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PREl!EQURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO DO PIÃUI 
• ESTADO DO PIÃUI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Av. Otflll Marillde PaiY•. N"'820 - 8alrro c.n.o. Pau O'N00do PCauf-fl1 -CEP &4.295-000 
CNPJ: CM.21&.211A)001.se - ,_: (MI) ~UiMt)-1945 

CONTRATO Nll 127/2022 

CONTRATO TEMPORARIO OE PRESTAÇÃO OE SERVIÇOS 
POR PRAZO DETERMINADO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICIPIO OE PAU O'ARCO DO PIAUI-PI, ATRAVtS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL OE EDUCAÇÃO E ERISLENE DOS 
REIS MONTEIRO 

CONTRATO TEMPORÁRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO, 
que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO DO PIAUÍ/PI, através 
da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, pessoa jurídica de direito público interno, 
com Sede na Rua . Conselheira Lúcia Maria de Fátima. 320 - Bairro Centro, Pau D'Arco do 
Piauí-PI: CEP 64.29S-OO, inscrit a no CNPJ nll 04.314.447/0001-96, neste ato 
representada pelo Secretário Municipal de Educação o Sr . PEDRO ALVES DA SILVA, 
portador do CPF n11 621.196.303-30, doravante denominado CONTRATANTE e do outro 
lado o(a) Sr(a) , ERISLENE DOS REIS MONTEIRO brasileiro(a), solteira, portadora do RG 
nll 1.6S1.38S-SSPPI, CPF n11 898.465.083-87, residente e domiciliado(a) no(a) na 
localidade Alto da Cruz li, s/n, Zona Rural- CEP:64.360-000 Alto Longa-PI , doravante 
denominado CONTRATADO{A), o fazendo amparado nos termos do art. 37, IX da C. F., 
em consonãncla com a lei Municipal n11 074/2019 de 16 de março de 2019, e mediante 
as cláusulas e condições abaixo discriminadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA • DO OBJETO 

Constitu i objet o do presente contrat o a prest ação de serviços como PROFESSOR (A) Sl 
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO ANOS FINAIS- MATEMÁTICA ZONA URBANA, pelo 
CONTRATADO(A), junto ao CONTRATANTE, desenvolvendo suas atividades junto à 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O CONTRATADO(A) cumprirá uma jornada de trabalho de 20(vinte) 
horas semanais. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DA REMUNERAÇÃO 
O CONTRATADO(A) receberá o valor R$ 1.922,81 (um mil e novecentos e vinte e dois 
reais e oitenta um centavo) os quais será pago mediante transferência bancária para : 
Banco: Banco do Brasil Conta: 16027-X , Agência: 1428-1 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA FONTE PAGADORA 

A remuneração de que trata a cláusula anterior será paga com recursos provenientes 
dos 70% do FUNDEB. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PERÍODO DE VIGENCIA 

O presente contrato terá o prazo determinado, com início 01 de Agosto de 2022 e 
término em 23 de dezembro de 2022, conforme previsão no Edital 002/2022, referente 
ao teste seletivo. 

CLÁUSULA QUINTA- DA RESCISÃO CONTRATUAL 

O presente contrato poderá ser rescindido antes do seu término, por interesse de 
qualquer uma das partes. 

PARAGRAFO ÚNICO: Esta contratação é em caráter temporário e excepcional, a fim de 
suprir cargos, empregos ou funções essenciais à continuidade administrativa até o 
chamamento do pessoal concursado para o preenchimento das vagas existentes. 

CLÁUSULA SEXTA- DO FORO 

As partes elegem, de pleno e comum acordo, o foro da cidade de Altos-PI, para dirimir 
questões porventura oriundas do presente contrato. 

E, por estarem justos e acordados, assinam o presente em três vias de igual teor, na 
presença de duas testemunhas para que surta seus legais e jurídicos efeitos. 

Pau o· Arco do Piauí-PI, 01 de Agosto de 2022. 

Ae~ ~ cQ ~<-----
PEDRO ALVES DA SILVA 

CONTRATANTE 

TESTEMUNHAS: 
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ESTADO DO PIAUi 
PREFEITURA MUNIC IPAL DE NO VO SANTO ANTÕNIO 
SECRETARIA M UNICIPAL D E E DUCAÇÃO 
C NPJ: 30.268.202'0001 -28 
R~ M•no-el Vitório de Souu., ti- 500 I Centro 
CEP: 64 .365-000- Novo Santo Antõ nio-PI 

E DITAL Nº 0 112022 

C HAMAD A P ÚBLICA PARA SELEÇÃO MERITOCRÁ TIC A PARA O D E S EMPENH O 
D A F UNÇÃO D E G E STOR ESCO LAR DE ESCO L A S DA REDE M UNICIPAL D E 

ENSINO 

O S ECRETÁRIO M UNIC IPAL D E E D UCA ÇÃO D E NOVO SA NTO ANTÔNIO - PI 
faz saber q ue se encontram abertas as inscrições para o processo de seleção de profissionais d a 
educação para a função de Gestor Escolar das escolas p úblicas mwllcipais. nos termos da Constituição 
da R epública Federativa do Brasil de 1988, da Lei nº 9 .394/ 1996 - LDB, considerando os preceitos 
da Lei Orgânica Municipal e da Lei M unicipal nº 09 de 15 de agosto de 2022. 

Considerando a Gestão democrática d o en sino público, princípio estabelecido no a rt. 206,. 

inciso VI. da Constituição Federal d e 1998, no art. 3º, inciso Vlll. e no art. 14. a m bos da Lei Federal 

nº 9 .394, de 20 de dezembro de 1996. que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional . 

será exercida pelo Gestor Escolar. na forma da Lei. nas Escolas Municipais e Centros Municipais de 

Educação Infanti l - CMEls da Rede Pública Municipal de Ensino do Município de Novo Santo 

Antônio-PJ. 

Considerando que a Gestão democrática do ensino público Municipal de Novo Santo Arttônio

Pl, obedecerá aos princípios da autonom ia das Unidades de Ensillo na gestão administrativa. 

fiiw1ceira e pedagógica, em conso nância com a legislação especitic~ da liv.-e o.-ganização dos 

segmentos da comunidade escolar; da partic ipação dos segmentos da comunidade escolar nos 

p rocessos decisórios em órgãos colegiados; e da transparência dos mecanismos administrat ivos~ 

fi nanceiros e pedagógicos. 

1. DA Q U A LIFIC AÇÃO 

1.1. Pode.-ão concorrer ao cargo de d iretor o p a-otessor em eletivo exercicio na unidade de ensino .. 

desde q ue, cumulativamente, comprove os seguintes requisitos: 

a) Possuir c urso superior em Licenciatura Plena; 

b) 

e) 

d) 

e) 

f) 

Possuir Especialização na área de Gestão Escolar; 

Ter disponibilidade para o exerclcio da função no regime de 40 horas; 

Contar com, pelo menos, 03 (três) anos de efetivo exercício do magistério; 

Não possuir sentença criminal condenatória transitada em jµlgado; 

Comprometer-se a assinar Termo de Compromisso, assumindo cumprir o Contrato de Gestão; 

g) Ter c umprido satisfatoriamente o Contrato de Gestão, conforme avaliação de desempenho. 

e m caso de reeleição; 

b) Não ter sofrido qualquer penalidade administrativa disciplinar por infração apurada em 

inquérito administrativo. por cinco anos; 

i) Declarar estar apto a movimentar conta bancária j unto às instituições financeiras~ 

j) Estar e m dia com a entrega de documentos escolares. de acordo com os prazos estipulados 

pela Secretaria Municipal de Educação. 

1.2. A perda da capacidade de movimentar conta bancária j unto às instituições financeiras, no 

transcorrer do exercício da função. resul tarâ na destituição da mesma. 

1.3. O pedido de inscrição a que alude o tó pico 1. 1. deverá ser realizado por escri to. em data a ser 

informada pela Secretaria Municipal de Educação. 

2.0. DA INSCRIÇÃO 

2.1. O processo de seleção de gestores escolares ocorrerá por meio de inscrições e análise da 

documentação que comprove .a formação inicial e continuada e a experiência profissional por meio 

da disponibilização da seguinte docume ntação: 

a) Ficha padrão identificando a escola para a qual está se candidatando; 

b) Declaração emit ida pelo proponente de que está de pleno acordo com as condições estabelecidas 

por Lei e por este Edital de Seleção de Gestores Escolares~ 

c) Declaração do proponente afirmando ser ocupante de cargo efetivo do quadro dos profissionais da 

Educação Básica; 

d ) Declaração afirmando ter no mínimo 03 (três) anos de efetivo exercício ininterruptos 

imediatamente anterior à data da pré-inscrição. prestados na unidade escolar q ue pretende dirigir~ 

e) Curriculum vitae, comprovando habilitação em Licenciatura Plena e Especialização na área de 

Gestão Escolar, caneira de identidade - RG e CPF? apresentando cópia e os originais para conferência~ 

1) Dec laração redigida pelo candidato afirmando estar apto a movimentar conta bancária; 

g) Termo de compromisso red igido pelo candidato para e><ercer a gestão da escola em dedicação de 

40 horas semanais. 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CNPJ: 30.268.292/0001-28 
Rua Manoel Vitório de Sousa. nº 500 / Centro 
CEP: 64.365-000- Novo Santo Antônio-PI 

·2.2. Os interessados deverão apresentar requerimento de inscrição,juntamente com a documentação 

comprobatória do currículo, na sede da Secretaria Municipal de Educação, a partir das 08h do dia 25 

às 13h do dia 29 de agosto de 2022, acompanhada dos documentos originais, indicando a escola para 

a quaJ pretende exercer as atividades. 

2.3. Após a análise, com data prevista para o dia 30 de agosto de 2022, a Secretaria Municipal de. 

Educação divulgará a lista prévia de qualificados, por ordem alfabética. 

2.4. Os interessados terão 01 (um) dia útil para o recurso sobre a lista prévia. 

2.5. Em ato posterior, será publicada a lista definitiva e encaminhada ao chefe do Poder Executivo, 

para a designação dos Gestores Escolares das unidades escolares. 

2.6. A Secretaria Municipal de Educação procederá a análise da documentação que comprove o 

cum,primento dos critérios definidos no tópico 2.1 ~ e proclamará os resultados conforme prazos 

estabelecidos neste edital. 

2.7. Para a qualificação ao cargo, o interessado deverá ter nota minima de 7,0 (sete) pontos, em 

análise de currículo a ser realizada por comissão designada pela Secretaria Municipal de Educação. 

co11fom1e pontuação do anexo I deste Edital. 

2.8. Em caso de empate, serão considerados os seguintes critérios de desempate: 

a) Maior tempo de serviço na Unidade Escolar; 

b) Maior número de pontos na avaliação de títulos; 

c) Maior idade do candidato. 

2.9. Em hipótese alguma haverá prorrogação do prazo de inscrições. 

2.10. A confirmação da inscrição do candidato implicará no conhecimento deste Edital e 

compromisso tácito de aceitar as condições do processo de seleção. 

3- DA NOMEAÇÃO 

3.1. Os Gestores Escolares das escolas de Rede Municipal de Ensino do Município de Novo Santo, 

Antônio serão nomeados pelo Poder Executivo para um período de 4 (quatro) anos, mediante o êxito 

do candidato no processo de seleção, a partir de critérios técnicos de mérito e desempenho. 

3.2. A Secretaria Municipal de Educação providenciará para que todos os Gestores Escolares assinem 

Contrato de Gestão, que conterá cláusulas pré-estabelecidas, relativas às competências na gestão 

administrativa, pedagógica e financeira, além de outras decorrentes do exercício do cargo. 

3.3. A execução do Contrato de Gestão será acompanhada e avaliada pela Secretaria Municipal de 

Educação. 

3.4. Não havendo pessoal qualificado na fom,a do tópico 3.1, ou que não cumpra os critérios mínimos 

estabelecidos pelo Edital citado no tópico 1. 1, a indicação caberá ao Secretário Municipal de 

Educação. 

3.5. A qnalíficação do interessado não desnatura a essência do cargo e/ou função, a qual continuará a 

ser de livre nomeação e exoneração do chefe do Poder Executivo. 

3.6. Em caso de exoneração do gestor escolar durante o periodo letivo, a nova nomeação deverá ser 

dentre aqueles já qualificados nesta chamada pública. 

3.7. A nomeação valerá até realização de nova chamada pública, a qual ficará a cargo da Secretaria 

Municipal de Educação. 

4 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

4.1. Os Gestores Escolares terão o seu desempenho avaliado ao final de cada ano letivo. 

4.2. O Gestor Escolar ficará dispensado do exercício de sala de aula durante o seu mandato. 

4.3. Ajomada de trabalho, remuneração e/ou gratificação serão de acordo com a legislação municipal. 

4.4. É vedada ao candidato a inscrição condicional ou por correspondência. 

4.5. As inscrições que não atenderem os requisitos para a função de diretor serão indeferidas. 

4.6.- Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação de Novo Santo 

Antônio - .PJ. 

4.7. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário 

Novo Santo Antônio - PI, 24 de agosto de 2022. 

Aga)'l"I.G )'\,O n &e.Ao. L1 W1ó. 
ct\GAMENON ROCHA Lll\L\ 

Secretário Municipal de Educação de Novo Santo Antônio - PI 

ANEXOI 

PONTUAÇÃO DA ANÁLISE DE CURRÍCULO 

1 - Formação profissional em área Nlvel superior Nível superior 
educacional completo completo-

Licenciatura 

1 2 ··'-
2 - Pós-graduação 

EmeducacAo Em 11estlo escolar 
1 2 

3 - Experiência profissional nos últimos 3 Emeducaclo Em 11estlo escolar 
anos (máximo de 6 pontos) 1 ponto por ano 2 pontos oor ano 
4 -Cursos-de capacitaÇão·em gestão·escalar 1 ponto por cuno de 120 horas 

1 <máximo de 2 nontos) 

.. -· 

ANEXOU 

QUADRO DE VAGAS 

··· -

ESCOLAS MUNICIPAIS 

1 (uma) vaga para Escola CENTRO EDUCACIONAL JOSÉ . MARCELO PESSOA 

INEP: 22111743 

Rua Ver. Pedro Cruz, S/N, Centro 

1 ( wna) vaga para Escola UNIDADE ESCOLAR JOÃO DE MA TOS- INEP: 22031626 

Localidade São José dos Matos, Zona Rural 

ANEXO III 

;J. s.-illrq,id! 

EckJcaçào 
li)j)SOOl)llltffJ 

ESTADODOPIAUI ,- tJ j 
:~:~::g::~~:=~~~~ANTÕNlO ~~ 
CNPJ: 30.211.212/0001-21 &NT6Nin 
Rua Manoel Vitório de Sousa. n• SOO/Centro ~ .;:;'í,;~ 
CEP: 64.)6~ - Novo Santo Antõnio.PI 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR 

Processo Seletivo de Diretor para Escolas da Rede Municipal 

Nome do(a) Candidato(a) .: _________________ ____ _ 

Escoht a 4ue concorn:.: ________ _________ __________ _ 

Cargo Efetivo:. ______________ _ ______________ _ 

Tempo de serviço na unidade escolar a que concorre:. _______________ _ 

Data de Nascimento: __ / __ / ___ _ CPF :_ . __ . __ _ 

Portador da Carteira de Identidade n• .. ___________ Órgão Expedidor: ___ _ 

Endereço: _____________________________ _ 

Telefone:. _________ ___ _ E-mail: ______________ _ 

Declaro ter ciência, nos tem1os da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

da Lei nº 9.394/1996- LDB, considerando os preceitos da Lei Orgânica Municipal e da Lei Municipal 

nº 09 de 15 de agosto de 2022 e do Edital 0112022 que dispõe acerca da regulamentação do 

processo de seleção de Gestores Escolares da rede municipal de ensino a partir de critérios 

técnicos de mérito e desempenho e dá outras providências. 

(assinatura do candidato) 
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