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EDITAL PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SEMTAS N" 001/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE PICOS, no uso de suas atribuições legais, através
da Comissão Organizadora e Julgadora constituída pelo Decreto n° 33/2021, para fins de realização
de Processo Seletivo Simplificado, faz saber a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem
conhecimento que o Município de Picos - PI, por intermédio da Secretaria Municipal de Trabalho e
Assistência Social, cm confonnidade com a Lei Municipal n® 2.310/2009, toma pública a abertura de
Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de vagas e cadastro de reserva dos cargos de
Supervisores e Visitadores do Programa Criança Feliz.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 -0 Processo Seletivo Simplificado será regido por este Edital, por seus Anexos e eventuais
retificações, e sua execução caberá à Comissão Organizadora e Julgadora constituída através do
Decreto n° 33/2021,

1.2-0 Processo Seletivo Simplificado terá validade de 02 (dois) anos, contados a partir da data de
homologação, podendo ser prorrogado por igual período e destinar-se-á à seleção de profissionais
para contratação temporária.

1.3 - A contratação se estenderá pelo prazo de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogada por igual
período.

1.4 - O Processo Seletivo Simplificado será realizado em 03 (três) etapas, sendo assim divididas;
1.4.1 Análise curricular (Eliminatória e classiflcatòria);
1.4.2 Prova Objetiva (Eliminatória e classifícatória)
1.4.3 Entrevista (Classiflcatòria)

1.5 - Todas as etapas do Processo Seletivo Simplificado serão presenciais, sendo obrigatório a
observação das medidas sanitárias para prevenção ao contágio pela Covid-19, como o uso de
máscaras e o distanciamento social.

1.5.1 O candidato que não respeitar as medidas descritas nesse item será sumariamente eliminado no
processo seletivo.

1.6 - As pessoas com deficiência, amparadas pela legislação vigente, poderão conconer, sob sua
inteira responsabilidade e nos termos da referida legislação, à vaga especialmente reservada a pessoa
com deficiência.

1.7 - Quando do preenchimento do Requerimento de Inscrição, a pessoa com deficiência deverá
indicar sua condição no campo apropriado a este fim. Obrigatoriamente, deverá anexar, quando da
entrega do Requerimento de Inscrição, laudo médico atestando a espécie, o grau ou o nível de
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de
Doenças (CID) vigente, bem como a provável causa da deficiência, de acordo com a lei.

1.8 - A pessoa com deficiência participará do Processo Seletivo Simplificado em igualdade de
condições com os demais candidatos, resguardadas as ressalvas na legislação vigente.
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