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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃ O TEMPORÁRIA DE 
SERVIDORES DA EDUCAÇÃ O 

 

 

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, 
torna pública a realizaçã o de Processo Seletivo Simplificado para contrataçã o 
temporária, por excepcional interesse publico, para os cargos definidos no presente 
edital; 

Considerando a necessidade imperiosa de suprir o Quadro de Professores, Auxiliares 
de Serviços Gerais, Motoristas, Vigilantes Educacionais e Auxiliares Administrativos 
para iniciar o Ano Letivo de 2014, em fevereiro; 

Considerando que a administraçã o municipal em 31 de dezembro de 2013 exonerou 
os serviços essenciais e rescindiu os contratados em obediência ao prazo de validade 
dos mesmos, desfalcando, sensivelmente o setor educacional; 

Considerando que a Lei que autoriza a realizaçã o de Concurso Público da Prefeitura 
de Piaçabuçu/Alagoas, encontra-se em tramite na Câmara Municipal que está em 
recesso; 

Considerando que o Processo Seletivo Simplificado está respaldado na forma do que 
dispõe o Art.37, IX da CF/88, assim como da Lei Municipal n° 388/2013 e demais 
instrumentos legais, e mediante as condições estabelecidas neste Edital. 

Resolve: 

1 - AUTORIZAR a realizaçã o de Processo Seletivo Simplificado para o preenchimento 
de vagas definidas e critérios estabelecidos no Edital n° 01/2014. 

II - Nomear os membros da comissã o organizadora do processo seletivo simplificado-
PSS, conforme a Portaria acostada aos respectivos autos. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O Processo Seletivo Simplificado destina-se à seleçã o de servidores, para 
contrataçã o por tempo determinado para período de 06 (seis) meses, podendo ser 
prorrogado por igual período uma única vez, contado da data de assinatura do 
contrato, e será divulgado nos sites www.diariodosmunicipiosal.com , 
www.piacabucunews.com.br e murais da Prefeitura Municipal de Piaçabuçu, Câmara 
Municipal e Secretaria Municipal de Educaçã o. 

http://www.diariodosmunicipiosal.com/
http://www.piacabucunews.com.br/


 1.2. A inscriçã o será gratuita; 

1.3. As demais publicações ocorreram através do Diário Oficial dos Municípios do 
Estado do Alagoas, nos Murais da Prefeitura Municipal de Piaçabuçu, Câmara 
Municipal de Vereadores e sede da Secretaria Municipal de Educaçã o. 

1.4. A inscriçã o do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitaçã o das 
normas e condições estabelecidas neste Edital e na legislaçã o supracitada, nã o 
cabendo, portanto, alegaçã o de desconhecimento; 

1.5. À pessoa deficiente é assegurado o direito de candidatar-se no presente processo 
simplificado, de acordo com as vagas disponíveis e divulgadas, desde que a 
deficiência de que é portadora nã o seja incompatível com as atribuições do cargo; 

1.5.1 Nã o existindo candidato concorrente a vaga de deficiente, esta será colocada a 
disposiçã o dos demais candidatos concorrendo na vaga. 

1.6. A convocaçã o dos candidatos obedecerá à ordem de classificaçã o publicada no 
Diário Oficial dos Municípios do Alagoas; 

1.7. O contrato por prazo determinado extinguir-se-á: 

1.7.1. pelo término do prazo contratual; 

1.7.2. por iniciativa da administraçã o pública; 

1.7.3. por iniciativa do contratado. 

1.8. A remuneraçã o e respectiva carga horária, serã o estabelecidas de acordo com o 
previsto em Lei Municipal específica e, conforme determinado este edital, ítem-2. 

1.9. A lotaçã o ocorrerá conforme a aprovaçã o na área que o candidato se escreveu; 

 

2. DOS CARGOS E SUAS ESPECIFICIDADES 

 

No FUNÇÕES/ATIVIDADES VAGAS REQUISITO 
CARGA 

HORÁRIA 
REMUNERAÇÃ O 

01 
Professor de Educaçã o 

Infantil 

09 

+ CR* 

02 

Def. Fís. 

Graduaçã o em 
Pedagogia ou 

Especializaçã o em 
áreas relacionadas à 

sua atuaçã o 

25h R$ 979,37 

02 Professor Polivalente 

10 

+ CR* 

02 

Def. Fís. 

Graduaçã o em 
Pedagogia ou 

Especializaçã o em 
áreas relacionadas à 

sua atuaçã o 

25h R$ 979,37 

03 
Professor de Língua 

Inglesa 

01  

+ CR* 

Curso Superior com 
Licenciatura Plena em 
Letras com habilitaçã o 
específica em Língua 

Inglesa 

25h R$ 979,37 

04 Professor de Biologia 01  Curso Superior com 25h R$ 979,37 



+ CR* Licenciatura Plena em 
Biologia 

05 Professor de Geografia 
02  

+ CR* 

Curso Superior com 
Licenciatura Plena em 

Geografia 
25h R$ 979,37 

06 Professor de História 
02  

+ CR* 

Curso Superior com 
Licenciatura Plena em 

História 
25h R$ 979,37 

07 
Professor de Educaçã o 

Física 

02  

+ CR* 

Curso Superior com 
Licenciatura Plena em 

Educaçã o Física 
25h R$ 979,37 

08 Professor do EJA 

07 

+ CR* 

01 

Def. Fís. 

Nível Médio Completo 
na Modalidade 

Magistério ou Curso 
Médio Normal 

Completo; Licenciatura 
Plena ou Graduaçã o 

em Pedagogia 

25h R$ 979,37 

09 
Auxiliar de Serviços 

Gerais 

06 

+ CR* 

Ensino Fundamental 
Incompleto 

40h R$ 724,00 

10 Auxiliar Administrativo 

03 

+ CR* 

01 

Def. Fís. 

Ensino Médio Completo 40h R$ 724,00 

11 Motorista 
02 

+ CR* 

Habilitaçã o Para 
Conduçã o de Veículos 

Categoria D 
40h R$ 724,00 

12  Vigilante Educacional 
08 

+ CR* 

Ensino Fundamental 
Incompleto 

40h R$ 724,00 

CR* Cadastro de Reserva 

 

2.1.Descriçã o Sumária das atividades dos cargos de PROFESSOR – Educaçã o 
Infantil, Polivalente, Disciplinas Específicas (conforme tabela acima) e EJA: Regência 
de classe; planejar e ministrar aulas coordenando o processo de ensino e 
aprendizagem; selecionar e elaborar o material didático utilizado no processo ensino 
aprendizagem; organizar a sua prática pedagógica observando o desenvolvimento do 
conhecimento nas diversas áreas, as características sociais e culturais do aluno e da 
comunidade em que a unidade de ensino se insere; participar do processo de 
planejamento, implementaçã o e avaliaçã o da prática pedagógica. 

2.2. Descriçã o Sumária das atividades do cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS:Executar tarefas de zeladoria, limpeza em geral; varrer espanar, lavar, 
encerar e lustrar as dependências, móveis, utensílios e instalações diversas; 



mantendo-lhes as condições de higiene e conservaçã o. Auxilia no preparo da 
alimentaçã o servida nas instituições escolares. Zela pela conservaçã o de cantinas, 
copas, cozinhas e afins. Zela pelomaterial de uso diário e permanente, tendo o 
cuidado de nã o desperdiçar materiais eutensílios diversos. 

2.3. Descriçã o Sumária das atividades do cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO: 
Receber, registrar, protocolar, despachar, classificar e arquivar documentos e 
volumes; redigir correspondências de natureza simples; realizar serviços de digitaçã o, 
datilografia e controle diversos; recepcionar pessoas; requisitar serviços de 
reprografia; transmitir e receber fax e e-mail; recepcionar e expedir listagens aos 
usuários.  
2.4. Descriçã o Sumária das atividades do cargo de MOTORISTA – CATEGORIA 
D:Dirige automóvel, que se enquadram na categoria D (conforme o CTB, em vigor), 
acionando os comandos de sua marcha e direçã o e conduzindo-o no trajeto indicado, 
segundo as regras de trânsito, para transportar passageiros, pequenas cargas, etc. 

2.5. Descriçã o Sumária das atividades do cargo de VIGILANTE EDUCACIONAL: 
Vigiar as dependências das escolas com a finalidade de prevenir, controlar e combater 
vandalismos, zelar pela segurança das pessoas e do patrimônio, controlar objetos e 
cargas em livro de frequencia;  

3. Das Vagas Destinadas Aos Candidatos Portadores de Deficiência 

3.1. Para os portadores de deficiência, interessados em concorrer nessa condiçã o, 
serã o adotados os critérios contidos na Lei n.° 7.853/1989, no Decreto n.° 3.298/1999; 

3.2. Antes de efetuar a inscriçã o, o candidato deverá certificar-se de que preenche 
todos os requisitos exigidos para a investidura no cargo para o qual pretende 
concorrer, conforme item 05 e demais exigências deste Edital; 

3.3. Fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência o direito de se inscreverem 
nesse concurso público para investidura nos cargos descritos neste Edital, cujas 
atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que sã o portadores; 

3.4. As vagas destinadas aos candidatos inscritos na condiçã o de portadores de 
deficiência, se nã o providas por falta de candidatos, serã o preenchidas pelos demais 
candidatos, observada a ordem classificatória; 

3.5. Os candidatos portadores de deficiência, para se beneficiarem da reserva de 
vagas, deverã o declarar, quando da inscriçã o, ser portador de deficiência em 
formulário próprio; 

3.6. Os candidatos Portadores de Deficiência deverã o encaminhar ou entregar, 
pessoalmente, durante o período de inscriçã o, para a Comissã o Organizadora do 
Processo Seletivo Simplificado 01/2014-Laudo ou Relatório Médico informando a CID 
respectiva, o qual deverá ser junto com as demais documentaçã o e ficha de inscriçã o. 
3.6.1. O relatório médico detalhado, autenticado em cartório e expedido até 01 ano 
antes da data de encerramento das inscrições, que contenha o tipo e o grau ou nível 
da deficiência de que é portador, com a respectiva descriçã o e enquadramento na 
Classificaçã o Internacional de Doenças (CID), e a sua provável causa ou origem, 
observado o disposto neste Edital. 

3.6.2. O laudo médico deverá conter: 

a. o nome e o documento de identidade do candidato, 

b. a assinatura, carimbo e CRM do profissional e deverá especificar que o candidato é 
portador de deficiência; 

c. descrever a espécie, o grau ou o nível de deficiência; bem como a sua provável 
causa, com expressa referência ao código correspondente da Classificaçã o 
Internacional de Doenças - CID 



3.6.3. O laudo ou Relatório Médico que nã o atender às exigências contidas no subitem 
nã o terá validade, ficando o candidato impedido de concorrer às vagas destinadas aos 
portadores de deficiência; 

3.6.4.  Na falta do relatório médico, ou, nã o contendo esse todas as informações 
descritas nos itens anteriores, o requerimento de inscriçã o será processado como de 
candidato nã o portador de deficiência, mesmo que declarada tal condiçã o no ato da 
inscriçã o. 

3.6.5. O Relatório médico de que trata o item 4.1.6 e seguintes a ser apresentado pelo 
candidato, terá validade somente para fins de inscriçã o deste Certame e nã o será 
devolvido. 

3.6.6.  Nã o ocorrendo aprovaçã o de candidato Portador de Deficiência, as vagas 
surgidas serã o providas pelos demais candidatos aprovados, com a estrita 
observância da ordem de classificaçã o. 

3.6.7. A classificaçã o dos candidatos será feita em duas listagens, contendo a primeira 
a pontuaçã o de todos os candidatos, incluindo-se os portadores de deficiência 
especiais, e a segunda somente com a classificaçã o dos portadores de deficiência, 
observando-se a ordem de classificaçã o; 

3.6.8. O candidato portado de deficiência aprovado neste Processo Seletivo nã o 
poderá utilizar-se desta condiçã o para justificar mudança de funçã o, readaptaçã o ou 
aposentadoria, após sua nomeaçã o; 

 

4. DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CONTRATAÇÃ O 

4.1. Dos candidatos aprovados e convocados para a contrataçã o será exigido: 

4.1.1. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos até a data da contrataçã o e 
máxima de 60 anos; 

4.1.2. Estar quite com a Justiça Eleitoral e Receita Federal e, somente para os 
candidatos do sexo masculino, com o Serviço Militar; 

4.1.3. Estar cadastrado no PIS/PASEP; 

4.1.4. Nã o ocupar cargo público, exceto os previstos no art. 37, inciso XVI, "a" e "b" da 
Constituiçã o Federal, quando houver compatibilidade de horários; 

4.1.5. Atender a todos os requisitos legais e constantes neste edital exigidos para o 
cargo. 

5. NÃO PODERÁ SER CONTRATADO: 

5.1. O aposentado do serviço público por invalidez; 

5.2. O aposentado compulsoriamente aos 70 anos de idade; 

 

5. DAS INSCRIÇÕES 

5.1. Condições Gerais para a inscriçã o: 

5.2. As inscrições serã o gratuitas; 

5.3. As inscrições estarã o abertas nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2014, e nã o será 
permitida inscriçã o por instrumento procuratório. 

5.4. Os candidatos deverã o dirigir-se à Escola Municipal Padre Luis Barbosa Leite, 
localizada na Rua Frei Fernandes, s/n, Centro, Piaçabuçu / Alagoas, das 08h00minh 
às 12h00min e das 14h00min às 17h00min. 



5.5. O candidato deverá levar os documentos exigidos neste edital e suas respectivas 
cópias, sendo todas as vias numeradas e rubricadas, para análise e autenticaçã o por 
parte da Comissã o, no ato da inscriçã o. 

5.6. Os candidatos, no ato da inscriçã o deverã o apresentar os seguintes documentos: 
Carteira de Identidade, CPF, Comprovante de Residência - originais e cópias; 01 
fotografia 3x4 e Curriculum Vitae (com as devidas comprovações do conteúdo 
presente). 

 

5.7. O candidato deverá, no ato da inscriçã o, marcar em campo específico da Ficha de 
Inscriçã o, sua opçã o: cargo/locaçã o. 

5.8.O candidato deverá ler e seguir atentamente as orientações para preenchimento 
da Ficha de Inscriçã o, e demais procedimentos, tomando todo o cuidado com a 
confirmaçã o dos dados preenchidos antes de entregar sua inscriçã o. 

5.9.O descumprimento de qualquer das instruções para inscriçã o implicará no 
cancelamento da mesma. 

 

6. DAS ETAPAS DO CERTAME 

6.1. O certame será composto por uma etapa de avaliaçã o de títulos, de caráter 
classificatório, e outra etapa onde será realizada entrevista com os candidatos 
selecionados.  

6.2. Considera-se experiência profissional somente atividade desenvolvida no 
cargo/funçã o pleiteada. 

6.3. Na análise de prova de títulos serã o considerados os seguintes itens, para os 
cargos de Professor: 

ITEM TÍTULO PONTUAÇÃ O 

01 
Exercício profissional no cargo/funçã o pleiteado, mínimo 01 ano 
- pontuaçã o 5,00 e máximo de 02 (dois) anos – pontuaçã o10,00. 

5,00 a 10,00 

02 

Formaçã o Acadêmica: 

Pós graduaçã o Stricto Sensu e Lato Sensu em Educaçã o: 5,00 
pontos 

5,00 

03 Mestrado em Educaçã o: 15,00 pontos 15,00 

04 Doutorado em Educaçã o: 20,00 pontos 20,00 

Total Geral 50,00 

6.4. Na análise de prova de títulos serã o considerados os seguintes itens, para os 
demais cargos: 

ITEM TÍTULO PONTUAÇÃ O 

01 Exercício profissional no cargo/funçã o pleiteado, mínimo de 01 
ano - pontuaçã o 10,00 e até o máximo de 02 (dois) anos – 

10,00 a 20,00 



pontuaçã o20,00. 

02 
Formaçã o Acadêmica: 

Graduaçã o 5,00 pontos 
15,00 

03 
Curso de Aperfeiçoamento Profissional (nas áreas correlatas aos 
cargos pleiteados), com carga horária mínima de 20h (vinte 
horas) – 5,00 pontos por curso, com no máximo 15,00 pontos. 

15,00 

Total Geral 50,00 

 

7. O candidato cuja documentaçã o for considerada em desacordo com o edital estará 
eliminado do certame; 

 

8. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPROVAÇÃ O DAS ATIVIDADES 
PROFISSIONAIS: 

8.1. Para comprovaçã o o candidato deverá apresentar a documentaçã o referente a 
uma das seguintes opções: 

8.1.1. Iniciativa Privada: Carteira de Trabalho e Previdência Social: cópias das páginas 
da foto, frente e verso e as que comprovem a experiência profissional no cargo ao qual 
concorre; 

8.1.2. Servidor Público: declaraçã o ou certidã o de tempo de serviço, em papel 
timbrado, expedida pela Secretaria Municipal de Administraçã o ou órgã o equivalente, 
informando o período com data de admissã o e desligamento, se for o caso, 
especificando o cargo e a descriçã o das atividades desenvolvidas; 

8.1.3. Servidores da SEMED: declaraçã o ou certidã o que poderá ser expedida pela 
Secretaria Municipal de Educaçã o; 

8.1.4. Profissional autônomo: atestado ou declaraçã o informando o período e a 
espécie do serviço realizado, assinada pelo próprio profissional, acompanhada da 
cópia dos comprovantes de pagamento da previdência social ou de pagamento de ISS 
ou de guia de pagamento autônomo (RPA) ou recibo de prestaçã o de serviços, com 
CPF do contratante. 

 

9. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃ O E CLASSIFICAÇÃ O 

9.1. Em todos os cargos, a avaliaçã o será composta de análise de curriculum vitae e 
realizaçã o de Entrevista; 

9.1.2. A pontuaçã o definida para a análise: a) CURRICULUM VITAE será de no 
mínimo 0 pontos e no máximo 50 pontos; b) ENTREVISTA será de no mínimo 0 
pontos e no máximo 50 pontos;  

9.1.3. Para os cargos de Professor, a entrevista será realizada através da modalidade 
escrita fechada, com perguntas relativas às funções que desempenhará o professor, 
características do candidato e suas expectativas contributivas para o processo de 
ensino-aprendizagem do município de Piaçabuçu/Alagoas, após a convocaçã o dos 
candidatos previamente selecionados; 



9.1.4. Para os demais cargos, a entrevista será na modalidade aberta, avaliada por 
profissional graduado em Psicologia; 

9.2. A lista com os candidatos selecionados para realizaçã o da entrevista será 
publicada no dia 12 de fevereiro de 2014, a partir das 10h00min, no site 
www.diariodosmunicipiosal.com, www.piacabucunews.com.br e nos murais da 
Prefeitura Municipal de Piaçabuçu, Câmara de Vereadores e sede da Secretaria 
Municipal de Educaçã o; 

9.2.1.Os candidatos serã o ordenados em listas em ordem decrescente de pontuaçã o: 

9.2.2. 01 (uma) contendo uma relaçã o geral por ordem alfabética, com todos os 
candidatos aprovados, por cargo/lotaçã o; 

9.2.3. E, outra somente com os candidatos portadores de deficiência, por 
cargo/lotaçã o; 

9.3. Os candidatos classificados, até o número de vagas abertas neste edital, serã o 
convocados obedecendo à ordem decrescente de classificaçã o, ou seja, iniciando-se 
com o que obtiver maior pontuaçã o para o de menor pontuaçã o; 

9.4. Os candidatos excedentes ao número de vagas divulgadas comporã o o cadastro 
de reserva, e poderã o ser convocados durante o prazo de validade deste Processo 
Seletivo Simplificado, obedecida a ordem de classificaçã o 

9.5. Ocorrendo empate no total de pontos obtidos pelo candidato em qualquer etapa 
do concurso, o desempate beneficiará sucessivamente, aquele que: 

1°) Tiver idade igual a 60 anos, conforme estabelece a Lei n° 10.741/03 (Lei do Idoso). 

2°) Obtiver o maior número de pontos em Tempo de Serviços na área pleiteada; 

3°) Obtiver o maior número de pontos nos Títulos; 

4°) Persistindo o empate será considerado o mais idoso. 

 

10. DOS RECURSOS 

10.1. O candidato que desejar interpor recurso contra a divulgaçã o preliminar do 
resultado final do certame e(ou) contra qualquer outra divulgaçã o disporá de até 1 
(um) dia útil para fazê-lo, nos termos do Modelo (Anexado a este edital); 

10.2. O recurso poderá ser entregue à comissã o, pessoalmente ou por procurador, 
mediante procuraçã o outorgada pelo recorrente, no horário das 10 (dez) horas às 16 
(dezesseis) horas, na sede da Secretaria de Educaçã o, localizada na Rua Marcílio 
Dias, s/n, Centro, Piaçabuçu – Alagoas. 

10.3. Nã o será aceito recurso via fax, via Correios ou via internet (correio eletrônico); 

10.4. O candidato deverá entregar 2 (dois) conjuntos idênticos de recursos (original e  
uma cópia), sendo que cada conjunto deverá conter todos os recursos e na cópia será 
dado o protocolo; 

10.5. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito; 

10.6. Recursos inconsistentes, em formulário diferente do exigido e(ou) fora das 
especificações estabelecidas neste edital ou intempestivos, serã o indeferidos; 

10.7. Em nenhuma hipótese será aceito pedido de revisã o de recurso, tampouco 
recurso de recurso. 

 

 

http://www.diariodosmunicipiosal.com/
http://www.piacabucunews.com.br/


11. DA CONVOCAÇÃ O E DA CONTRATAÇÃ O 

11.1. A convocaçã o para contrataçã o obedecerá à ordem do resultado homologado e 
publicado no Diário Oficial dos Municípios de Alagoas; 

11.2. A convocaçã o dar-se-á por meio da Secretaria Municipal de Educaçã o e de 
acordo com a conveniência e oportunidade administrativa, obedecendo à ordem 
classificatória; 

11.3. Somente será contratado o candidato cuja documentaçã o estiver completamente 
de acordo com este edital. 

11.4. O candidato deverá apresentar-se para assinatura do contrato, no prazo máximo 
de 02 (dois) dias úteis após a convocaçã o, sob pena de perda do direito de 
convocaçã o no referido Processo; 

11.5. A contrataçã o e o exercício da funçã o dependerã o da comprovaçã o das 
condições divulgadas no item 5; 

11.6. O candidato aprovado, que por algum motivo nã o puder assumir o cargo em 
tempo hábil, poderá exercer o direito de retirada do certame da lista dos aprovados, 
sendo remanejada a vaga na ordem de classificaçã o. 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

12.1. A presente seleçã o terá prazo de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogada por 
igual período; 

12.2. Os casos nã o previstos no presente Edital serã o resolvidos pela Comissã o do 
processo seletivo simplificado e, o foro competente, é o desta comarca de 
Piaçabuçu/Al. 

12.3.Ao inscrever-se o candidato afirma estar ciente de todo o conteúdo deste edital; 

12.4.Todas as exigências nele contidas deverã o ser cumpridas, responsabilizando-se 
pela veracidade das informações prestadas; 

12.5. A nã o observância dos prazos e a inexatidã o das informações ou a constataçã o, 
mesmo que posterior, de irregularidades nos documentos, eliminarã o o candidato 
deste certame; 

12.6.É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todas as publicações 
referentes ao Processo Seletivo Simplificado no Diário Oficial dos Municípios de 
Alagoase nos Murais da Prefeitura Municipal de Piaçabuçu, Câmara Municipal de 
Piaçabuçu e Secretaria Municipal de Educaçã o, no endereço já citado neste edital; 

12.7.Os candidatos classificados até o numero de vagas divulgadas serã o convocados 
dentro do prazo de validade deste certame. 

12.8.Os demais candidatos, aprovados de acordo com os critérios estabelecidos neste 
edital, comporã o o cadastro de reserva; 

12.9. Será reservado à Secretaria Municipal de Educaçã o o direito de proceder a 
contrataçã o em número que atenda aos seus interesses, às suas necessidades e 
disponibilidade financeira; 

12.10. Nã o havendo candidatos em número suficientes para o preenchimento de todas 
as vagas, fica a Secretaria Municipal de Educaçã o autorizada a publicar editais 
complementares, que serã o abertos até que todas as vagas sejam preenchidas; 

12.11. Este Edital entra em vigor na data de sua publicaçã o. 

 



Gabinete da Secretária Municipal de Educaçã o, em 03 de fevereiro de 2014. 

 

 

 

DALMO MOREIRA SANTANA JÚNIOR 
Prefeito Municipal de Piaçabuçu 

 

 

ELIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA 
Secretário Municipal de Educaçã o 

 

 

JOÃO CÂNDIDO MOREIRA BARBOSA LOPES 
Secretário Municipal de Administraçã o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
SEMED2014 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃ O 

 

 

NOME: 

DATA DE NASC.:    /    / SEXO:(  ) FEMININO   (  ) MASCULINO 

EMAIL:  TELEFONES: 

ENDEREÇO: 

CIDADE: UF: 

CARGO/FUNÇÃ O: 

DEFICIENTE:(  )NÃO    (  ) SIM – QUAL?   

DOCUMENTOS ENTREGUES: 
(  ) RG 
(  ) CPF 
(  ) COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 
(  ) CURRICULUM VITAE 
(  ) TODOS OS TÍTULOS COMPROVADOS 
(  ) DECLARAÇÃO DE VÍNCULO DA FACULDADE/UNIVERSIDADE 

HÁ ALGUMA DEFICIÊNCIA? 
(  ) NÃ O 
(  ) SIM 
Qual? ____________________________________________________ 
 
Declaro ter ciência que sou responsável pela veracidade dos documentos entregues e 

que as incorreções existentes implicarã o no indeferimento da inscriçã o 

DATA:     /     / 
 
ASSINATURA: 

 

------------------------ DESTAQUE AQUI ------------------------ 

 

 
FOTO 
3X4 



 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – SEMED 2014 
COMPROVANTE DE INCRIÇÃ O 

NOME: 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 

CARGO/FUNÇÃO: 

DATA:     // 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO 
 
 

 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
SEMED 2014 

 

FICHA DE RECURSO 
 

Ilma. Sra. Eliane Araújo de Oliveira 
Secretária Municipal de Educaçã o do município de Piaçabuçu / AL 
 

Eu, ___________________________________________________ abaixo assinado 

(a), portador (a) do Registro de identificaçã o no _____________ expedido pelo (a) 

_________________, com data de expediçã o __/__/____, CPF no ______________, 

natural do Estado de _________________________________, de nacionalidade 

______________________________________, residente à 

__________________________________________________________, no ______, 

Bairro ______________________, Cidade _________________________, UF, 

__________________________, fone ____________________________, venho 

requerer de V.Sa. revisã o da Avaliaçã o realizada para o Processo Seletivo Simplifica 

no 01/2014 para contrataçã o temporária de profissionais que exercerã o funções/cargos 

vinculados à Secretaria Municipal de Educaçã o de Piaçabuçu, no ano letivo de 2014, 

cuja fundamentaçã o é a que segue: 

JUSTIFICATIVA: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________ 

 

Nestes termos, 

Pede Deferimento. 

 

Piaçabuçu / AL, _____ de __________ de2014 

 
__________________________________ 



Assinatura do Candidato 

 

 

 

 

 


