente Registrado, de Curso de 
Graduação de Nível Superior de 
Licenciatura ou Formação em Nível Médio 
na modalidade Normal (Magistério) ou
Normal Superior ou Pedagogia.

119 PROFESSOR DE 1º AO 5 º ANO  

Certidão de Conclusão Ou Diploma, 
Devidamente Registrado, de Curso de 
Graduação de Nível Superior de 
Licenciatura ou Formação em Nível Médio 
na modalidade Normal 
Normal Superior ou Pedagogia.

120 
PROFESSOR DE 6 º AO 9 º ANO - 
PORTUGUÊS 

Certidão de Conclusão Ou Diploma, 
Devidamente Registrado, de Curso de 
Graduação de Nível Superior de 
Licenciatura Plena em Letras 
Reconhecido Pelo Ministério da Educação.

121 
PROFESSOR DE 6 º AO 9 º ANO - 
MATEMÁTICA 

Certidão de Conclusão Ou Diploma, 
Devidamente Registrado, de Curso de 
Graduação de Nível Superior de 
Licenciatura Plena em 
Reconhecido Pelo Ministério da Educação.

122 
PROFESSOR DE 6 º AO 9 º ANO - 
CIÊNCIAS 

Certidão de Conclusão Ou Diploma, 
Devidamente Registrado, de Curso de 
Graduação de Nível Superior de 
Licenciatura Plena em Ciências, 
Reconhecido Pelo Ministério da Educação.

123 
PROFESSOR DE 6 º AO 9 º ANO - 
INGLÊS 

Certidão de Conclusão Ou Diploma, 
Devidamente Registrado, de Curso de 
Graduação de Nível Superior de 
Licenciatura Plena em Letras Inglês, 
Reconhecido Pelo Ministério da Educação.

124 
PROFESSOR DEEDUCAÇÃO 
FÍSICA 

Diploma , devidamente registrado, de curso 
superior em Licenciatura em Educação 
Física, , Reconhecido Pelo Ministério da 
Educação + registro profissional no
de classe competente

125 PROFESSOR DO EJA  

Certidão de Conclusão Ou Diploma, 
Devidamente Registrado, de Curso de 
Graduação de Nível Superior de 
Licenciatura ou Formação em Nível Médio 
na modalidade Normal (Magistério) 
Normal Superior ou Pedagogia ou qualquer 
licenciatura.
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REQUISITOS NECESSÁRIOS 

 
VAGAS

 
 
 
 

A
M

P
LA

 

P
N

E(
*)

 

Ensino Médio Completo. 01 - 

Ensino Médio Completo. 02 - 

Certidão De Conclusão Ou Diploma, 
Devidamente Registrado, De Curso De 
Graduação De Nível Superior Em Nutrição 
+ Registro No Conselho De Classe. 

01 - 

Ensino Fundamental Incompleto 01 - 

Certidão de Conclusão Ou Diploma, 
Devidamente Registrado, de Curso de 
Graduação de Nível Superior de 
Licenciatura ou Formação em Nível Médio 
na modalidade Normal (Magistério) ou 
Normal Superior ou Pedagogia. 

01 - 

Certidão de Conclusão Ou Diploma, 
Devidamente Registrado, de Curso de 
Graduação de Nível Superior de 
Licenciatura ou Formação em Nível Médio 
na modalidade Normal (Magistério) ou 
Normal Superior ou Pedagogia. 

03 - 

Certidão de Conclusão Ou Diploma, 
Devidamente Registrado, de Curso de 
Graduação de Nível Superior de 
Licenciatura Plena em Letras Português, 
Reconhecido Pelo Ministério da Educação. 

01 - 

Certidão de Conclusão Ou Diploma, 
Devidamente Registrado, de Curso de 
Graduação de Nível Superior de 
Licenciatura Plena em Matemática, 
Reconhecido Pelo Ministério da Educação. 

02 - 

Certidão de Conclusão Ou Diploma, 
Devidamente Registrado, de Curso de 
Graduação de Nível Superior de 
Licenciatura Plena em Ciências, 
Reconhecido Pelo Ministério da Educação. 

01 - 

Certidão de Conclusão Ou Diploma, 
Devidamente Registrado, de Curso de 
Graduação de Nível Superior de 
Licenciatura Plena em Letras Inglês, 
Reconhecido Pelo Ministério da Educação. 

01 - 

Diploma , devidamente registrado, de curso 
superior em Licenciatura em Educação 
Física, , Reconhecido Pelo Ministério da 
Educação + registro profissional no conselho 
de classe competente 

02 - 

Certidão de Conclusão Ou Diploma, 
Devidamente Registrado, de Curso de 
Graduação de Nível Superior de 
Licenciatura ou Formação em Nível Médio 
na modalidade Normal (Magistério) ou 
Normal Superior ou Pedagogia ou qualquer 
licenciatura. 

03 - 

VAGAS 

C
A

R
G

A
 H

O
R

Á
R

IA
  

V
EN

C
IM

EN
TO

 
R

$ 

TO
TA

L 
 

01 40H 998,00 

02  1.100,00 

01 30 H 1.300,00 

01 40H 998,00 

01 20H 
PISO 

NACIONAL 

03 20H 
PISO 

NACIONAL 

01 20H 
PISO 

NACIONAL 

02 20H 
PISO 

NACIONAL 

01 20H 
PISO 

NACIONAL 

01 20H 
PISO 

NACIONAL 

02 40H 
PISO 

NACIONAL 

03 40H 
PISO 

NACIONAL 
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Graduação de Nível Superior de 
Licenciatura Plena em
ReconhecidoPeloMinistério da Educação.
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Graduação de Nível Superior de 
Licenciatura Plena emHistória, 
ReconhecidoPeloMinistério da Educação. 
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IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

CPF: 

RG: 

Telefone (   )           

E-Mail: 

Código Do Cargo: 

Cargo: 
 

 

CANDIDATO, MARQUE A QUANTIDADE DE DOCUMENTOS APRESENTADOS:
 

(         )   DOCUMENTOS PESSOAIS : _____________________________________________________________

 
MARQUE SIM OU NÃO

Sim (   )  Não (   )  

Sim (   )  Não (   )  

Sim (   )  Não (   )  
Sim (   )  Não (   )  

Sim (   )  Não (   )  

Sim (   )  Não (   )  

Sim (   )  Não (   )  
Sim (   )  Não (   )  

Quantidade de laudas protocoladas: 

Totalização de pontos: 

 
(*) É obrigatório o envio do diploma, certidão ou declaração para acolhimento dos demais títulos.
 

______________, __________de _____________________________ de 201
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

VIA DO CANDIDATO  
 
Quantidade de laudas protocoladas: 

Visto de recebimento 

Assinatura do Candidato (a) 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

CANDIDATO, MARQUE A QUANTIDADE DE DOCUMENTOS APRESENTADOS: 

(         )   DOCUMENTOS PESSOAIS : _____________________________________________________________

OU NÃO DESCRIÇÃO DO 
TÍTULO 

 Certificado de 
Conclusão de Ensino 
Fundamental  

 

 Certificado de 
Conclusão de Ensino 
Médio 

 

 Curso de Capacitação  
 Diploma do curso de 

graduação. 
 

 Curso de 
Especializaçãonaárea 
do cargo 

 

 Curso de Mestrado na 
área ou em área afins 

 

 Curso de Doutorado  
 Diploma, certidão ou 

declaração de 
conclusão de curso* 

(*) É obrigatório o envio do diploma, certidão ou declaração para acolhimento dos demais títulos.

______________, __________de _____________________________ de 2019. 

__________________________________________________________________ 
Visto de recebimento 

 
________________________________________________________ 

Assinatura do Candidato (a). 

(         )   DOCUMENTOS PESSOAIS : _____________________________________________________________ 

PONTOS 
ALMEJADOS 

 
- 

(*) É obrigatório o envio do diploma, certidão ou declaração para acolhimento dos demais títulos. 
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O RECEBEDOR DEVE CONFIRMAR A QUANTIDADE DE TITULOS APRESENTADOS.

 

 

 
ANEXO III - DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO AVALIAÇÃO CURRICULAR NÍVEL SUPERIOR

 
 
 
I) Escolaridade   

Formação  

1.Graduação 

 

Diploma do curso de graduação de nível superior expedido por 

instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.  

2. Especialização  Diploma do curso de pós

com carga horária igual ou superior a 360 horas, expedido por 

instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. 

3. Mestrado  Diploma do curso de pós

expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério 

da Educação. 

4. Doutorado  Diploma do curso de pós

expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério 

da Educação. 
 

 
II) Experiência Profissional:  

Critério  Requisito 

Tempo            

de Serviço  

Documento que comprove a experiência 

profissional na área ou função a que 

concorre.  

  
 

III - Qualificação 
Profissional:   

Critério  Requisito 

Curso de 

Capacitação 

Profissional  

Certificados de cursos de capacitação, 

devidamente registrados pela instituição 

formadora, legalmente autorizada, 

CONTENDO CARGA HORÁRIA E 

CONTEÚDOS MINISTRADOS

função a que concorre. 
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O RECEBEDOR DEVE CONFIRMAR A QUANTIDADE DE TITULOS APRESENTADOS. 

DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO AVALIAÇÃO CURRICULAR NÍVEL SUPERIOR

Requisito  

Diploma do curso de graduação de nível superior expedido por 

instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.  

Diploma do curso de pós-graduação em nível de especialização 

com carga horária igual ou superior a 360 horas, expedido por 

instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.  

Diploma do curso de pós-graduação em nível de Mestrado, 

expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério 

da Educação.  

Diploma do curso de pós-graduação em nível de Doutorado, 

expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério 

da Educação.  

Requisito  Pontuação 

Documento que comprove a experiência 

profissional na área ou função a que 

Até 01 ano: 01 ponto;   

De 01 ano e 01 dia a 02 anos: 02 

De 02 anos e 01 dia a 03 anos: 03 pontos

De 03 anos e 01 dia a 04 anos: 04 pontos

De 04 anos e 01 dia em diante: 05 pontos

Requisito  Pontuação 

Certificados de cursos de capacitação, 

devidamente registrados pela instituição 

formadora, legalmente autorizada, 

CONTENDO CARGA HORÁRIA E 

CONTEÚDOS MINISTRADOS, na área ou 

função a que concorre.  

0,5 ponto:  

Certificados somente a partir de  40h 

(quarenta) horas apresentadas e 

comprovadas nos últimos três anos, 

obtido necessariamente após a data de 

conclusão da graduação. 

(Não serão aceitos certificados com 

carga horária inferior a 40 h e que não 

possuam conteúdos ministrados)

Máximo : 5 pontos. 

 

 

DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO AVALIAÇÃO CURRICULAR NÍVEL SUPERIOR 

Pontuação  

instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.   

 0,5 ponto;  

 

 1,0 ponto;  

 

 1,5 ponto;  

 2,0 pontos;  

Pontuação  

02 pontos;   

03 pontos;  

04 pontos;  

05 pontos.   

Pontuação  

Certificados somente a partir de  40h 

) horas apresentadas e 

comprovadas nos últimos três anos, 

obtido necessariamente após a data de 

conclusão da graduação.  

(Não serão aceitos certificados com 

carga horária inferior a 40 h e que não 

possuam conteúdos ministrados) 
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AVALIAÇÃO ENTREVISTA NÍVEL SUPERIOR 
 
 
 

Critério  

I. Habilidade de 

Comunicação  

Domínio da linguagem verbal e habilidade de 
falar com clareza e objetividade; 
Possuir consciência e controle da linguagem 

corporal; 

Ser convincente, criar empatia e gerar 

interesse; 

Ouvir a mensagem, compreendê

resposta adequada 

II. Capacidade para 

trabalhar em Equipe  

Ser  proativo
contribuir para o desenvolvimento da 
atividade; 
Ser confiante e seguro na tomada de decisão; 

Administrar conflitos e ser capaz de identificar 

e conciliar as necessidades da equipe. 

III. Habilidades técnicas e 

domínio do conteúdo da 

área de atuação  

Possuir conhecimento técnico adequado à 

função pretendida; Dominar conteúdos 

relativos à área de atuação que poderão 

auxiliar no desempenho das tarefas diárias. 

IV. Comprometimento  Apresentar real interesse em exercer a função 
pretendida; Conhecer, minimamente, a 
missão do órgão e entidade que pretende 
trabalhar; 
Demonstrar disposição para realizar as 

atribuições do cargo a que concorre, de 

acordo com a realidad
 

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ 

PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 01/2019 

 

 
  

 

AVALIAÇÃO ENTREVISTA NÍVEL SUPERIOR  

Descrição  Pontuação 

Máxima  

Domínio da linguagem verbal e habilidade de 
falar com clareza e objetividade;  
Possuir consciência e controle da linguagem 

corporal;  

Ser convincente, criar empatia e gerar 

interesse;  

Ouvir a mensagem, compreendê-la e dar a 

resposta adequada  

4,0  

Ser  proativo, estando sempre disposto a 
contribuir para o desenvolvimento da 
atividade;  
Ser confiante e seguro na tomada de decisão;  

Administrar conflitos e ser capaz de identificar 

e conciliar as necessidades da equipe.  

4,0  

Possuir conhecimento técnico adequado à 

função pretendida; Dominar conteúdos 

relativos à área de atuação que poderão 

auxiliar no desempenho das tarefas diárias.  

4,0  

Apresentar real interesse em exercer a função 
pretendida; Conhecer, minimamente, a 
missão do órgão e entidade que pretende 
trabalhar;  
Demonstrar disposição para realizar as 

atribuições do cargo a que concorre, de 

acordo com a realidade apresentada.  

4,0  

 

Pontuação 

 

Pontuação 

Atribuída  
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AVALIAÇÃO CURRICULAR: NÍVEL MÉDIO 
 
I) Escolaridade   
 

Formação  

1. Ensino Médio  Diploma de conclusão ou Certificado de conclusão do Ensino 

Médio, acrescido de histórico escolar. 
 
 
 
II) Experiência Profissional:  
 

Critério  Requisito 

Tempo de Serviço  Documento que comprove a 

experiência profissional na área 

ou função a que concorre. 

 
 
III) Qualificação 
Profissional:   
 

Critério  Requisito 

Curso de 

Capacitação 

Profissional  

Certificados de cursos de 

capacitação, devidamente 

registrados pela instituição 

formadora, legalmente autorizada, 

contendo carga horária e conteúdos 

ministrados.  
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AVALIAÇÃO CURRICULAR: NÍVEL MÉDIO  

Requisito  

Diploma de conclusão ou Certificado de conclusão do Ensino 

Médio, acrescido de histórico escolar.  

Requisito  Pontuação 

Documento que comprove a 

experiência profissional na área 

ou função a que concorre.  

Até 01 ano: 01 ponto; 

De 01 ano e 01 dia a 02 anos: 02 pontos;
02 anos e 01 dia a 03 anos: 03 pontos;
De 03 anos e 01 dia a 04 anos: 04 pontos;

De 04 anos e 01 dia em diante: 05 pontos;

Requisito  Pontuação 

Certificados de cursos de 

capacitação, devidamente 

registrados pela instituição 

formadora, legalmente autorizada, 

contendo carga horária e conteúdos 

0,5 pontos:  

Certificados somente a partir de  40

horas apresentadas e comprovadas nos últimos três 

anos, obtido necessariamente após a data de 

conclusão da graduação.  

(Não serão aceitos certificados com carga horária 

inferior a 40 h e que não possuam conteúdos 

ministrados) 

No máximo 5,0 (cinco pontos)

Pontuação  

5,0 pontos.  

Pontuação  

02 pontos; De 
03 pontos; 

04 pontos; 

05 pontos; 

Pontuação   

Certificados somente a partir de  40h (quarenta) 

horas apresentadas e comprovadas nos últimos três 

anos, obtido necessariamente após a data de 

(Não serão aceitos certificados com carga horária 

inferior a 40 h e que não possuam conteúdos 

nco pontos).  
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AVALIAÇÃO ENTREVISTA NÍVEL MÉDIO 

 
 

Critério  

I. Habilidade de 

Comunicação  

Domínio da linguagem verbal e habilidade de 
falar com clareza e objetividade; 
Possuir consciência e controle da linguagem 

corporal; 

Ser convincente, criar empatia e gerar 

interesse; 

Ouvir a mensagem, compreendê

resposta adequada. 

II. Capacidade para 

trabalhar em Equipe  

Ser proativo, estando sempre disposto a 
contribuir para o desenvolvimento da 
atividade; 
Ser confiante e seguro na tomada de decisão; 

Administrar conflitos e ser capaz de identificar 

e conciliar as necessidades da equipe. 

III. Habilidades técnicas e 

domínio do conteúdo da 

área de atuação  

Possuir conhecimento técnico adequado à 

função pretendida; Dominar conteúdos 

relativos à área de atuação que poderão 

auxiliar no desempenho das tarefas diárias. 

IV. Comprometimento  Apresentar real interesse em exercer a função 
pretendida; Conhecer, minimamente, a 
missão do órgão e entidade que pretende 
trabalhar; 
Demonstrar disposição para realizar as 

atribuições do cargo a que concorre, de 

acordo com a realidad
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ 

PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 01/2019 

 

 
  

 

AVALIAÇÃO ENTREVISTA NÍVEL MÉDIO  

Descrição  Pontuação 

Máxima  

Domínio da linguagem verbal e habilidade de 
falar com clareza e objetividade;  
Possuir consciência e controle da linguagem 

corporal;  

Ser convincente, criar empatia e gerar 

interesse;  

Ouvir a mensagem, compreendê-la e dar a 

resposta adequada.  

4,0  

Ser proativo, estando sempre disposto a 
contribuir para o desenvolvimento da 
atividade;  
Ser confiante e seguro na tomada de decisão;  

Administrar conflitos e ser capaz de identificar 

e conciliar as necessidades da equipe.  

4,0  

Possuir conhecimento técnico adequado à 

função pretendida; Dominar conteúdos 

relativos à área de atuação que poderão 

auxiliar no desempenho das tarefas diárias.  

4,0  

Apresentar real interesse em exercer a função 
pretendida; Conhecer, minimamente, a 
missão do órgão e entidade que pretende 
trabalhar;  
Demonstrar disposição para realizar as 

atribuições do cargo a que concorre, de 

acordo com a realidade apresentada.  

4,0  

Pontuação 

 

Pontuação 

Atribuída  
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AVALIAÇÃO CURRÍCULO NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

I) Escolaridade  
 

Formação  

1.Ensino Fundamental 

Incompleto  

Diploma de conclusão ou Certificado de conclusão do Ensino 

Fundamental Incompleto, acrescido de histórico escolar. 
 
 

 
II) Experiência Profissional:  

Critério  Requisito 

Tempo de Serviço  Documento que comprove a 

experiência profissional na área 

ou função a que concorre. 

 
 

 
 
III) Qualificação Profissional:  

Critério  Requisito 

Curso de 

Capacitação 

Profissional  

Certificados de cursos de 

capacitação, devidamente 

registrados pela instituição 

formadora, legalmente autorizada, 

contendo carga horária e 

conteúdos ministrados. 

 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ 

PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 01/2019 

 

 
  

 

 

AVALIAÇÃO CURRÍCULO NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

Requisito  

Diploma de conclusão ou Certificado de conclusão do Ensino 

Fundamental Incompleto, acrescido de histórico escolar.  

Requisito  Pontuação 

Documento que comprove a 

experiência profissional na área 

ou função a que concorre.  

Até 01 ano: 01 ponto;  

De 01 ano e 01 dia a 02 anos: 02 pontos;
De 02 anos e 01 dia a 03 anos: 
pontos; 
De 03 anos e 01 dia a 04 anos: 

pontos; De 04 anos e 01 dia em 

05 pontos; 

Requisito  Pontuação  

Certificados de cursos de 

capacitação, devidamente 

registrados pela instituição 

formadora, legalmente autorizada, 

contendo carga horária e 

conteúdos ministrados.  

0,5 pontos:  

Certificados somente a partir de  40h (quarenta) 

horas apresentadas e comprovada

três anos, obtido necessariamente após a data de 

conclusão da graduação.  

(Não serão aceitos certificados com carga 

horária inferior a 40 h e que não possuam 

conteúdos ministrados) 

No máximo 5,0 (cinco pontos). 

 

AVALIAÇÃO CURRÍCULO NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO  

Pontuação  

5,0 pontos. 

Pontuação  

02 pontos; 
De 02 anos e 01 dia a 03 anos: 03 

De 03 anos e 01 dia a 04 anos: 04 

De 04 anos e 01 dia em diante: 

   

Certificados somente a partir de  40h (quarenta) 

horas apresentadas e comprovadas nos últimos 

três anos, obtido necessariamente após a data de 

(Não serão aceitos certificados com carga 

horária inferior a 40 h e que não possuam 

.  
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Edital nº 001/2019  –Processo Seletivo Prefeitura Municipal de 

AVALIAÇÃO ENTREVISTA NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

 

 

Critério  

I. Habilidade de 

Comunicação  

Domínio da linguagem verbal e habilidade de 
falar com clareza e objetividade; 
Possuir consciência e controle da linguagem 

corporal; 

Ser convincente, criar empatia e gerar 

interesse; 

Ouvir a mensagem, compreendê

resposta adequada. 

II. Capacidade para 

trabalhar em Equipe  

Ser proativo, estando sempre disposto a 
contribuir para o desenvolvimento da 
atividade; 
Ser confiante e seguro na tomada de decisão; 

Administrar conflitos e ser capaz de identificar 

e conciliar as necessidades da equipe. 

III. Habilidades técnicas e 

domínio do conteúdo da 

área de atuação  

Possuir conhecimento técnico adequado à 

função pretendida; Dominar

relativos à área de atuação que poderão 

auxiliar no desempenho das tarefas diárias. 

IV. Comprometimento  Apresentar real interesse em exercer a função 
pretendida; Conhecer
missão do órgão e entidade que pretende 
trabalhar; 
Demonstrar disposição para realizar as 

atribuições do cargo a que concorre, de 

acordo com a realidade apresentada. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

WALL FERRAZ 
 

Processo Seletivo Prefeitura Municipal de Wall Ferraz - PI 

AVALIAÇÃO ENTREVISTA NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

Descrição  Pontuação 

Máxima  

Domínio da linguagem verbal e habilidade de 
falar com clareza e objetividade;  
Possuir consciência e controle da linguagem 

corporal;  

Ser convincente, criar empatia e gerar 

interesse;  

Ouvir a mensagem, compreendê-la e dar a 

resposta adequada.  

4,0  

Ser proativo, estando sempre disposto a 
contribuir para o desenvolvimento da 
atividade;  
Ser confiante e seguro na tomada de decisão;  

Administrar conflitos e ser capaz de identificar 

e conciliar as necessidades da equipe.  

4,0  

Possuir conhecimento técnico adequado à 

função pretendida; Dominar conteúdos 

relativos à área de atuação que poderão 

auxiliar no desempenho das tarefas diárias.  

4,0  

Apresentar real interesse em exercer a função 
pretendida; Conhecer, minimamente, a 
missão do órgão e entidade que pretende 
trabalhar;  
Demonstrar disposição para realizar as 

atribuições do cargo a que concorre, de 

acordo com a realidade apresentada.  

4,0  

  

AVALIAÇÃO ENTREVISTA NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO  

Pontuação 

 

Pontuação 

Atribuída  
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ANEXO IV  

DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

FORMULÁRIO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. 
 

Processo Seletivo Simplificado 001/2019 para provimento de vagas na função de  
 
_______________________________________________ (Edital n.º 01/2019 
 

Identificação do candidato:   
__________________________________________________________________________________________ 
 
CPF nº ___________________________________ Nº Inscrição_______________________________________ 
 
 

À Comissão Organizadora, solicito pelos motivos abaixo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 
 

WALL FERRAZ(PI

________________________________________________  

 
 
 
 
 

 
 

WALL FERRAZ 
 

Processo Seletivo Prefeitura Municipal de Wall Ferraz - PI 

DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO  
 
 

FORMULÁRIO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.  

Processo Seletivo Simplificado 001/2019 para provimento de vagas na função de   

_______________________________________________ (Edital n.º 01/2019 – PMIM).  

_____________________________________________________________________ 

CPF nº ___________________________________ Nº Inscrição_______________________________________ 

solicito pelos motivos abaixo:  

_____________________________________________________________________________________ 

WALL FERRAZ(PI), _______ de ___________ de 2019.  
 

 
________________________________________________  

Assinatura do Candidato  

  

_____________________________________________________________________  

CPF nº ___________________________________ Nº Inscrição_______________________________________  

_____________________________________________________________________________________  
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Nome: 

_____________________________________________________________________________

Função: 

____________________________________________________________________________

Tempo Utilizado (máximo de 10min): 

___________________________________________________

 

DESCRIÇÃO

Domínio do conteúdo na área específica

Capacidade de trabalhar em grupo 

Interesse e empatia na área de atuação

Iniciativa / Tomada de decisão 

Disponibilidade de Horário 

Objetividade no pensamento e na expressão e clareza ao se 
Expressar 

 
Legenda:  
 
E: Excelente   

B: Bom  

R: Regular  

F: Fraco  

P: Péssimo  

NS: Não Satisfatório   

WALL FERRAZ 
 

Processo Seletivo Prefeitura Municipal de Wall Ferraz - PI 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Tempo Utilizado (máximo de 10min): 

___________________________________________________ 

IÇÃO E B R F 

Domínio do conteúdo na área específica      

     

Interesse e empatia na área de atuação      

     

     

pensamento e na expressão e clareza ao se 
     

  

 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

P NS TOTAL 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 


