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ld:05D4ECB16B066SF8 
ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE - PI 

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO 

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO TERMO DE CONVÊNIO N°00l /2022. 
FUNDAMENTO: ART. 116 da Lei 8.666/1993. OBJETO: Transferência de recursos 
financeiros para cobertura das despesas inerentes à realização dos seguintes evento: 4° 
Campeonato Esportivo de Futebol Master Amador de Ilha Grande Versão 2022, 17° 
Campeonato de Futebol Armador de Ilha Grande Versão 2022,1º Torneio de Futebol Sub 
23(categoria sub-23) de Ilha Grande Versão 2022. VALOR DO TERMO DE 
CONVÊNIO: R$ 13.650,00 (treze mil seiscentos e cinquenta reis). ASSINATURA DO 
TERMO: 17 / 10/2022.VIGÊNCIA:30/01 /2023.FONTE DE 
RECURSO:500.SIGNATÁRIOS: Antônio Defrisio Ramos Farias, pela Secretaria 
Municipal de Administração e Fazenda de Ilha Grande -PI e Isabel Silva de Oliveira, pela 
Liga Desportiva Ilha Grande - LDIG 

Ilha Grande - PI, 17 de outubro de 2022. 

Antonio Defrisio Ramos Farias 
Secretaria Municipal de Administração e Fazenda 

ld :030E61COAF F 2697D 

ESTADO DO PIAUf 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS 

DECRETO Nº 182/2022, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2022. 

DECRETA LUTO OFICIAL NO MUNICIPIO DE JOSÉ DE 

FREITAS PEW FALECIMENTO DO SENHOR MAGNO 

RIBEIRO SAMPAIO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECURSOS 

HUMANOS DO MUNICIPIO DE JOSÉ DE FREITAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS, Estado do Piauí, no uso 

das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal. 

CONSIDERANDO o falecimento do Secretário Municipal de Administração, 

Finanças e Recursos Humanos deste município, senhora MAGNO RIBEIRO SAMPAIO, no 

dia 06 de dezembro de 2022; 

CONSIDERANDO o precioso e dedicado trabalho à comunidade 

josedefreitense no decorrer de sua trajetória (01.01.2017 a 06.12.2022) como Secretário 

Municipal de Administração, Finanças e Recursos Humanos neste município; 

CONSIDERANDO o constemamento geral da gestão administrativa e 

comunidade josedefritense e o sentimento de solidariedade, dor e saudade que emerge pela 

perda de um cidadão, servidor dedicado, educado, prestativo, respeitável e de ilibado espírito 

público; 

CONSIDERANDO, finalmente, que é dever do Poder Público Municipal justas 

homenagens àqueles que com o seu trabalho, seu exemplo e sua dedicação, contribuíram para o 

bem-estar da Coletividade, 

DECRETA: 

Art. 1 ° - Luto Oficial no Município de José de Freitas, por 03 (três) dias 

contados desta data, pelo falecimento do senhor MAGNO RIBEIRO SAMPAIO, que, em 

vida, prestou inestimáveis serviços ao município de José de Freitas - PI. 

Art. 2° - Em homenagem e respeito ao senhor MAGNO RIBEIRO SAMPAIO, 

a Bandeira do Município, deverá ser hasteada a meio mastro, nas repartições públicas e órgãos 

oficiais do Município. 

Art. 3° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, nos moldes da 

Lei Orgânica Municipal. 
., 

ROGER~S 

Prefeito Municipal 

ld: 13B5A365126A6982 

ESTADO DO PIAUI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS 

DECRETO Nº 183/2022, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2022. 

""DUJXH sobre Pofthl Ftu:""-"-• llO lmbito da 

Adminiatração Pública Municipal Dil'cta o Indireta do 

Poder Exoc;:utivo, no dia que o,pccifi,ca. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE .JOSÉ DE FREITAS, Estado do Piaul, oo uso de suas. 

atribuições legais e de con:formidade com as disposições Constitucionais, da Lei Orgânica do Município 

(LOM), e de :mais disposições; e, 

CONSIDERANDO o falecimento do senhor MAONO RlBEIR.O SAI\'IPAIO, Secretário 

Municipal de Administração, Finanças e Recursos Humanos, ocorrido em 06 d e d ez.embro de 2 0 22; 

CONSIDERANDO dia 8 de dezembro com.o data comemorativa ao unia de Nossa 

Senhora d a Imaculada Conceição .. ; 

CONSIDE RANDO o jogo da Seleção Brasileira de Futebol pela Copa do Mundo 

FIFA 2022 que acontecerá dia 09/ 12/ 2022 (sexta-feira), às 1 lhs (horário local). 

DECRETA: 

Art. 1°. Fica decretado Ponto Facultad.vo, aos servidores da Administração Põ.blica Municipal 

Direta e Indireta do Poder Executivo, nos dia$ 0 7, 08 e 09 de dezembro de 2022, ressalvados o s serviços. 

essenciais e de interesse público prestados pelo Municfpio à população, que deverão ser realizados. 

normalmente. 

escala. 

Par4&-,raf'o Único - Excetuam-~ do disposto n~tc artigo, os serviços ~senciuis o u sujeitos u.. 

Art. 2° - E s te Decreto entra em vigor n a data de sua publicação. 

Art. 3° - Publique-se. Registre-se e Cumpra-se. 

G a binete do Prefeito Municipal de José de Freitas,. Estado do Plau~ em 07 d e d ezembIV de 

2022. 

-
ROGER~S 

Prefeito Municipal 

ld:07383229C89064A3 
1!51odo do l"lovl 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JOSÉ DE FREITAS 

EDITAL SEMED N2 01/2022 

PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA INTERNA PARA 
GESTORES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE JOSI!! DE FREITAS- PI 

O Município de José de Freitas, Estado do Pia u í, por intermédio d a Secretaria Municipa l 
d e Educação , com sed e na Rua Edgar G ayoso, 61, Ce ntro, e m José d e Freitas- PI, 
CONSIDERANDO o dis posto no artigo 37, caput, da Constituição Federal, em que se 
estabelece como princípios da Administração Públ ica a legalidade, impesso alid ad e, 
moralidade, publicidade e eficiência; 
CONSIDERANDO o disposto no a rtigo 206 da Co n stituiçã o Federa l, em que se 
estab elece prerrogativas que e mba sa m a e s trutura do ens ino brasileiro e legitima m o 
princípio da gestão d e mocrática ; 
CONSIDERANDO a necessidade de ininterruptibilidade dos serviços públicos, 
consagrado no Pri ncípio da Continuidade do Se rviço Público, o qual tutela a prestaçã o 
dos serviços públicos e fundamentais a sociedad e; 
CONSIDERANDO o d isposto na Lei d e D iretrizes e B ases d a Educação N a ciona l (Lei n!it 

9 .394/1996); e m consonâ n cia com o Plano N acional de Educa çã o Lei n g 10.102/2001; 
com a Lei n2 14.113, de 25 de dezembro d e 2020 (Le i do novo FUNDEB); e com o 
d ispos to na Resoluç:lo do Min ist é rio d a Educaç:lo N 2 1 , d e 27 de Julho d e 2022. 
CONSIDERANDO o alinhamento e a adesã o do município de José d e Freitas ao currículo 
do Piauí e à Base N aciona l Curricular Comum; 
torna público p ara o conhecimento dos interessados a a b ertura d e inscrições para o 
Processo Seletivo Interno, no âmbito d a Administração Pública Munic ipa l, para 
preenchi mento de v agas dos cargos de Gestor Escolar, nos termos do Decreto 
Munici p al n2 164, d e 22 de agosto d e 2022. 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1 .1 O Processo d e Seleção Simplificado para Gestores, a que se destina o presente 
edita l, tem como meta o preenchimento de vagas para atuação de G estores Escolares, 
na forma d efinida nos termos do Decreto Municipa l n 2 164/ 2022, d e 22 d e agosto de 
2022. 
1 .2 O processo sele t ivo t e r á v a lidade d e 02 (dois ) a nos, permitida a recondução por 
m a is 01 (um) ano, m e diante ata de análise do d esempe nho p e lo Conselho Escolar, a 
ser encaminhada à Secretá ria de Educação e ao Chefe do Poder Execut ivo para 
d e liberação . 
1 .3 Se r á admitida a impugnação deste Edita l, desde que d e vida mente 
fundamentada, no prazo de 05 (cinco) d ias úteis a contar da su a publicaçã o , a qual 
d e v erá ser protocolada junto à Secretaria Municipa l d e Admin istração d e José de 
Freitas- PI, situ a d a no e ndereço indicado no preâ mbulo. 
DAS FUNÇÕES 
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es1ododol"louf 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JOSÉ DE FREITAS 

2.1 Haverá seleção para o cargo de Diretor Escolar naquelas escolas que funcionem 
em pelo menos 02 (dois) turnos. 
2.2 Haverá seleção para o cargo de Diretor Adjunto: 

2.2.1 Nas escolas que funcionem em pelo menos 02 (dois) turnos, e que possuam 
mais de SOO (quinhentos) alunos matriculados, com base no ano de 2022; 
2.2.2. Compete ao Diretor Adjunto auxiliar o Diretor Escolar no cumprimento de suas 
atribuições, bem como substituí-lo em suas ausências. 

2.3 A relação das escolas em que haverá seleção para Diretor Escolar e/ou Diretor 
Adjunto constam no Anexo I deste Edital. 
2.4. O Diretor Escolar terá como atribuições: 

1. Representar a Escola Municipal, responsabilizando -se pelo seu funcionamento; 

li. Coordenar, em consonância com o Conselho Escolar, a elaboração, a execução e a 
avaliação da Proposta Pedagógica da Escola observando as diretrizes da Secretaria 
Municipal de Educação-SEMED, em especial : 

a) A implementação de projetos, assegurando sua unidade e o cumprimento 
do currículo e do calendário escolar; 

b) O plano de aplicação dos recursos financeiros submetendo-o ao Conselho 
Escolar, para apreciação e aprovação; 

c) A organização do quadro de recursos humanos da escola com as devidas 
especificações, submetendo-o à apreciação do Conselho Escolar e indicando 
à Secretaria Municipal de Educação os recursos humanos disponíveis para 
fins de nova lotação, mantendo o respectivo cadastro atualizado, assim 
como os registros funcionais dos servidores lotados na escola; 

d) O encaminhamento ao Conselho Escolar, para exame e parecer, no prazo 
regulamentar, da prestação de contas prevista na Resolução n• 10 de 23 de 
julho de 2021; 

e) A divulgação a comunidade escolar da movimentação financeira da Unidade 
Executara; 

f) O processo de avaliação das ações pedagógicas e técnico-administrativos

financeiras desenvolvida na escola; 

g) Os resultados da avaliação da escola e as propostas que vise à melhoria da 
qualidade do ensino e ao alcance das metas estabelecidas, anualmente, 
junto à Secretaria Municipal de Educação e ao Conselho Escolar e a 
Comunidade Escolar; 

h) O tombamento dos bens públicos, ze lando, em conjunto com todos os 

segmentos da comunidade escolar, pela sua conservação, mantendo 
atualizado; 

Ili. Dar conhecimento à comunidade escolar das diretrizes e normas emanadas dos órgãos 
do respectivo sistema de ensino; 

IV. Cumprir e fazer cumprir a legislação vigente; 

V. Desenvolver outras atividades delegadas por superiores e compatíveis com sua 
função; 

VI. Planejar e desenvolver conjuntamente com o coordenador pedagógico estratégias de 
melhoria da qualidade e dos índ ices desenvolvimento da Educação. 

1. 

11 . 

111. 

IV. 

DA SELEÇÃO 
3.1 A seleção de candidatos à função de Diretor se dará nas seguintes etapas: 

3.1.1 Inscrição; 

3.2.2 Avaliação de títulos, e; 

3.2.3 Entrevista. 

DAS INSCRIÇÕES 
4.1 As inscrições serão feitas de forma exclusivamente presencial, no período 
compreendido entre 12 a 16 de dezembro de 2022, das 8h às 13h, na sede Secretaria 
Municipal de Administração, localizada na Rua Edgar Gaioso, s/n, Centro - José de 
Freitas-PI. 
4.2 A inscrição do candidato implicará em conhecimento prévio e na aceitação das 
normas estabelecidas neste Edital. 
4.3 Não serão aceitas inscrições por outra via não prevista neste Edital, tampouco 
inscrição condicional ou extemporânea. 
4.4 O candidato poderá concorrer ao cargo de Diretor em apenas uma escola da 
rede municipal de ensino. 
4.5 Para inscrição, o candidato deverá satisfazer às seguintes condições, 
cumulativamente: 

ser professor efetivo do quadro do magistério público municipal ; 

contar com no mínimo 03(três) anos na função de docência na rede municipal de 
ensino; 

estar em efetivo exercício no município de José de Freitas - PI; 

ter pelo menos 02(dois) anos de atividade na escola pública municipal a que for 
concorrer; 

V. 

VI. 

para os professores efetivos ocupantes de cargos comissionados, poderão 
concorrer ao cargo de gestor na escola de sua última lotação de acordo com os itens 
1, li, 111 e IV do 4.5. 

ter formação em nível superior e especialização, concluída até a data de inscrição 
da candidatura neste processo seletivo; 

VII. não ter sido apenado em processo administrativo disciplinar nos 05 (cinco) anos 
anteriores à data de publicação deste edital no Diário Oficial dos Municípios; 

VIII. não estar em débito com prestação de contas de recursos financeiros recebidos em 
virtude de seu cargo; 

IX. não possuir impedimento legal ou judicial para exercer cargos públicos e, ainda, 

atender aos demais requisitos previstos neste Edital. 

4.6 Por ocasião da inscrição, o candidato deverá apresentar a Ficha de Inscrição 
constante no Anexo li deste edital devidamente preenchida, acompanhada dos 
seguintes documentos: 

1. Cópia de RG, CPF e comprovante de quitação eleitoral, emitida no endereço 
eletrônico https:ljwww.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-guitacao-eleitoral ; 

11. Cópia do diploma de formação em nível superior, acompanhado de certificado de 
especialização; 

111. 

IV. 

Cópia do Termo de Posse ou outro documento comprobatório a efetivação no cargo 
de professor no município de José de Freitas-PI; 

Cópia dos títulos. 

4.7 No prazo estabelecido no cronograma deste processo seletivo (Anexo 111) será 
divulgada a relação das candidaturas deferidas ao cargo de Diretor, por escola. 
DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 
5.1 Os títulos deverão ser entregues, obrigatoriamente, no ato da inscrição, do 
candidato, no prazo e forma previsto no subitem 4.1 deste edital. 
5.2 A avaliação de títulos terá caráter classificatório, com pontuação máxima de 30 
(trinta) pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados seja superior a 
esse valor. 
5.3 Somente serão aceitos os títulos abaixo relacionados, observados os limites de 
pontos: 

ITEM TITULAÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

MÁXIMO 
Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de Doutorado; ou 
Certificado/Declaração de conclusão de 8,0 8,0 
Doutorado, acompanhado de Histórico 
Escolar e Ata de Defesa. 

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de Mestrado; ou 
Certificado/Declaração de conclusão de 6,0 6,0 
M estrado, acompanhado de Histórico 
Escolar e Ata de Defesa . 
Certificado de Curso de Pós-Graduação em 
nível de Especialização em Gestão Escolar, 

5,0 5,0 
devidamente registrada no e-MEC, com 
carga horária mínima de 360 horas. 
Experiência como professor da rede 

0,5 ponto por ano, até o 
municipal de ensino do município de José de 

limite de 5,0 pontos 
5,0 

Freitas. 
Experiência como diretor escolar da rede 0,5 ponto por ano, até o 

3,0 
municipal de ensino de José de Freitas limite de 3,0 pontos. 
Curso de Formação Continuada em Gestão 
Escolar, com carga horária mínima de 40 3,0 3,0 
horas. 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 30 

5.4 Para a comprovação dos títulos relacionados nos itens 1 e 2 da tabela do 
subitem 5.3, somente serão aceitos Diplomas devidamente registrados, exped idos por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. 

5.4.1 No caso de Diplomas obtidos no exterior, estes, obrigatoriamente, deverão estar 
revalidados por Instituição de Ensino Superior no Brasil, de acordo com Art. 48 da Lei nº 
9.394, de 20.12.1996, e da Resolução CNE/CES n2 01, de 03.04.2001. 

5.5 Os certificados de pós-graduação lato sensu denominados cursos de 
especialização, expedidos por instituições de ensino superior pertencentes ao Sistema 
Federal de Ensino, deverão obedecer ao disposto na Resolução CNE n2 1, de 6 de abril 
de 2018. 
5.6 Não serão aceitas declarações, históricos ou certidões de conclusão de 
disciplinas para comprovação dos t ítulos relacionados nos itens 1, 2 e 3 da tabela do 
subitem 5.3. 
5.7 O item 4 deverá ser comprovado por meio do termo de posse ou documento 
equivalente em cargo efetivo da rede de ensino municipal. 
5.8 O item 5 deverá ser comprovado por meio de portaria veiculada na imprensa 
oficial, ou declaração emitida pela Secretaria Municipal de Educação, a pedido do 
Interessado. 
5.9. O item 6 apresentar certificado de formação continuada em gestão escolar com 
a carga horária mínima de 40 horas nos últimos 04 (quatro) anos. 

DA ENTREVISTA 
6.1 As entrevistas dos candidatos se darão no período indicado no cronograma 
constante no Anexo Ili deste Edital, das 08h às 12h e das 14h às 18h, na Escola 
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Municipal Agripina Portela, loca lizada na Rua Jacob Sampaio Almendra, s/n, Bai rro 
Santa Rosa, José de Freitas - PI. 
6.2 Por ocasião da ent revista, o candidato deverá apresentar um plano de gestão 
para a escola a que concorre, em que abord e event uais problemas e proponha 
soluções e melhorias no âmbito escolar, respondendo ainda a event uais 
quest ionam entos, caso a Comissão Ava liadora ju lgue oportuno . 

6.2.1. O candidato disporá de até 2O(vinte) minutos para a apresentação de plano de 
gestão. 

6.3 A ent revista valerá at é 20 (vinte) pontos e será realizada por Comissão 
Avaliadora da empresa contratada, co mposta de pe lo menos 03(t rês) membros. 
DA CLASSIFICAÇÃO 
7.1 O candidato, cumprindo todas as exigências do presente Edital, será 

classificado em ordem decrescente de pontos. 
7.2 O candidato classificado será convocado de acordo com a o rdem de 
classificação, para lotação do cargo na unidade escola r a qual concorreu. 
7.3 O ca ndidato que obt iver a primei ra colocação será designado Diretor Escolar. 
Aquele que obtiver a segunda classificação será designado Diretor Adj unto, nas escolas 
em que houver previsão da função. 

7.3 .1 Caso um candidato eve ntua lmente não atenda à convocação para ocupar a 
fun ção de Diretor Escolar ou Diretor Adjunto, será convocado o candidato classificado 
na posição imediatament e seguinte. 

7.4 Havendo candidatos com a mesma pontuação, serão adotados sucessivamente 
os seguintes crit érios de desempat e: 

7.4.1 M aior pontuação na prova de tít ulos; 
7.4.2 M aior idade. 

DOS RECURSOS 
8.1 Será adm itido recurso contra o Resultado das Inscrições Deferidas, contra o 
Resultado da Avaliação de Títulos e cont ra o Resultado da Ent revist a, após a divulgação 
dos respectivos atos no endereço eletrônico https://josedefreitas.pi.gov.br/ 
8.2 O ca ndidato que desejar interpor recurso contra uma das etapas previstas no 
subitem anterior deverá fazê-lo dentro do prazo est abelecido no cronogram a do 
concurso público, sob pena de preclusão. 
8 .3 Para apresent ar recurso, o candidato deverá prot ocolar o recurso na sede da 
Secretaria Municipa l de Admin istração, no endereço indicado no preâ mbulo deste 
edital. Não serão aceitos recursos via fax, corre io eletrônico, Correios ou fora do prazo. 
DA VALIDADE 
9.1 O prazo de validade do Processo Seletivo será de 02 (dois) anos a contar da dat a 

de sua homologação. 
DA VACÂNCIA 
10 .1 A vacância da função de Diretor ocorrerá po r conclusão da gestão, renúncia, 

dest itu ição, aposentadoria ou morte do ocupante. 

10.2 Ocorrendo a vacância, assumirá a direção da escola candidato que tenha 
participado do certame, obedecendo-se a ordem de classificação. 
10.3 Excetuada a hipótese prevista no subitem 10.1, completará o mandato um 
servidor designado pela Secretaria Municipal de Educação. 
10.4. Não havendo candidato (s) inscrito (s) para a vaga de gestor escolar em algumas 
das escolas listadas no item 1, Anexo 1, nesse edital, caberá ao gestor público municipal 
nomear através de portaria. 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
11.1 A inscrição do candidato implica na aceitação expressa das condições 
constantes do presente Edital e normas que o regulamentam, não abrindo espaço para 
questionamentos posteriores referentes ao mesmo. 

11.2 A nomeação ao cargo de Diretor Escolar ou Diretor Adjunto se dará por meio de 
portaria do Chefe do Executivo, condicionada à observância das disposições legais pertinentes 
do exclusivo interesse e conveniência da Administração, da rigorosa ordem de classificação e 
do prazo de val idade do processo seletivo. 
11.3 O regime de trabalho dos candidatos aprovados e nomeados será o estatutário. 
11.4 Os documentos elencados neste edital podem ser apresentados pelos candidatos por 
meio de cópia simples, sendo facultado à Administração a exigência de apresentação de 
original ou cópia autenticada, para sua confirmação. 

11.4.1 O candidato que omitir, em documento público ou particular, declaração que 
dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que 
devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade, 
responderá a processo administrativo disciplinar, sem prejuízo das sanções legais, em 
especial a prevista no art. 299 do Código Penal. 

11.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Processo 
Seletivo Interno. 
José de Freitas-PI, 06 de dezembro de 2022. 

MARIA DO AMPARO HOLANDA DA SILVA 
Secretária Municipal de Educação 

Estado da Piauí 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JOSÉ DE FREITAS 

ANEXO 1 
RELAÇÃO DAS ESCOLAS 

ESCOLAS MUNICIPAIS- ZONA URBANA 

INSTITUIÇÃO OE ENSINO ENDEREÇO VAGA/CARGA HORÁRIA 

ESCOlA MUNICIPAL ANTÔNIO GAIOSO 
Rua Gav. Petrania 

01 vaga 0iretorla) - 40 horas 
Portela 

ESCOlA MUNICIPAL MÃE BILUCA 
Av. Paulino Pacífico, sn -

01 vaga Diretorla) - 40 horas 
Bairro Suco de Uva 

ESCOlA MUNICIPAL MÃO NOÉLIA 
Rua Santo Estevam, sn -

01 vaga 0iretorla) - 40 horas 
Bairro Centro 

ESCOlA MUNICIPAL MÓNICA 
Rua Filomeno Melo, sn-

01 vaga Oiretorla) - 40 horas 
Bairro Cidade Nova 
Rua Francisco Fortes 

ESCOLA MUNICIPAL MICKEY Martins, sn - Bairro 01 vaga 0iretorla) - 40 horas 
Santa Rosa 

ESCOLA MUNICIPAL PEQUENO GABI 
Rua lagoa limpa, sn -

01 vaga Diretorla)- 40 horas 
Bairro N. Sra. do Carmo 

Rua Jacob de Sampaio 01 vaga/ 40 horas-Diretoria) 
ESCOLA MUNICIPALAGRIPINA PORTELA Almendra, sn - Bairro 01 vaga / 40 horas - 0iretorla) 

Santa Rosa Adjunto 
01 vaga/ 40 horas-Diretoria) 

ESCOLA MUNICIPAL CARLOTA FREITAS Rua Jacob de Freitas 01 vaga / 40 horas - Diretoria) 
Adjunto 

ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO VICENTE 
Rua Joaquim Sampaio 

BATISTA 
Castelo Branco, sn - 01 vaga / 40 horas- Diretoria) 
Bairro Deus-Me-Deu 

ESCOLA MUNICIPAL FILOMENA ALVES 
Rua Inocêncio Ferreira 

01 vaga/ 40 horas - Diretoria) 
Calaça 

ESCOLA MUNICIPAL LEVY CARVALHO 
Av. Gov. Lucídio Portela, 

01 vaga / 40 horas- Diretor(a) 
sn - Bairro Matadouro 

ESCOLA MUNICIPAL MONS. 0EUS0EOIT C. Rua Filomeno Melo -
01 vaga / 40 horas-Diretoria) 

DE MELO · CAIC Bairro Cidade Nova 
01 vaga / 40 horas - Diretoria) 
Adjunto 

ESCOLA MUNICIPAL PADRE SAMPAIO 
Rua Hugo Napoleão, sn • 

01 vaga Diretorla) - 40 horas 
Centro 

ESCOLA MUNICIPAL SENHOR CARVALHO 
Rua Antônio da Costa 

01 vaga 0iretorla)- 40 horas 
Carvalho, sn - Centro 

ESCOLA MUNICIPAL TIA AMÉLIA 
Rua Zezé Santana, sn -

01 vaga Diretorla) - 40 horas 
Bairro Suco de Uva 

ESCOLAS MUNICIPAIS-ZONA RURAL 

INSTITUIÇÃO OE ENSINO ENDEREÇO VAGA/CARGA HORÁRIA 

ESCOLA MUNICIPAL ESTEVAM JOAQUIM OE 
LOC. PALMEIRINHA 01 vaga Diretorla)- 40 horas 

SOUSA 

ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CAMILO LOC. JACAR( 01 vaga 0iretorla) - 40 horas 

ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MENDES LOC. OLI NDA 01 vaga 0iretorla)-40 horas 

ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO R. DO 
LOC.MOCAMBO 01 vaga Diretorla)- 40 horas 

NASCIMENTO 

ESCOLA MUNICIPALJOAO GAIOSO LOC. LAGOA DO PIRIPIRI 01 vaga Diretorla) - 40 horas 

ESCOLA MUNICIPALJOAQUIM EUCLIDES DA 
LOC. GRACIOSA 01 vaga Diretorla) - 40 horas 

ROCHA 
ESCOLA MUNICIPAL JOS( AMADO OE 

LOC. PORTEIRA VELHA 01 vaga Diretorla) - 40 horas 
OLIVEIRA 

ESCOLA MUNICIPALJOSÉ GOMES DA ROCHA LOC. EMA 01 vaga 0iretorla)- 40 horas 

ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PACIFICO DE 
LOC. CARVALHO 01 vaga 0iretorla) - 40 horas 

SOUSA 
ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL SARAIVA DA 

LOC. PEDRA OE AMOLAR 01 vaga Diretorla) - 40 horas 
SILVA 
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Estado do Piauí 

PREFEITURA MUNICIPAL DE , 
JOSE DE FREITAS 

ITEM 
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ANEXO li 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

FORMULÁRIO PARA ENVIO DE TÍTULOS 

Pelo presente, apresento minha candidatura ao cargo de Diretor Escolar ou Diretor 

Adjunto para a escola acima indicada, apresentando, neste ato, os seguintes 

documentos: 

CÓPIADORG 
CÓPIADOCPF 
CERTIDÃO DE QUITACÃO ELEITORAL 
DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR 
CERTIFICADO DE ESPECIALIZAÇÃO OU CURSO DE FORMAÇÃO EM GESTÃO 
ESCOLAR 
CÓPIA DO TERMO DE POSSE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE 
CÓPIA DOS TÍTULOS 

No que diz respeito à avaliação de títulos, solicito a seguinte pontuação: 

TITULAÇÃO VALOR VALOR PONTUAÇÃO 
UNITÁRIO MÁXIMO SOLICITADA 

Doutorado 8,0 8,0 
Mestrado 6,0 6,0 
Pós-Graduação em nível de 
Especialização em Gestão 5,0 5,0 
Escolar 
Experiência como professor da 0,5 ponto por 
rede municipal de ensi no do ano, até o 

5,0 
município de José de Freitas. limite de 5,0 

pontos 
Experiência como diretor 0,5 ponto por 
escolar da rede municipal de ano, até o 

3,0 
ensino de José de Freitas limite de 3,0 

pontos. 
Curso de Formação Continuada 
em Gestão Escolar, com carga 3,0 3,0 
horária mínima de 40 horas. 

TOTAL 

Na ocasião, declaro ainda que: 

• Não estou em débito com prestação de contas de recursos financeiros recebidos em virtude 

de cargo que ocupe ou tenha ocupado; 

• Não possuo impedimento legal ou judicial para exercer cargos públicos; 

• Atendo a todos os requisitos do Edital SEMED Nª 01/2022. 

Por fim, atesto, sob as penas da lei, que os títulos ora enviados com este formulário são válidos, e 

podem ser comprovados por meio de cópia autenticada em cartório. 

José de Freitas-PI, __ de dezembro de 2022. 

Assinatura do(a) Candidato(a) 

Estado do Piaui 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JOSÉ DE FREITAS 

"' 
Período de Inscrições 

ANEXO Ili 
CRONOGRAMA 

Divulgação do resultado preliminar das inscrições 
deferidas 
Apresentação de recurso contra o resultado preliminar 
das inscrições deferidas 
Divulgação do resultado definitivo das inscrições 
deferidas 
Realização das entrevistas 

Divulgação do resultado preliminar da avaliação de t ítulos 
e da entrevista 
Apresentação de recursos contra o resultado prel iminar 
da avaliação de t ítulos e da entrevista 
Julgamento dos recursos apresentados contra o resultado 
prel iminar da aval iação de t ítulos e das entrevistas 
Divulgação do Resultado Final 

li 
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ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI -PI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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EDITAL SEMEC Nº 04/2022 -
RELATIVO Á MATRÍCULA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 NA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ no uso de suas 
atribuições legais e fundamentada na Constituição Federal de 1988 - Art. 211, § 2º ; Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96; Constituição Estadual, Art. 217, § 2°, 
Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 53 e 54, toma público o presente Edital, com as 
normas para a realização de matriculas, referente ao ano letivo de 2023, nas etapas da Educação 
Básica: Educação Infantil (Creche e Pré-Escola) e Ensino Fundamental (Regular e Educação 
de Jovens e Adultos). 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. Período, horário e local de matricula: as matrículas serão realizadas no período de 
03 a 27 de janeiro de 2023, conforme especificações abaixo: 
• De 03 a 13 de janeiro 2023 - renovação de matrículas; 
• De 16 a 20 de janeiro 2023 - novas matrículas; 
• De 23 a 27 de janeiro 2023 - efetuação de matrículas de alunos da Rede Municipal de uma 

escola para outra, dentro da mesma Rede; 
• Locais: Escolas urbanas e rurais no horário de 7 :00 as 11 :00 e das 13:00 as 16:00h. 

Parágrafo único: Os horários descritos neste item poderão sofrer alterações em decorrência 
da organização de cada instituição com seu pessoal de apoio administrativo, em decorrência 
das medidas protetivas contra o novo coronavirus. 

1.2. Faixa etária e idade de corte para efetivação da matrícula nas etapas da Educação 
Básica: 

O Conselho Nacional de Educação, conforme Resolução nº 2, de 9 de outubro de 2018 
definiu diretrizes operacionais complementares para a matrícula inicial de crianças na Educação 
Infantil e no Ensino Fundamental, respectivamente, aos 4 (quatro) e aos 6 (seis) anos de idade: 

Art. 1 ° A presente Resolução reafirma e consolida a regulamentação do corte etário para 
matrícula de crianças na pré-escola e no Ensino Fundamental, respectivamente, aos 4 (quatro) 
e aos 6 (seis) anos de idade, a ser observado na organização curricular dos sistemas de ensino 
e de suas unidades escolares. 

Art. 2° A data de corte etário vigente em todo o território nacional, para todas as redes 
e instituições de ensino, públicas e privadas, para matrícula inicial na Educação Infanti l aos 4 
(quatro) anos de idade, e no Ensino Fundamental aos 6 (seis) anos de idade, é aquela det"uúda 
pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, ou seja, respectivamente, aos 4 (quatro) e aos 6 (seis) 
anos completos ou a completar até 31 de março do ano em que se realiza a matricula. 

• Para as matriculas novas na Educação Infantil, 1 ° ano do Ensino Fundamental e EJA, será 
observado: 
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