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EDITAL 001/2019 

Processo Seletivo Simplificado n° 001/2019 de Prova de Análise Curricular para a 

Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público. 

O Município de Bacuri, Estado do Maranhão, através do seu representante, o Prefeito 

Municipal Washington Luís de Oliveira, no uso das atribuições que lhe são conferidas, com 

respaldo nas legislações vigentes, torna pública a realização do Processo Seletivo nº 

001/2019, conforme especifica o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, bem como em 

consonância também com a Lei Orgânica Municipal e a Lei Municipal nº 474/2019, de 29 de 

março de 2019, objetivando a seleção de candidatos para provimento de vagas na forma de 

contratação temporária de pessoal para substituição de licenças diversas e para atender às 

necessidades de excepcional interesse público do município, conforme estabelecido nas 

disposições deste Edital e seus anexos. 

01. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Processo Seletivo Simplificado nº 001/2019 de que trata o presente Edital n° 

001/2019, tem a finalidade de seleção de candidatos para provimento de cargos públicos, com 

vistas à contratação temporária por tempo determinado, para substituição de licenças e para 

atendimento às necessidades de excepcional interesse público do município, conforme 

distribuição apresentada no Anexo III. 

1.2. Será coordenado pela Comissão do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2019, a 

qual foi criada pelo Decreto nº. 011/2019, de 03 de julho de 2019, e a nomeação de seus 

membros, através da Portaria n° 39/2019, de 05 de julho de 2019, que supervisionará todas as 

etapas do processo seletivo, que compreendem as inscrições, entrega dos documentos 

comprobatórios, classificação parcial, classificação final, homologação e contratação. 

1.3. A Comissão Geral será Composta pela Presidente a Senhora Veronica Maria de 

Moraes Alexandre Santana, Servidora Efetiva, Supervisora Pedagógica da Secretaria 

Municipal de Educação, Esporte e Cultura; Secretária - Senhora Tiana Dalva Campelo 

Machado, Professora efetiva Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura; Membro 

– Senhora Edjane Silva Campelo, Servidora Efetiva Secretaria Municipal de Educação,

Esporte  e Cultura; Membro – Maria José Borges Brito, Coordenadora Recurso Humanos da

Secretaria de Educação, Esporte e Cultura.
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1.4. É condição essencial para se inscrever neste Processo Seletivo Simplificado n° 

001/2019 o conhecimento e aceitação das instruções e normas contidas neste Edital. 

1.5. Ao se inscrever o candidato declara que conhece e concorda plena e integralmente 

com os termos deste Edital e legislação vigente. 

1.6. A convocação dos classificados dar-se-á de acordo com as necessidades das 

Secretarias Municipais, a partir da homologação do resultado final publicado no site do Diário 

Oficial do Município de Bacuri/MA, endereço eletrônico: www.bacuri.ma.gov.br e nos 

quadros de avisos internos da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura  e 

Gabinete do Prefeito, reservando-se o direito de não convocar todos os classificados dentro 

dos quantitativos estabelecidos. 

1.7. O Processo Seletivo Simplificado n° 001/2019, será realizado por meio de 

análise curricular, para os cargos de ensino fundamental incompleto, completo e ensinos 

médio e superior com apresentação de títulos, anexo III. 

02. DOS CARGOS, DAS VAGAS, DA REMUNERAÇÃO, DA JORNADA DE

TRABALHO E PRÉ-REQUISITOS:

2.1. O Processo Seletivo Simplificado n° 001/2019, de que trata o presente Edital, tem 

a finalidade de preencher vagas diretas nas funções discriminadas no Anexo III de 

profissionais de Nível Fundamental Incompleto, Fundamental Completo, Médio e Superior. 

03. DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições serão gratuitas e realizadas através de Ficha de Inscrição que estará 

disponível ao candidato, na sala da Comissão do Processo Seletivo Simplificado n° 001/2019, 

no prédio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura de Bacuri/MA, localizado 

na Rua São Luís, s/nº, Bairro Santana do Agreste, Bacuri/MA, e no anexo IV, desde Edital, 

que deverá ser obrigatoriamente preenchida pelo candidato e entregue juntamente com os 

documentos comprobatórios descritos no item 3.2, no período de 17 a 18 de julho de 2019, 

das 8hs às 12hs e 14hs às 17hs, pessoalmente ou por procuração do candidato com poderes 

especiais para realização da inscrição, que ficará anexada à documentação apresentada. 

3.1.1. O procurador previsto no item anterior deverá apresentar no ato da entrega além 

da procuração, documento de identidade com foto. 

http://www.bacuri.ma.gov.br/
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3.1.2. O instrumento de Procuração poderá ser público ou particular, contudo os 

poderes deverão ser especiais para fins de realização da inscrição e entrega de documentos.  

3.2. No ato da inscrição o candidato deverá entregar a ficha de inscrição preenchida 

com letra legível, sem rasuras e/ou emendas nem omissão de dados nela solicitados, 

juntamente com cópias simples e apresentação de originais ou cópias autenticadas dos 

seguintes documentos: 

a) Documento oficial que contenha foto (RG ou CTPS ou CNH ou Carteira de

Registro Profissional); 

b) Documentos exigidos como pré-requisitos, constantes no Anexo III;

c) Documentos que comprovam a experiência profissional, conforme o regra deste

Edital; 

d) Títulos e/ou Certificados de cursos;

e) Laudo médico para candidatos com deficiência, emitido nos últimos seis meses,

tendo como referência a data da inscrição, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência 

com expressa alusão ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças 

(CID), bem como provável causa da deficiência e sua correlação com a previsão no Decreto 

Federal nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e suas alterações. 

3.3. É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato o completo e correto 

preenchimento de todos os dados da ficha de inscrição, bem como a veracidade das 

informações prestadas, não sendo possível realizar correções após efetivada a inscrição. 

3.4. A Prefeitura Municipal de Bacuri/MA, e a Comissão Geral não se responsabiliza 

por eventuais prejuízos causados pelo preenchimento incorreto dos dados de inscrição. 

3.5. As inscrições pautadas em informações falsas ou inexatas, bem como as que não 

satisfizerem aos termos deste Edital, terão os atos dela decorrentes declarados nulos de pleno 

direito, sem prejuízo de sanções penais, cíveis e administrativas correspondentes. 

3.6. Cada candidato poderá realizar somente (01) uma inscrição. 

3.7. São requisitos para a inscrição: 
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I – Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou, em caso de nacionalidade portuguesa, estar 

amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de 

gozo de direitos políticos, nos termos do art. 12, § 1º, da Constituição Federal; 

II – Ter na data da inscrição a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 

III – Possuir na data da inscrição a escolaridade e requisitos mínimos exigidos para o 

cargo pleiteado; 

IV – Não enquadrar-se nas vedações contidas nos incisos XVI, XVII e § 10 do art. 37 

da Constituição Federal; 

V – Enquadrar-se comprovadamente à previsão do Decreto Federal nº. 3.298, de 20 de 

dezembro de 1999;  

VI – Não possuir rescisão de contrato de cargo público por justa causa nos últimos 24 

(vinte e quatro) meses, ficando claro que a verificação posterior de tal ocorrência acarretará 

rescisão justificada do contrato de trabalho; 

VII – Estar em dia com as obrigações resultantes da legislação eleitoral e, sendo de 

sexo masculino, estar quite, também, com as obrigações do serviço militar; 

VIII – Ser titular de CPF (Cadastro de Pessoa Física) regularizado; 

IX – Encontrar-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos. 

3.8. Ao preencher a ficha de inscrição, o candidato deverá informar nome completo, 

data de nascimento (dia, mês e ano), CPF, RG, ou CTPS, ou CNH (se tiver), endereço 

residencial completo, telefone, e-mail, cargo pretendido, além de indicar se é ou não portador 

de deficiência. 

3.9. A Comissão do Processo Seletivo Simplificado n° 001/2019 receberá e preencherá 

somente os campos do rodapé da ficha de inscrição, especificando a data e horário. Procederá 

ainda com a conferência da assinatura do candidato, além de firmar o documento como 

representante da comissão. Ato contínuo expedirá o comprovante de inscrição. 

3.10. Caso a Comissão do Processo Seletivo Simplificado n° 001/2019 identifique 

situação em que o candidato efetuou mais de uma inscrição, será considerada a que tiver sido 

entregue por último. 
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04. DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

4.1. 5% (cinco por cento) das vagas existentes durante a vigência deste processo serão 

destinadas a candidatos com deficiência, desde que aprovados. 

4.2. Na hipótese de aplicação do percentual resultar em número fracionado igual ou 

superior a 0,5 (cinco décimos), a fração será arredondada para 01 (uma) vaga. 

4.3. No ato da inscrição, o candidato deverá declarar ser pessoa com deficiência e 

anexar o respectivo laudo médico. 

4.4. O candidato com deficiência que, no ato da inscrição, não declarar essa condição, 

não poderá interpor recurso em favor de sua situação. O laudo médico apresentado deverá 

dispor sobre a espécie e o grau ou nível da deficiência do candidato, com expressa referência 

ao código correspondente de Classificação Internacional de Doenças – CID, bem como o 

enquadramento previsto no art. 4º do Decreto Federal nº. 3.298/99, alterado pelo Decreto 

Federal nº. 5.296/2004. 

4.5. Caso o candidato não realize a inscrição de acordo com o disposto, não será 

considerado como pessoa com deficiência, apta para concorrer às vagas reservadas. 

4.6. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato cuja deficiência, assinada no 

Formulário de Inscrição, não se confirmar no exame pré-admissional. 

4.7. As solicitações de condições especiais, bem como de recursos especiais, serão 

atendidas obedecendo aos critérios de viabilidade e de razoabilidade. 

4.8. Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passível 

de correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres. 

4.9. Os candidatos especiais, aprovados no Processo Seletivo n° 001/2019, serão 

submetidos a exames médicos e complementares, que irão avaliar a sua condição física e 

mental. 

4.10. Nos casos de incompatibilidade da deficiência com a função objeto deste Edital, 

a contratação não será efetivada. 

4.11. Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas a pessoas com 

deficiência, estas serão preenchidas pelos demais candidatos com estrita observância da 

ordem de classificação. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI 
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20 

Avenida Sete de Setembro, n° 210, Centro, CEP 65.270.000, Bacuri/MA 7 

4.12. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no 

Decreto Federal nº. 3.298/99, participarão do Processo Seletivo nº 001/2019 em igualdade de 

condições com os demais candidatos, ao que se refere aos critérios de pontuação. 

4.13. Os candidatos que no ato de inscrição declararem-se pessoas com deficiência, se 

aprovados no Processo Seletivo n° 001/2019, terão seus nomes divulgados em lista de 

classificação à parte. 

4.14. As pessoas com deficiência aprovadas deverão submeter-se a perícia médica, 

para verificação da compatibilidade da deficiência com o cargo, por Médico do Município de 

Bacuri/MA. Em conformidade com o art. 37, § 1º e § 2º, do Decreto Federal nº. 3.298/99 que 

regulamenta a Lei Federal nº. 7.853/89, observada a exigência de compatibilidade entre a 

deficiência e as atribuições do Cargo. 

05. DA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO E AVALIAÇÃO

5.1. O processo seletivo simplificado n° 001/2019, será constituído de apenas uma 

etapa: - Análise de Currículo com Títulos, que serão selecionados no máximo do total de três 

vezes o total de vagas indicada no anexo III.  

5.2. A ausência da apresentação da documentação elencada no item 3.2, deste Edital, é 

causa de eliminação do candidato. 

5.3. Dos critérios de Avaliação: 

5.3.1. Exercício Profissional: 

5.3.1.1.  Considera-se experiência profissional toda atividade desenvolvida e 

comprovada, mesmo que de nível superior, no cargo pleiteado ou em atividade similar, 

conforme item 5.3.1.3. 

5.3.1.3. A comprovação de experiência profissional: 

I – Em Órgão Público: 

a) Documentos oficiais do Poder Público, no âmbito da prestação da atividade, datado

e especificando a função e o período compreendido no cargo. 

II – Em Empresa Privada: 
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a) Cópia da carteira de trabalho (página de identificação com foto e dados pessoais e

registro dos contratos de trabalho autenticados em cartório ou apresentados juntamente com 

original). Em caso de contrato de trabalho em vigor (carteira sem data de saída). 

III – Autônomo ou Profissional Liberal: 

a) Cópia devidamente autenticada de contratos de prestação de serviços, RPA (recibo

de pagamento autônomo) ou inscrição municipal; 

5.3.1.4. Não será computado como experiência profissional estágio, monitoria ou 

trabalho voluntário. 

5.3.1.5. É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado 

concomitantemente no cargo pleiteado, quer sejam entre cargos públicos, quer sejam entre 

cargos públicos e serviço de natureza privada ou autônoma. 

5.3.1.6. Não será aceita comprovação de exercícios profissionais fora dos padrões 

acima especificados. 

5.3.2. Comprovação de Títulos (Qualificação Profissional): 

5.3.2.1. A atribuição de pontos para a apresentação de títulos obedecerá aos critérios 

definidos no item 1.2 do Anexo II deste Edital. 

5.3.2.2. Serão computados somente cursos indicados na ficha de inscrição e que 

tenham relação com as atribuições do cargo pleiteado com certificados expedidos até o último 

dia de inscrição. 

5.3.2.3. Não serão computados pontos aos itens exigidos como pré-requisitos. 

5.3.2.4. Não serão atribuídos pontos aos cursos que não sejam relacionados ao cargo 

pleiteado. 

5.3.2.5. Não será considerado qualquer tipo de curso onde seja entregue certidão de 

conclusão, se neste não contar o timbre e/ou carimbo com CNPJ da entidade que forneceu o 

curso, data de conclusão do mesmo, carimbo e assinatura do responsável pela emissão do 

documento e data de expedição do mesmo. 

5.3.2.6. Aos cursos em que a carga horaria não estiver especificada no 

certificado/certidão será atribuída a pontuação zero. 
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5.3.2.7. A comprovação de Qualificação Profissional para fins de pré-requisito ou 

comprovação de títulos dar-se-á por meio de: 

I - Nível Superior: 

a) Diploma ou Certidão de conclusão do curso com até 180 (cento e oitenta) dias de

emissão, na versão original ou cópia autenticada em cartório com data em que ocorreu a 

colação de grau, acompanhada de cópia do respectivo histórico, compatível para o âmbito de 

atuação pleiteada; 

b) Certificado de curso de Pós-Graduação Lato Sensu, Especialização, com duração de

360 (trezentos e sessenta) horas com aprovação de monografia ou Certidão de conclusão de 

curso, na versão original ou cópia autenticada pela membro da comissão no ato da entrega e 

cópia do respectivo histórico escolar, na própria área de conhecimento ou em área de 

conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo; 

c) Diploma do curso de pós-graduação Stricto Sensu, Mestrado, na área ou em área

correlata/afim ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, ou certidão de conclusão de 

curso, na versão original ou cópia autenticada pelo membro na comissão no ato da entrega, 

com defesa e aprovação de dissertação e cópia do respectivo histórico escolar; 

d) Diploma do curso de pós-graduação Stricto Sensu, Doutorado, na área de

conhecimento ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições 

inerentes ao cargo ou certidão de conclusão do curso, na versão original ou cópia autenticada 

pelo membro da comissão, com defesa e aprovação de tese e cópia do respectivo histórico 

escolar; 

e) Cópia de certificado ou certidão de cursos de formação com as respectivas cargas

horárias. 

II – Demais níveis: 

a) Certificado de conclusão do curso na versão original ou cópia autenticada pelo membro da

comissão, compatível para o âmbito de atuação pleiteada;

b) Cópias de certificado ou certidão de cursos de formação com as respectivas cargas

horárias, que deverá constar o timbre e/ou carimbo com CNPJ da entidade que forneceu o 

curso, data de conclusão do mesmo, carimbo e assinatura do responsável pela emissão do 

documento e data de expedição do mesmo. 
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5.3.2.8.1. A documentação a que se referem as letras “a” e “d” do item I deverá conter 

obrigatoriamente atos de autorização, reconhecimento ou renovação de reconhecimento do 

curso e credenciamento da Instituição de Educação Superior. 

5.3.2.8.2. Os cursos de pós-graduação Lato Sensu, Especialização, e Stricto Sensu, 

Mestrado e Doutorado, só serão considerados se cumpridas às exigências do Conselho 

Nacional de Educação – CNE. 

5.3.2.8.3. Os cursos de pós-graduação Stricto Sensu, Mestrado e Doutorado, só serão 

considerados se aprovados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de nível 

Superior – CAPES. 

5.3.2.8.4. A documentação a que se refere a letra “a” do item II deverá conter 

obrigatoriamente atos de autorização, reconhecimento ou renovação de reconhecimento do 

curso e credenciamento da Instituição de Ensino em Órgão Oficial. 

5.3.2.9. Para comprovação dos cursos relacionados no Anexo II deste Edital, o 

candidato deverá apresentar certificado de uma instituição pública ou privada regularizada 

pelo órgão próprio do Sistema Oficial de Ensino no âmbito Municipal, Estadual e/ou Federal, 

contendo a carga horária, a identificação da instituição com a assinatura do responsável pela 

organização/emissão do respectivo curso/certificado e menção do ato normativo (portaria, 

decreto ou resolução) de regularização da instituição, quando privada. 

5.3.2.10. Exigir-se-á revalidação do documento pelo órgão competente de cursos 

realizado no exterior, conforme dispõe o art. 48, § 2º e § 3º, da Lei nº. 9.394/96. 

5.3.2.11. Na contagem de pontos para qualificação profissional será aceita a cópia 

autenticada ou cópia simples apresentada juntamente com original, com comprovantes de 

qualificação profissional, para fins de pontuação, conforme estabelecido no respectivo anexo. 

5.3.2.12. Na hipótese de não comprovação dos requisitos mínimos exigidos, o 

candidato estará automaticamente eliminado do Processo Seletivo Simplificado n° 001/2019. 

5.4. Dos critérios de desempate: 

5.4.1. Nos casos de empate na classificação, o desempate obedecerá a seguinte ordem 

de critérios: 

I – maior idade, considerando-se dia, mês e ano de nascimento; 
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II – maior nota na experiência profissional; 

III – maior nota na titulação; 

06. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

6.1. Os resultados deste Processo Seletivo Simplificado n° 001/2019, serão publicados 

no site da Prefeitura Municipal de Bacuri/MA, Diário Oficial do Município – DOM, bem 

como, no quadro interno de aviso da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, 

conforme cronograma constante no Anexo I - Cronograma. 

07. DA ANÁLISE, RECURSOS E CLASSIFICAÇÃO.

7.1. O candidato poderá apresentar recurso no prazo de 01 (um) dia, contados da 

publicação dos resultados parcial inclusive, conforme cronograma constante no Anexo I, das 

8hs às 12hs e 14hs às 18hs. 

7.2. O recurso deverá ser protocolado na Sala da Comissão do Seletivo Simplificado nº 

001/2009, no prédio da Secretaria Municipal Educação, Esporte e Cultura de Bacuri/MA, 

localizada Av. São Luís, s/nº, Bairro Santana do Agreste, de acordo com o modelo anexo V – 

Formulário de Recurso, deste Edital. 

7.3. Não será aceito recurso por via postal, fax ou correio eletrônico, nem fora dos 

padrões e prazos estabelecidos neste Edital, contudo serão aceitos recursos apresentados por 

procurador devidamente habilitado. 

7.4. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo da publicação 

do fato que lhe deu origem e que possuírem argumentação lógica e consistente que permita 

sua adequada avaliação pela Comissão Geral. 

7.5. O recurso interposto fora do prazo acima especificado, não será apreciado, por ser 

intempestivo. 

7.6. A Comissão do Processo Seletivo Simplificado n° 001/2019 constitui instância 

única recursal. 

7.7. Feita a análise de todos os recursos interpostos, será publicado o resultado final 

nos locais descritos no item 06 com as eventuais alterações. 
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08. DA HOMOLOGAÇÃO

8.1. Após a conclusão dos trabalhos de aplicação e de classificação final dos 

candidatos, a Comissão Geral encaminhará oficialmente o resultado final deste Processo 

Seletivo nº 001/2019, com os relatórios e classificação dos candidatos para apreciação e 

homologação pelo Presidente da Comissão Geral, sendo tudo publicado no site do Diário 

Oficial do Município, endereço eletrônico www.bacuri.ma.gov.br  bem como, será publicado 

no mural da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura e Prefeitura Municipal de 

Bacuri/MA 

09. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

09.1. A convocação para contratação será para atendimento à excepcional necessidade 

do Município de Bacuri/MA, durante a vigência do Processo Seletivo Simplificado nº 

001/2019. 

09.2. A chamada dos classificados para ocuparem as vagas será feita pelo Secretário 

Municipal de Educação, Esporte e Cultura por meio de Edital publicado no quadro de avisos 

da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura e Prefeitura Municipal de Bacuri/MA 

e no Diário Oficial do Município de Bacuri/MA. 

09.3. O candidato convocado para entrega de documentos para celebração do contrato 

poderá solicitar à Secretaria Municipal de Educação, 

Esporte e Cultura, por meio de requerimento protocolado, que seja reclassificado para o final 

da lista geral de aprovados, respeitado a ordem de classificação original. 

09.4. O candidato que não atender a convocação para a apresentação dos requisitos 

citados no item 3.7 deste Edital ou que não solicitar a reclassificação para o final da lista geral 

dos aprovados, no prazo de 02 (dois) dias a partir da publicação no mural interno e no Diário 

Oficial do Municipal, será automaticamente excluído do Processo Seletivo n° 001/2019. 

09.5. O candidato que não comparecer na data e local determinado no Edital de que 

trata o item anterior, perderá o direito decorrente deste Processo Seletivo n° 001/2019. 

09.6. No caso de o candidato desistir da vaga oferecida, deverá assinar o termo de 

desistência, sendo excluído do respectivo Processo Seletivo Simplifica n° 001/2019. 

09.7. As convocações se darão em rigorosa obediência a ordem de classificação. 

http://www.bacuri.ma.gov.br/
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09.8. A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura,  responsável  para 

firmar o contrato administrativo, deverá seguir rigorosamente a ordem de classificação das 

listagens divulgadas pela Comissão do Processo Seletivo Simplificado n° 001/2019. 

09.9. Para efeito de formalização do contrato, fica obrigatória a apresentação de cópia 

legível, acompanhada do original ou copia autenticada aos membros da Comissão do Processo 

Seletivo Simplificado n° 001/2019 ou ao respectivo secretário municipal, dos seguintes 

documentos: 

a) cópia do comprovante de residência;

b) cópia da carteira de identidade;

c) cópia do CPF;

d) cópia da certidão de nascimento ou casamento;

e) cópia do título de eleitor acompanhada do comprovante de votação da última

eleição ou certidão de quitação eleitoral; 

f) cópia do certificado de reservista ou documento equivalente, se do sexo masculino e

menor de 45 anos; 

g) declaração de não acumulação de cargos e funções públicas;

h) em caso de acumulação legal de cargos, declaração informando o turno de trabalho;

i) cópia do diploma ou certificado de conclusão do curso correspondente à

escolaridade exigida para o cargo acompanhado do original; 

09.10. O contrato temporário será firmado por prazo determinado, tendo inicio a partir 

da homologação do resultado final e termino em 31 de dezembro de 2019, de acordo com o 

Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Município de Bacuri e o Ministério 

Público Estadual. 

10. DA ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS

10.1. Ficam atribuídas competências à Comissão do Processo Seletivo Simplificado n° 

001/2019, responsável pelo planejamento, organização e realização do Processo Seletivo, 

para: 

a) divulgar o certame;
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b) deferir e/ou indeferir inscrições;

c) Analisar, Selecionar, julgar e avaliar os currículos, as comprovações de  títulos

previstas neste Edital; 

d) receber e julgar os recursos previstos neste Edital;

e) emitir relatório de classificação dos candidatos;

f) prestar informações sobre o certame no período de sua realização.

11. DAS IRREGULARIDADES

11.1. Eventuais irregularidades constantes no processo de seleção e de contratação 

serão objeto de apuração pela Secretária de Transparência e Gestão de Pessoal da Prefeitura 

Municipal de Bacuri/MA, e os infratores estarão sujeitos às penalidades previstas em Lei. 

12. DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

12.1. O ato de contratação temporária para o exercício do cargo é de competência do 

Chefe do Poder Executivo Municipal, atendidas as disposições da Legislação Municipal que 

regulamenta a matéria, bem como demais dispositivos legais e normas contidas neste Edital. 

12.2. Por necessidade e conveniência da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e 

Cultura, o candidato poderá ser convocado a apresentar todos os documentos originais 

exigidos para conferência e autenticação das cópias. 

12.3. Os candidatos estarão sujeitos ao cumprimento do horário de trabalho no local 

determinado em que serão lotados, conforme este Edital, atendendo a excepcional necessidade 

da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. 

12.4. Os candidatos contratados na condição de pessoas com deficiência serão 

avaliados quanto à compatibilidade da deficiência e o exercício do cargo, podendo a 

incompatibilidade resultar na dispensa do mesmo. 

12.5. O acompanhamento e a avaliação dos candidatos serão de responsabilidade da 

Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura. 

12.6. O candidato contratado na forma deste Edital será avaliado quanto ao seu 

desempenho, e se for evidenciada sua insuficiência profissional a qualquer tempo, na vigência 
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do contrato, acarretará a rescisão imediata do contrato celebrado com a Prefeitura Municipal 

de Bacuri/MA. 

12.7. A aprovação neste Processo Seletivo não assegura ao candidato a sua 

contratação, mas apenas a expectativa de ser convocado, seguindo rigorosa ordem de 

classificação e necessidade da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. 

12.8. A seleção e contratação de professores para a Educação de Jovens e Adultos -  

EJA fica condicionada à comprovação de pré-matrículas de alunos nessa modalidade em 

números suficientes para formar uma turma, respeitadas as especificidades locais de cada 

comunidade. 

12.9. De acordo com a legislação processual civil em vigor, fica eleita a Comarca de 

Bacuri/MA, foro competente para julgar as demandas judiciais decorrentes do presente 

Processo Seletivo n° 001/2019. 

12.10. O candidato será responsável pela atualização de seu endereço residencial, 

eletrônico e telefônico junto a Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura enquanto 

este Processo Seletivo estiver dentro de seu prazo de validade. O não cumprimento a essa 

determinação poderá ocasionar a ausência de convocação no prazo previsto. Nesse caso, o 

candidato será considerado desistente e será eliminado deste Processo Seletivo. 

12.11. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das normas contidas neste 

Edital. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BACURI, ESTADO DO MARANHÃO, 

AOS 12 DE JULHO DE 2019. 

Washington Luís de Oliveira 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

CRONOGRAMA 

DIVULGAÇÃO DO EDITAL 15 a 16/07/2019 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO – 

ENTREGA DA FICHA DE INSCRIÇÃO, 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

17 a 18/07/2019 

1° RESULTADO PARCIAL 22/07/2019 

RECURSO 23/07/2019 

RESULTADO FINAL E 

HOMOLOGAÇÃO 
25/07/2019 

CONTRATAÇÃO A partir do dia 26/07/2019 

- O cronograma é uma previsão e poderá sofrer alterações por decisão da Comissão do

Processo Seletivo n° 001/2019, conforme o número de inscrições e de recursos interpostos

e/ou intempéries, sendo de exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar as

publicações pertinentes.
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ANEXO II 

1.0. TABELA DE PONTUAÇÃO 

Tempo de serviço prestado na esfera pública, em empresa privada ou como autônomo ou 
profissional liberal no cargo pleiteado. 

1.1. EXERCÍCIO PROFISSIONAL (PARA TODOS OS CARGOS) 

DISCRIMINAÇÃO PONTOS 
Tempo de serviço prestado na esfera pública 
no cargo pleiteado ou similar; tempo de 
serviço prestado em empresa privada; como 
autônomo ou profissional liberal no cargo 
pleiteado ou similar 

0,7 pontos por mês completo até o limite de 
50 (cinquenta) meses, perfazendo o máximo 
de 35 pontos. 

Pontuação Máxima – 35 pontos 

1.1.1. Não serão considerados os meses incompletos nos casos de que trata o quadro 
cima,  apenas os meses completos, ou seja, os períodos de 30 dias ininterruptos. 

1.2. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
1.2.1. CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO, 

FUNDAMENTAL E MÉDIO 

DISCRIMINAÇÃO PONTOS MÁXIMO DE 
TÍTULOS 

Certificado de participação em Cursos na área de 
atuação com duração igual ou superior a 40h. 15 02 

Pontuação Máxima – 30 pontos 

1.2.3. CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

DISCRIMINAÇÃO PONTOS MÁXIMO DE 
TÍTULOS 

Título de Doutorado na área de atuação 25 01 
Título de Mestrado na área de atuação 15 01 
Certificado de Pós-Graduação Latu Sensu na área de 
atuação com duração igual ou superior a 360h 08 01 

Certificado de participação em Cursos na área de 
atuação com duração igual ou superior a 120h 06 01 

Certificado de participação em Cursos na área de 
atuação com duração igual ou superior a 80h 04 01 

Certificado de participação em Cursos na área de 
atuação com duração igual ou superior a 40h 02 02 

Pontuação Máxima – 60 pontos 
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ANEXO III 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCÃO, ESPORTE E CULTURA. 
CARGO QTD. Carga 

Horar. 
Valor 
Mês 

Prazo Localidade-
U.E. 

Requisitos Condições 

Professor da Educação 
Infantil 

01 20 1.278,86 31.12.2019 Povoado 
Portugal 
U. E. Benedito 
José Mendes 

Nível Superior, em 
curso de Licenciatura 
Plena; ou Ensino 
Médio na modalidade 
Magistério. 

Contratação 
emergencial 
para Rede 
Municipal 

Professor da Educação 
Infantil 

01 20 1.278,86 31.12.2019 Povoado 
Cachoerinha 
U. E. 
António Dino 

Nível Superior, em 
curso de Licenciatura 
Plena; ou Ensino 
Médio na modalidade 
Magistério. 

Contratação 
emergencial 
para Rede 
Municipal 

Professor da Educação 
Infantil 

01 20 1.278,86 31.12.2019 Povoado São 
Paulo 
U. E. 
Silvestre 
Fernandes 

Nível Superior, em 
curso de Licenciatura 
Plena; ou Ensino 
Médio na modalidade 
Magistério. 

Contratação 
emergencial 
para Rede 
Municipal 

Professor do Ensino 
Fundamental I 

01 20 1.278,86 31.12.2019 Povoado Bitíua 
U. E. 
António 
Bitencourt 

Nível Superior, em 
curso de Licenciatura 
Plena; ou Ensino 
Médio na modalidade 
Magistério. 

Contratação 
emergencial 
para Rede 
Municipal 

Professor do Ensino 
Fundamental I 

02 20 1.278,86 31.12.2019 Povoado 
Portugal 
U. E. Benedito 
José Mendes 

Nível Superior, em 
curso de Licenciatura 
Plena; ou Ensino 
Médio na modalidade 
Magistério. 

Contratação 
emergencial 
para Rede 
Municipal 

Professor do Ensino 
Fundamental I 

01 20 1.278,86 31.12.2019 Povoado 
Cachoeirinha 
U. E. António 
Dino 

Nível Superior, em 
curso de Licenciatura 
Plena; ou Ensino 
Médio na modalidade 
Magistério. 

Contratação 
emergencial 
para Rede 
Municipal 

Professor do Ensino 
Fundamental I 

02 20 1.278,86 31.12.2019 Povoado São 
Paulo 
U. E. Miguel 
Nery 

Nível Superior, em 
curso de Licenciatura 
Plena; ou Ensino 
Médio na modalidade 
Magistério. 

Contratação 
emergencial 
para Rede 
Municipal 

Professor do Ensino 
Fundamental II – 

Língua Portuguesa 

01 20 1.278,86 31.12.2018 Povoado 
Portugal 
U. E. 
Professora 
Iracema 
Carvalhal 

Nível Superior com 
Licenciatura Plena 
em Letras 

Contratação 
emergencial 
para Rede 
Municipal 

Professor do Ensino 
Fundamental II – 

Língua Inglesa 

01 20 1.278,86 31.12.2018 Povoado 
Portugal 
U. E. 
Professora 
Iracema 
Carvalhal 

Nível Superior com 
Licenciatura Plena 
em Letras 

Contratação 
emergencial 
para Rede 
Municipal 

Professor do Ensino 
Fundamental II - 

Ciências 

01 20 1.278,86 31.12.2018 Povoado Santa 
Rosa 
U. I.
Juvêncio Vieira

Nível Superior com 
Licenciatura Plena 

Contratação 
emergencial 
para Rede 
Municipal 
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Professor da EJA 14 20 1.278,86 31.12.2019 Sede 
U. E. Arciones 
Vieira/02 vagas, 
U. E. João 
Gourlart = 04 
vagas, 
U. E. Profª. 
Santinha = 05 
vagas. 
U. E, Lívio
Nogueira de
Azevedo = 03
vagas.

Nível Superior, em 
curso de Licenciatura 
Plena; ou Ensino 
Médio na modalidade 
Magistério. 

Contratação 
emergencial 
para Rede 
Municipal 

Professor da EJA 02 20 1.278,86 31.12.2019 Povoado Estiva 
U. E. Jorge 
Calcas 

Nível Superior, em 
curso de Licenciatura 
Plena; ou Ensino 
Médio na modalidade 
Magistério. 

Contratação 
emergencial 
para Rede 
Municipal 

Professor da EJA 01 20 1.278,86 31.12.2019 Povoado 
Trajano 
Marques 
U. E. José 
Domingues 

Nível Superior, em 
curso de Licenciatura 
Plena; ou Ensino 
Médio na modalidade 
Magistério. 

Contratação 
emergencial 
para Rede 
Municipal 

Professor da EJA 03 20 1.278,86 31.12.2019 Povoado 
Madragoa 
U. E. Tancredo 
Neves  

Nível Superior, em 
curso de Licenciatura 
Plena; ou Ensino 
Médio na modalidade 
Magistério. 

Contratação 
emergencial 
para Rede 
Municipal 

Professor da EJA 01 20 1.278,86 31.12.2019 Povoado Bitíua 
U. E.  António 
Bitencourt 

Nível Superior, em 
curso de Licenciatura 
Plena; ou Ensino 
Médio na modalidade 
Magistério. 

Contratação 
emergencial 
para Rede 
Municipal 

Professor da EJA 01 20 1.278,86 31.12.2019 Povoado Vila 
Nova 
U. E.  Nossa 
Senhora das 
Graças 

Nível Superior, em 
curso de Licenciatura 
Plena; ou Ensino 
Médio na modalidade 
Magistério. 

Contratação 
emergencial 
para Rede 
Municipal 

Professor da EJA 02 20 1.278,86 31.12.2019 Povoado 
Portugal 
U. E.  Benedito 
José Mendes  

Nível Superior, em 
curso de Licenciatura 
Plena; ou Ensino 
Médio na modalidade 
Magistério. 

Contratação 
emergencial 
para Rede 
Municipal 

Professor da EJA 02 20 1.278,86 31.12.2019 Povoado 
Cachoeirinha 
U. E.  António 
Dino 

Nível Superior, em 
curso de Licenciatura 
Plena; ou Ensino 
Médio na modalidade 
Magistério. 

Contratação 
emergencial 
para Rede 
Municipal 

Professor da EJA 01 20 1.278,86 31.12.2019 Povoado 
Macacos 
U. E.  Edith 
Nery 

Nível Superior, em 
curso de Licenciatura 
Plena; ou Ensino 
Médio na modalidade 
Magistério. 

Contratação 
emergencial 
para Rede 
Municipal 

Professor da EJA 02 20 1.278,86 31.12.2019 Povoado São 
Paulo 
U. E.  Miguel 
Nery = 02 

Nível Superior, em 
curso de Licenciatura 
Plena; ou Ensino 
Médio na modalidade 

Contratação 
emergencial 
para Rede 
Municipal 
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vagas, Magistério. 

Professor da EJA 01 20 1.278,86 31.12.2019 Povoado Santa 
Rosa  
U. E.  Juvêncio 
Vieira = 01 
vagas, 

Nível Superior, em 
curso de Licenciatura 
Plena; ou Ensino 
Médio na modalidade 
Magistério. 

Contratação 
emergencial 
para Rede 
Municipal 

Vigia 01 40 998,00 31/12/2019 

Povoado São 
Paulo 
U. I. Professora
Nazaré
Cavalcante

Ensino Fundamental 
Incompleto. 
Histórico Escolar da 
Serie conclusa 

Contratação 
emergencial 
para Rede 
Municipal 

Vigia  02 40 998,00 31/12/2019 

Povoado 
Madragoa 
U. I. José
Estevão dos
Santos. 01 vaga
Madragoa
U. E. Tancredo
Neves. 01 vaga

Ensino Fundamental 
Incompleto. 
Histórico Escolar da 
Serie conclusa 

Contratação 
emergencial 
para Rede 
Municipal 

Vigia 01 40 998,00 31/12/2019 

Povoado 
Cachoerinha 
U. I.. Valezia
Campelo

Ensino Fundamental 
Incompleto. 
Histórico Escolar da 
Serie conclusa 

Contratação 
emergencial 
para Rede 
Municipal 

Vigia 01 40 998,00 31/12/2019 

Povoado 
Trajano 
Marques 
U. I. José
Domingues

Ensino Fundamental 
Incompleto. 
Histórico Escolar da 
Serie conclusa 

Contratação 
emergencial 
para Rede 
Municipal 
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ANEXO IV 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

PROCESSO SELETIVO nº 001/2019     

  CANDIDATO AO CARGO DE: ________________________________________   
  Nº de Inscrição: _______/2019 

1 DADOS PESSOAIS 
 NOME:   SEXO: (    ) M     (    ) F   
CPF:  C. I.: O. EXPEDIDOR:  DATA NASC.:     /     / 
Nº CTPS:     END: 
TELEFONE: E-MAIL:

2 FORMAÇÃO 
NÍVEL DE ESCOLARIDADE:   ANO CONCLUSÃO: 
CURSO:     INSTITUIÇÃO: 
PÓS-GRADUAÇÃO:  ANO CONCLUSÃO: 
CURSO:     INSTITUIÇÃO: 

3 OUTROS CURSOS NA ÁREA: 
CURSO:      CARGA HORÁRIA: 
INSTITUIÇÃO:     ANO CONCLUSÃO: 
CURSO:      CARGA HORÁRIA: 
INSTITUIÇÃO:     ANO CONCLUSÃO: 
CURSO:      CARGA HORÁRIA: 
INSTITUIÇÃO:   ANO CONCLUSÃO: 
CURSO:      CARGA HORÁRIA: 
INSTITUIÇÃO:   ANO CONCLUSÃO: 

4 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
EMPRESA:     CARGO:   PERÍODO: 
EMPRESA:     CARGO:   PERÍODO: 
EMPRESA:     CARGO:   PERÍODO: 
EMPRESA:     CARGO:   PERÍODO: 
EMPRESA:     CARGO:   PERÍODO: 

5 Pessoa com Deficiência: Sim Não Qual?: 

6 RESPONSABILIZO-ME PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS 
DECLARO CONHECER E ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS CONTIDAS NO EDITAL Nº 001/2019

_______________________________________       ______________________________________ 
 Assinatura do Candidato (a)                                 Assinatura do(a) Responsável pela Inscrição 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA 
COMPROVANTE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2019 

NOME:________________________________________________________________________________

Nº DA INSCRIÇÃO: ___________/2019     CARGO PRETENDIDO: _______________________________         

_________________________________________ ____________________________________ 

  Assinatura do Candidato (a)                                        Assinatura do(a) Responsável pela Inscrição 
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ANEXO V 

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS À COMISSÃO 
GERAL DO PROCESSO SELETIVO 

CANDIDATO:________________________________________________________. 

INSCRIÇÃO Nº_______________________________________________________. 

CARGO:_____________________________________________________________. 

DATA:____/____/______. 

ESPÉCIE DO RECURSO: 

(  ) Não homologação ou incorreção dos dados da inscrição; 

(  ) Resultado da Experiência Profissional; 

(  ) Resultado da Comprovação de Títulos; 

RAZÕES DO RECURSO (elaborar recurso de modo preciso e legível): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

___________________________________ 
Assinatura do Candidato 

22



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI 

CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20 

End. Avenida sete de setembro, n° 210, Centro, CEP 65.270.000, Bacuri/MA 

ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO DE CARGOS 

Eu,_____________________________________________________, portador do RG 

nº.___________________________, inscrito no CPF sob o 

nº.___________________________, em consonância com o disposto incisos XVI e 

XVII do artigo 37 da Constituição Federal e em face  do contido no Decreto nº. 2.027, 

de 11 de outubro de 1996, e para fins de investidura no cargo de 

___________________________, DECLARO que não exerço qualquer cargo ou 

emprego público no âmbito do Serviço Público Federal, Estadual ou Municipal, ou 

ainda em Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, 

suas subsidiarias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo Poder Público, 

nem percebo preventos decorrentes de aposentadoria inacumulável com o cargo que 

serei contratado. Comprometo-me a comunicar ao setor competente, qualquer alteração 

que vier a ocorrer em minha vida funcional, que não atenda aos dispositivos legais 

previstos para os casos de acumulação de cargos. DECLARO, por fim, estar ciente de 

que prestar declaração falsa é crime previsto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, 

sujeito o declarante às penas, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 

Bacuri/MA, _____ de ______________ de 2019. 

________________________________________________ 
ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)  
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ANEXO VII 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

QUE, entre si celebram, de um lado, PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI 
/MA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, CNPJ nº 06.151.419/0001-20, com 
sede localizada na Av. Sete de Setembro, n° 210, Centro – Município de Bacuri, neste 
ato, representada pelo Gestor o Secretário Municipal de Educação, Esporte e Cultura, 
brasileiro, RG nº...............SSP-MA, CPF nº ....................., residente e domiciliada na 
................., n°...., Bairro........., neste Município de Bacuri/MA, doravante denominada 
CONTRATANTE, e do outro, o Srº(a)................................., brasileiro, Profissão........., 
Cédula de Identidade nº ..............SSP/MA, CPF nº ...................., CR..........., residente à 
Rua .........................., ....... , CEP ...................,  doravante denominado 
CONTRATADO, tudo com base no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal e Lei 
Municipal n° 474/2019, de 29 de março 2019, que autoriza o Município de Bacuri  a 
efetuar contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de 
excepcional interesse público, aí incluído a execução de serviço por profissional de 
notória especialização, que reger-se-á pelas seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

O CONTRATADO desempenhará as funções de ...................................... com lotação a 
ser fixada pelo CONTRATANTE, para uma jornada de trabalho semanal de ........ horas 
(................. horas), em horário a ser estabelecido de acordo com o interesse público e 
segundo determinação do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SEGUNDA: 

O CONTRATANTE remunerará o CONTRATADO de acordo com os parâmetros 
financeiros fixados para a remuneração das (os) .............................................., mediante 
a remuneração mensal de R$ ................. (......................), paga junto à Folha de 
Pagamentos da Unidade Orçamentária do .................................. do Município de Bacuri. 

CLÁUSULA TERCEIRA: 

O presente contrato terá validade até o dia 31 de dezembro do corrente ano, na forma 
fixada na Lei Municipal nº 474/2019, de 29/03/2019. 

CLÁUSULA QUARTA: 

O presente contrato firmado pelas partes é de natureza puramente administrativa e 
extinguir-se-á, sem direito a indenizações:  

I - pelo término do prazo contratual;  

II - por iniciativa do CONTRATADO; 

III – por iniciativa do CONTRATANTE, segundo a conveniência e oportunidade do 
Serviço Público, garantido o pagamento dos honorários devidos até a data da resilição; 
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IV – pela prática de infração disciplinar, pelo contratado, que torne insustentável ou 
inadequada a permanência do Contrato; 

§ 1º A extinção do contrato, nos casos do inciso II, será comunicada com a antecedência
mínima de 10 (dez) dias à Administração Pública, para garantia da continuidade do
Serviço Público e atendimento das prioridades da Saúde Pública.

§ 2º A extinção do contrato, por iniciativa do órgão ou entidade contratante, decorrente
de conveniência administrativa, importará no pagamento ao contratado dos honorários
devidos até a data da resilição.

§ 3º A extinção do contrato, por força do previsto no item IV deste artigo, apurado pela
entidade contratante, decorrente de infração disciplinar, garantida ampla defesa ao
CONTRATADO, não importará no pagamento ao contratado de qualquer indenização.

CLÁUSULA QUINTA: 

Fica eleito o Foro da Comarca de Bacuri - MA, para dirimir as querelas oriundas deste 
contrato de trabalho, renunciando as partes a qualquer outro, por mais especial que seja. 

CLÁUSULA SEXTA: 

O presente contrato terá vigência até dia 31 de dezembro do corrente ano, a partir de 01 
de .......................... de 2019, podendo ser prorrogado por igual período e regularização 
das despesas financeiras dele decorrentes a partir dessa data, em face da urgência das 
ações e das prioridades da ............. Pública do Município e das necessidades 
operacionais afetas ao exercício da função da ora contratada. 

Bacuri/MA, 01 de .................... de 2019. 

_______________________________ 

Secretário Municipal de Educação, Esporte e 
Cultura (CONTRATANTE) 

_______________________________ 

..................(CONTRATADO) 

________________________________ 

1ª Testemunha CPF: 

________________________________ 

2ª Testemunha CPF:  
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DECRETO Nº 011/2019 DE 03 DE JULHO DE 2019 

Dispõe sobre a criação da Comissão para 
realização do Processo Seletivo Simplificado 
n° 001/2019, para a seleção de candidatos para 
provimento de vagas na forma de Contratação 
temporárias de pessoal para substituição de 
licenças diversas e para atender as 
necessidades de excepcional interesse público 
do município, e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BACURI, ESTADO DO MARANHÃO, no uso 
de suas atribuições legais, conforme dispõe o artigo 58, inciso III, da Lei Orgânica 
Municipal,  

CONSIDERANDO, a necessidade seleção de candidatos para provimentos de vagas na forma 
de contratação temporárias, para substituição de licenças diversas e para atender as 
necessidades excepcionais interesse públicas do município de Bacuri/MA; 

CONSIDERANDO a não existência de servidores concursados para atender a demandas 
necessárias na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura; 

 CONSIDERANDO o principio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência, conforme disposto no artigo 37, inciso IX, caput, da Constituição Federal, artigo 58, 
inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Bacuri/MA e da Lei Municipal n° 474/2019; 

 CONSIDERANDO, finalmente, ser imperativo que a Administração Pública esteja norteada 
no eficiente e eficaz atendimento durante o desempenho das ações políticas governamentais 
junto à população. 

DECRETA 

Art. 1º - Fica instituído a Comissão para realização do Processo Seletivo Simplificado n° 
001/2019, para a seleção de candidatos para provimento de vagas na forma de contratação 
temporárias de pessoal para substituição de licenças diversas e para atender as necessidades de 
excepcional interesse público do município. 

§ 1º - Compete a Comissão do Processo Seletivo Simplificado, promover os
instrumentais necessários para a realização do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2019, 
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como Elaboração do Edital de Convocação e seus anexos, divulgação do Edital, Calendários 
com as datas realização do Processo Seletivo Simplificado e emitir julgamento e deliberar sobre 
os casos omissos;  

§ 2º - A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura abrangida por esse
Processo Seletivo Simplificado n° 001/2019, indicará quatro servidores para compor a 
Comissão;  

§ 3º - A Comissão tem autonomia para deliberar sobre todos os aspectos não previstos
no Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2019. 

Art. 2º - A Comissão do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2019 terá a seguinte composição 
e atribuições: 

I – 1 (um) Presidente - deverá dar cumprimento à instauração dos procedimentos 
necessários e presidir as reuniões; 

II – 1 (um) Secretário - deverá lavrar as atas dos trabalhos da Comissão do Processo 
Seletivo Simplificado nº 001/2019, assinando em conjunto com os demais membros, coordenar 
o exame da documentação apresentada pelos candidatos, propor ao Presidente as medidas
adequadas ao bom andamento dos trabalhos e elaborar os relatórios, assinando-os com os
demais membros;

III – 02 (dois) Membros - deverão auxiliar nos trabalhos da Comissão do Processo 
Seletivo Simplificado nº 001/2019. 

Art. 4º - Após as indicações pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, os 
Membros da Comissão do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2019 serão nomeados através 
de Portaria de Nomeação, pelo Prefeito Municipal. 

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 
em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BACURI, ESTADO DO 
MARANHÃO, EM 03 DE JULHO 2019. 

WASHINGTON LUÍS DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal de Bacuri/MA 
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PORTARIA Nº 039/2019, DE 05 DE JULHO DE 2019. 

Nomeia os Membros da Comissão do Processo 
Seletivo Simplificado n° 001/2019, para a 
seleção de candidatos para provimento de 
vagas na forma de contratação temporárias de 
pessoal para substituição de licenças diversas 
e para atender as necessidades de excepcional 
interesse público do município, e dá 
outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BACURI, Estado do Maranhão, no uso de 
suas atribuições legais e, 

CONSIDERANDO que o Município de Bacuri, Estado do Maranhão, realizará 
entre os dias 15/07/2019 a 26/07/2019, o Processo Seletivo Simplificado nº 001/2019, 
objetivando a seleção de candidatos para provimento de vagas na formação de contratação 
temporária de pessoal para substituição de Licenças diversas e para atender as necessidades de 
excepcional interesse público do Município conforme estabelecido no Edital e seus anexos; 

CONSIDERANDO, finalmente, o princípio da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência, conforme dispõe o artigo 37, caput, da Constituição 
Federal, no artigo 58, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal; 

RESOLVE 

Art. 1º. Nomear os Membros da Comissão do Processo Seletivo Simplificado 
n° 001/2019, para a seleção de candidatos para provimento de vagas na forma de contratação 
temporárias de pessoal para substituir de licenças diversas e para atender as necessidades de 
excepcional interesse público do município de Bacuri/MA. 

Art.2º. Compete a Comissão do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2019, 
promover os instrumentais necessários para a realização do Processo Seletivo Simplificados, 
como Elaboração do Edital de Convocação e seus anexos, divulgação do Edital, Calendários 
com as datas realização do Processo Seletivo Simplificado n° 001/2019 e emitir julgamento e 
deliberar sobre os casos omissos; 

Parágrafo único. A Comissão tem autonomia para deliberar sobre todos os 
aspectos não previstos no Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2019. 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

   CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

Av. Sete de Setembro nº 210 – Centro, CEP 65270-000, Bacuri/MA. 29 

Art. 3º. A Comissão Geral terá como membros os Servidores: 

I – Presidente: a Senhora Veronica Maria de Moraes Alexandre Santana, 
Servidora Efetiva, Supervisora Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e 
Cultura; 

            II – Secretário: Senhora Tiana Dalva Campelo Machado, Professora efetiva, 
servidora da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura; 

III – Membros: 

- Edjane Silva Campelo, Servidora Efetiva da Secretaria Municipal de
Educação, Esporte e Cultura; 

- Maria José Borges Brito, Coordenadora Recurso Humanos, Secretaria de
Educação. Esporte e Cultura. 

§ 1º. A Presidente deverá dar cumprimento à instauração dos procedimentos
necessários e presidir as reuniões. 

§ 2º. A Secretária deverá lavrar as atas dos trabalhos da Comissão, assinando-as
em conjunto com os demais membros, coordenar o exame da documentação apresentada pelos 
candidatos, propor à Presidente as medidas adequadas ao bom andamento dos trabalhos da 
Comissão e elaborar os relatórios, assinando-os em conjunto com os demais membros. 

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BACURI/MA, EM 05 DE JULHO DE 
2019. 

WASHINGTON LUÍS DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal de Bacuri/MA 
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