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ELEiEEERE
ESTADO DO PIAui

PREFE[TURA MUNICIPAL DE PARNAiBA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

EDITAL DE CONVOCACAO N° 08/2022

A  SECRETARIA  DE  DESENVOLVIMENTO  SOCIAL  E  CIDADANIA,  no  uso  de
suas atribuig6es legais,

CONVOCA  a  candidata  constante  no  Anexo  I,  que  foi  aprovada  no  Processo
Seletivo  Simplificado  Edital  n°  01/2020  -  SEDESC,  da  Prefeitura  Mu-nicjpal  de  Parnaiba
(PMP), conforme becreto n° 634/2020a-de Homologa?ao do Resultado Final -publicado no
Diario  Oficial  do  Municipio  (DOM)  n°  2776,  de  30  de  dezembro  de  2020,  destinado  ao
preenchimento de vagas da SEDESC, a comparecer a sede desta Secretaria, Iocalizada na
Av.  Pinheiro  Machado,  n° 2300,  Bairro  Dirceu  Arcoverde,  Parnaiba - Piaui,  CEP:  64.208-
355,  entre  os dias  05  e  11  rde  agosto de  2022,  em  dias  uteis,  no  hofario  de  O9h`as  12h,
portando os seguintes documentos:

1  - Apresentar  Atestado  de  Sadde  Ocupacional  (ASO),  emitido  pelo  medico  do
Service  Especializado em  Engenharia de  Seguranga e  Medicina do Trabalho (SESMT),  da
PMP.  Para a emissao do ASO, e preciso apresentar os seguintes exames, comuns a todos
os  cargos:  Hemograma  Completo,  Glicemia  em  Jejum  e  Raio-X  do  T6rax  (laudo)  para  o
SESMT, localizado na sede administrativa da PMP, no enderego Rua ltadna, n° 1434, Bairro
Pindorama (pr6ximo ao Setor de Terras);

2  -  Apresentar  as  seguintes  declarae6es:   Declaragao  de  acdmulo  de  cargos,
empregos   e  fung6es   pdblicas   (Anexo   11);   Declaragao   de   bens   e   valores   (Anexo   Ill);
Declaracao de nao estar cumprindo sancao por inidoneidade (Anexo lv); Declaragao de nao
estar  cumprindo  e  nem  ter  sofrido  penalidade  par  pratica  de  improbidade  administrativa
(Anexo  V).  Os  modelos  das  declarae6es  estao  disponiveis  em  arquivo  digitavel  (formato
Word) no site da PMP, no endereapeletr6nico < www. arnailea.

3  -  Apresentar  c6pias  -  com  os  respectivos  originais  para  conferencia  -  dos
seguintes  documentos:  a)  Certidao  de  nascimento  ou  casamento,  quando  for o  caso;  b)
Certidao de quitagao eleitoral; c) Certidao de reservista ou dispensa de incorporagao, se do
sexo   masculino;   d)   Cedula   de   identidade;   e)   Cadastro   de   Pessoa   Fisica   (CPF);   f)
Comprovante de escolaridade/especialidade,  exigidos nos termos do Edital (se for o caso);
g) Apresentar 02  (duas) fotografias  3x4  recentes;  h)  Comprovante de  inscrieao  no  PIS  ou
PASEP;  i)  Comprovante  de  residencia  atualizado; `j)  Carteira  de  Trabalho  e  Previdencia
Social (CTPS);  I) Comprovante de inscrigao no 6rgao de conselho de classe para os cargos
de nivel superior;  in) Certidao Negativa Civel, Criminal e Militar do estado de domicilio da (o)
candidata (o).

Informamos que o nao comparecimento da candidatas ate a data indicada,  a falta
de  comprovacao  de  quaisquer  dos  requisitos  para  investidura  ou  a  pfatica  de  falsidade.
ideol6gica  em  prova  documental,  acarretafa o cancelamento da inscricao da candidata,  a
eliminagao do respectivo Processo Seletivo Simplificado e a anulagao de todos os atos com
respeito a ela praticados, sem prejuizo das san?6es legais cabiveis, nos termos do Edital n°
01/2020 -SEDESC.

Pamaiba (PI), 04 de agosto de 2022.

Carvalho de Moraes Sou
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania



ANEXO I

CONVOCACAO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N° 01/2020 -SEDESC

FACILITADOR DE oFlciNAS DE CoNvivlo POR mEio DE EspoRTE E LAZER
ORDEM CANDIDATA {Q)

TIPO
CLASSIFICACAO CONCORRENCIA
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