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TESTE SEL-ETIVO SIMPL-IFICADO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPI: 

DOPIAUi 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MASSAPÊ, Estado do Piauí. no uso de suas 
atribuições legais, e em consonância com as disposições constítuclonals referentes 
ao assunto tendo em vista o que consta do Art . 37, inciso li da Constituição Federal, 
Lei n.º 130/2009 que dispõe sobre a contratação por tempo determinado e demais 
leis municipais vigentes. toma público para conhecimento de todos os interessados. 
que realizará Teste Se letivo Simplificado de Prova escrito objetiva destinado ao 
provimento dos Cargos Públicos Temporários para atender a demanda dos entes 
que compõem a Prefeitura Municipal. O presente Teste Se letivo será regido de 
acordo com a Legislação pertinente , com as instruções especiais e os ane xos que 
compõem o presente Edital para todos os efe itos, a saber: 

1. DAS D SP.OSIÇÕES RELIMINARES 
1 . O Teste Seletivo será regido por este Edital, seus Anexos e eventuais 
aditamentos, assim como pelas instruções. comunicações e convocações deles 
decorrentes, obedecidas as legislações pertinentes e sua execução , realizar-se-á 
sob responsabilidade da Empresa A. V . DA S. MOREIRA - M E, nome fantasia AV 
Moreira T eresina - Piauí. responsável pela organização e realização do Processo 
Seletivo. objeto deste Edital , incluindo: planejamento, elaboração e validação do 
Edital , inscrição, geração do banco de dados dos candidatos. elaboração das 
provas, aplicação e correção das provas, recebimento, julgamento de recursos e 
emissão de listas com resultado final dos candidatos para cada cargo. de acordo 
com o Contrato Administrativo , celebrado entre as partes para esta finalidade. 
2. O presente Edital e seus anexos estão disponívei s no endereço eletrônico 
www.avmorel ra .c om, e Prefeitura Municipal, cabendo ao candidalo observar 
rigorosam ente o Edital, seus anexos e todos os comunicados a serem informados 
sobre o referido processo Seletivo . 
3. O presente Edital é complementado pe los anexos discriminados a seguir: 
ANEXO 1 - Cronograma de Atividades 
ANEXO Ili - Conteúdo Programático 
ANEXO Ili - Requerimento de Necessidades Especiais 
ANEXO IV - Requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição 
ANEXO V - Declaração de Comprovação de Renda Familiar 
4. Todas as etapas do Teste Seletivo serão acompanhadas pela Comissão 
Organizadora municipal, nomeada pela Prefeitura Municipal através da Portaria n• 
37/2020, de 11 de fevereiro de 2020 . 
5. Aplicam-se aos membros da ci tada Comissão e Banca Examinadora os seguintes 
motivos de suspeição e de impedimento : 
a) O exercício de magistério em cursos formais ou informais de preparação para o 
presente Teste Seletivo ; 
b) A participação societária, como administrador, ou não, em cursos formais ou 
informais de preparação para Concursos Públicos ou Processos Seletivos: 
c) A existência de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta , colateral ou por 
afinidade, até o te rceiro g rau, inclusive , c uja inscrição haja sído deferida; 

5.1 Na hipótese de suspeição ou impedimento de membro lílular da Comissão 
Organizadora do processo Seletivo, ou da imposslbl lldade de sua atuação por 
questões de saúde ou foro intimo, promover-se-á a sua subsliluição por membro 
suplente. 

li OSCARGO 
1. O Teste Seletivo se destina ao provimento de 21 vagas temporária Imediatas e 28 
vagas para formação de cadastros de reserva para os cargos de nlvel Fundamental, 
Médio e Superior. 
2 . Os cargos objeto do Teste Seletivo. os requisitos mlnimos/escolaridade, número 
de vagas imediatas, jornada de trabalho e o vencimento base são estabelecidos 
conforme tabela abaixo QUADRO I deste Edital . 

QUADRO 1 !CARGOS, HABILITAÇÃO MlNIMA, DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS, 
CARGA HORÂRIA LOTA ÃO E VENCIMENTOS . 
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(PNEº} Vagas destinadas aos candidalos com deficiência. nos termos dos dispositivos legais 
mencionados no Hem 5 deste Edital. 
(CRºº) Vagas desllnadas para formaçllo de Cadastro de Reserva 
3. Os cargos ofertados neste Edital estão distribuídos por entidades que compõem a 
Prefeitura Municipal de Massapê, Estado do Piau l e são aquelas constantes no 
QUADRO I deste Edital. 
4. A habilitação e a escolaridade mínima exigida, como também, as demais 
exigências para o provimento do cargo, deverão ser comprovadas quando da 
nomeação do candidato aprovado. e, a não apresentação de qualquer dos 
documentos que comprovem as condições exigidas, implicará na exclusão do 
candidato, de rorma irrecorrível. 
5. O regime de trabalho é o celetista ou contratual . 
6. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições 
pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho 
semanal de 40 (quarenta) e 30 (trinta) horas, observados os limites mínimo e 
máximo de 06 (seis) horas e 08 (oito) horas diárias. respectivamente. 
7. Serão classificados neste Seletivo até o limite máximo de 03(três) vezes o número 
de vagas ofertadas para cada cargo, desde que obtenham, nas provas, a nota 
mínima exigida. 
8. O valor da taxa de inscrição, para cada cargo fica assim estabelecido. 

Quadro II 

CARGO VALOR DA 
INSCR.ICÃO 

Carqos de Nível Fundamental R$ 4000 
Caroos de Nível Técnico e Médio R$ 50 00 
Carqos de Nível Suoerior R$ 8000 

1. O candidato aprovado no processo Seletivo de que trata este Edital será investido 
no Cargo se atender às seguintes exigências: 

1 
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TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE 
DO PIAUi 

a) Ser brasileiro nato ou naturalizado ou português em condição de igualdade 
de direitos com os braslfelros de direitos e obrigações civis e gozo dos direitos 
políticos (Decreto nº 70.436, de 18/04/1972, Constituição Federal - § 1• do art. 12 de 
05/10/1988 e Emenda Constltuclonal nº 19, de 04/0611998 - art. 3º). 
b) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos ne data de nomeação; 
c) Estar em dia com as obrigações eleitorais; 
d) Estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo 
masculino; 
e) Encontrar-se no pleno gozo dos direitos civis e polfticos; 
f) Possuir os documentos comprobatórios da escolaridade e pré-requisitos 
constantes do Cap!tulo li Quadro t, e os documentos constantes do Capítulo XIII 
deste Edital, à época da nomeação; 
g) Ter aptidão fís ica e mental para o exerclcio das atribuições do Cargo e não 
ser portador de deficiência incompalfvel com o exerclcío das funções atinentes ao 
cargo, atestado por melo da pericia médica oficial; 
h) Não ser aposentado por lnvalldez e nem estar com idade de aposentadoria 
compulsória. 
1) Idoneidade moral: comprovada mediante Atestado de Bons Antecedentes; 
j) Habilitação legal para o exercício de profissão regulamentada, quando houver 
exigência legal; 
k) Não receber proventos, oriundos de cargo, aposentadoria, emprego ou 
função, exercidos no âmbito da União, do Território, dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Municfpios e suas Autarquias, Empresas ou Fundações, =nforme preceitua o 
artigo 37, § 10 da Constituição Federal , com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 15112198, ressalvadas as acumulações permitidas pelo 
inciso XVI do citado dispositivo constitucional. 
1) Conhecer e estar de acordo com as exigências contida.s neste Edital. 
2. O candidato que, na data da convocação, não reunir os requisitos enumerados no 
item 1 alíneas (a, b, c, d, e, f, g, h. i, j k, e 1) deste Capítulo perderá o direito à 
Investidura no Cargo para o qual foi nomeado. 

1. A inscrição do candidato lmpllcará no recolhimento da taxa de inscrição e na sua 
aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá 
alegar desconhecimento. 
2. As inscrições serão efetuadas exclusivamente pela internet, no site 
www.avmorelra.com no período de 03 de Marco de 2020 à& 23 horas t 59 
minutos do dia 13 de Marco de 2020. horário de Brasllla. 
3. A taxa de inscrição deverá ser paga através de boleto QUE SERA EMITIDO ATÉ 
48 (quarenta e oito) horas após o preenchimento do formulário e confirmação de 
Inscrição dlsponlvel no site www.avmoreira.com. 
4. Ao efetuar sua inscrição. o candidato será o único responsâvel pelo fornecimento 
des informações exigidas no formulário de Inscrição, devendo conferir todos os 
dados, inclusive opção de cargo e endereço. antes de finaltzar a inscrição e gerar o 
boleto para efetuar o pagamento . 

5. O pagamento da taxa de Inscrição pnderá ser feito até a data indicada no boleto 
bancário. 
6. A taxa de inscrição não será devolvida em hipótese alguma, salvo em caso de 
situações inesperadas e de responsabilidade dos organizadores do concurso, como 
em caso de exclusão de algum cargo oferecido pelo Edital e em razão de 
cancelamento deste Seletivo por conveniência da Prefeitura Municipal de Massapê. 
7. A Inscrição no Teste Seletivo, Implica a aceitação tácita das condições fixadas 
para sua realização, não podendo o candidato sob hipótese alguma, alegar 
desconhecimento das normas estabelecidas no presente Edital. 
8. Para efetuar a inscrição, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico 
www.avmoreira.com e executar os procedimentos descritos abaixo, 
a) Fazer a leitura do Edital de abertura do Teste Seletívo, para conhecer e estar 
ciente das exigências e regras contidas no referido Edital. 
b) Clicar no ícone "inscrições online". selecionar processo seletivo para o qual 
deseja se inscrever, digitar o CPF do candidato e clicar em inscrição. 
c) Preencher Integral e corretamente, o formulário de inscrição, oom os dados 
pessoais do candidato e conferir todas as informações antes de clicar no lcone
"finalizar inscrição•. 
d) Devido as novas regras bancárias o BOLETO do carrdldato só estartf 
disponível para o pagamento após o registro Junto ao Banco, conta convênio 
que se dará em até 48(quarenta e oito) horas úteis para liberação e Impressão 
do mesmo para o pagamento, que deverá ser efetuado até a data d e 
vencimento nele Impresso. 
e) As instruções complementares sobre o p rocedimento de inscrição poderão 
ser obtidas no s ite www.avmoreira.com. 
8. A Prefeitura Municipal de Massapê e a Empresa A. V. da S . Moreira , não se 
responsabilizam por solicitações de inscrições não recebidas por problemas de 
ordem técnica dos computadores. falhas de comunicação, congestionamento de 
linha de comunicação, bem corno quaisquer ou tros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem a transferência de dados. 
9. O candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento diferenciado no 
momento da realização das provas, deverá solicitá -lo no perlodo de Inscrição 
Indicado no Cronograma de atividades, Anexo - 1, através do preenchimento e envio 
do formulário Requerimento de Necessidades Especiais - Anexo IV deste Edital. 
9 .1. Poderão ser disponibilizados os seguintes atendimentos diferenciados: 
a) Prova em braile ; 
b) Prova ampliada (papel A3, fonte aproximada a 18); 
c) Sala de prova de fácil acesso: 
d) Auxilio Ledor 
e) Tradutor Intérprete de Libras; 
f) Auxílio para transcrição; 
g) Sala para amamentação. 
10. O candidato que faz uso de aparelho auditivo, e não atender ao disposto no Item 
12, deste Capítulo, não poderá usá-lo nos dias de prova. 
11. A candidata que estiver amamentando poderá fazê-lo durante a realização da 
prova. desde que faça a solicitação do atendimento diferenciado, devendo levar 

acompanhante (maior de 18 anos), que ficará responsável pela guarda da criança. 
Na hora da amamentação, a candidata será deslocada para uma sala especial, 
sendo acompanhada o tempo todo por um fiscal. O acompanhante responsável pela 
guarda da criança não permanecerá no mesmo recinto que a candidata. Será 
permitido apenas um acompanhante por criança. 
11.1. Somente os materiais de uso pessoal da criança serão permitidos no acesso à 
sala de atendimentos especiais, podendo haver vistoria nos referidos materiais. 
11.2. A candidata lactante não terá tempo adicional para realiuir as provas. 
12. O candidato que não atender ao disposto no Item 12, deste Capitulo, nas datas e 
horários estabelecidos, não terá o atendimento diferenciado disponibilizado. 
13. o candidato não poderá em hipótese alguma alterar sua opção por cargo ou 
local de trabalho depois de finalizada a inscrição e gerado o boleto para pagamento. 
14. A prorrogação das inscrições no Teste Seletivo objeto deste Edital poderá ser 
feita sem prévio aviso, bastando para todos os efeitos legais, a comunicação de 
prorrogação feita no site www.avmoreira.com. 
15. O candidato somente será considerado inscrito neste Teste Seletivo após ter 
cumprido todas as instruções descritas neste Capítulo. 
16. É vedada a transferência do valor pago a título de taxa de inscrição para 
terceiros ou para outros concursos, bem como é vedada a alteração do cargo ao 
qual tenha efetuado a inscrição. 
17. Não serão homologadas inscrições c<>m pagamentos do Boleto Bancário, 
referente à taxa de Inscrição, por depósito em caixa eletrônico, via postal, 
fac-símile (fax), OOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas 
ou por qualquer outra via que não as especificadas neste Edital 
18. O interessado que fizer sua inscrição no site da empresa e não efetuar o 
pagamento da taxa de inscrição na forma e nos prazos estabelecidos neste Edital 
estará automaticamente excluído do certame. 
19. A relação das inscrições homologadas (deferidas) será feita na data constante 
no Cronograma de Atividades - Anexo t, caso o candidato não conste na listagem 
oficial deverá enviar Recurso e cópia do comprovante de pagamento da inscrição, 
informando o seu nome completo número do documento de identificação e o cargo 
para o qual se inscreveu para o e-mail : massape@avmorelra.com no período de 
interposição de recursos contra indeferimento de inscrição. 

1. Somente poderá requerer isenção do pagamento da taxa de inscrição, o 
candidalo que se enquadrar em uma das seguintes nos seguintes casos previstos na 
Lei 13.656/2018. 
a) Ser doador de medula óssea, e/ou 
b) Ser hipossuficiente 
2. O candidato enquadrado nas alíneas "a" ou "b" do item acima e que desejar 
isenção de pagamento da taxa de inscrição deverá realizar sua inscrição conforme 
disposto no Capítulo VI deste Edital informando sua condição no formulário de 
inscrição e após finalizar a inscrição o candidato deverá enviar os documentos 
comprobatórios juntamente com o formulário Requerimento de Isenção de Taxa de 

Inscrição - Anexo IV, devidamente assinado no período de 03 a 04 de Março de 
2020. 
2.1. A documentação para Isenção de taxa de inscrição, deverá ser enviada através 
de cópia ou imagem para o e-mau massaoe@avmoreira.com, no perfodo 
estabelecido no Cronograma de Atividades - Anexo 1: 
3. Cada candidato só poderá pedir isenção de 1 (uma) taxa de inscrição. 
4. Documentos necessários para Comprovação de direito à Isenção; 
4.1. Para candidatos doadores de medula óssea. 
a) Formulário de Requerimento de Isenção da taxa de Inscrição - Anexo IV do 
Edital, devidamente preenchido; 
b} Cópia do documento oficial (carteira de doador) emitido pelo Registro 
Nacional de Doadores de Medula Ossea (REDOME), no caso dos candidatos 
doadores de medula óssea; 
c) Cópia de declaração de que é doador de sangue, contendo todas as 
respectivas datas de doação comprovadas no mínimo três doações por ano, 
certificadas pelo órgão Oficial e Competente, no caso dos candidatos doadores dti 
sangue; 
d) Declaração, firmada pelo próprio candidato, de que é doador de sangue e/ou 
medula óssea, declarando ainda que está ciente de que. ao emitir declaração falsa, 
poderá perder o beneficio. 
4.2. Para candidatos hlpoasuflclentes: 
a) Formulário de Requerimento de Isenção da taxa de Inscrição - Anexo IV do 
Edital, devidamente preenchido; 
b) Declaração de Comprovação de Renda que atende a condição de ser 
membro de famUia de Renda Familiar nos termos do Decreto Federal n . 0 6.135, de 
26 de junho de 2007, devidamente preenchida conforme modelo disponibilizado 
Declaração de comprovação de Renda Familiar - Anexo V do Edital, Incluindo a 
renda do candidato; 
c) Cópia de documento com Indicação do Número de Identificação Social - NIS 
atribuldo pelo Cadúnico no Requerimento de Isenção da taxa de Inscrição; 
d) Cópia de Documento (s) que comprove (m) a renda familiar de todos os 
membros da familia lndicadoi. na Decla.ração de Comprovação de Renda 
Familiar, Incluindo a renda do candidato. Esta comprovação deverá ser realizada 
por meio da entrega dos seguintes documentos, nos ca.sos de: 
d.1) empregados de empresas privadas: imagem ou cópia da Carteira de 
Trabalho e Previdência Social (CTPS) - páginas que contenham fotografia, 
identificação e anotações do último contrato de trabalho (com as alterações, 
salariais), e da primeira página subsequente em branco; 
d.2) servidores públicos: Imagem ou cópia de contracheque al\Jalizado; 
d.3) autônomos: imagem ou cópia de declaração de próprio punho dos rendimentos. 
correspondentes a contratos de prestação de serviça e/ou original ou cópia de
contrato de prestação de serviços e de recibo de pagamento autônomo (RPA) e, 
cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) - páginas que 
contenham fotografia, identificação e anotação do último contrato e da primeira 
página subsequente em branco ou com correspondente data de saída da anotação 
do último contrato de trabalho; 
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TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE 

DO PIAUÍ 

d.4) desempregados: imagem ou cópia de declaração de próprio punho de que 
está desempregado. não exerce atlvldade como autônomo, não participa de 
sociedade profissional e que a sua situação econômica não lhe permite arcar com o 
valor da inscrição, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua famllla, respondendo 
civil e criminalmente pelo Inteiro teor das afirmativas, cópia de Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS) - pãginas que contenham fotografia, identificação e 
anotação do último contrato de trabalho e da primeira página subsequente em 
branco e com correspondente data de salda da anotação do último contrato de 
trabalho; 
d.5) servidores públicos, exonerados ou demitidos: Imagem ou cópia do ato 
correspondente e sua publicação no órgão oficial. 
d.6) pensionistas: Imagem ou cópia do Comprovante de Crédito atual do benefício, 
fornecido pela Instituição pagadora, cópia da Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS) - páginas que contenham fotografia, identificação e anotação do 
último contrato de trabalho e da primeira página subsequente em branco ou com 
correspondente data de salda da anotação do último contrato de trabalho; 
d.7) estagiários: imagem ou cópia do Contrato de Estágio; cópia da Carteira de 
Trabalho e Previdência Social (CTPS) - páginas que contenham fotografia, 
identificação e anotação do último contrato de trabalho e da primeira página 
subsequente em branco ou com correspondente data de salda da anotação do 
último contrato de trabalho 
4.3. As Informações prestadas no Formulário de Requerimento de Isenção serão de 
Inteira responsabilidade do candidato. podendo o mesmo responder a qualquer 
momento. por c.-ime contra a fé pública, o que acarreta sua eliminação do concurso, 
apllcando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do artlgo 10 do Decreto n<> 
83.936, de 6 de setembro de 1979. 
5. Cada Requerimento de Isenção será analisado e julgado pela Organizadora. 
6. Para efeito deste Edital, no que concerne ao somatório dos rendimentos aos 
membros da família para composição da renda famlllar, serão considerados os 
rendimentos do pai, da mie, do próprio candidato, do c6njuge do candidato, 
de Irmão (s) ou de pessoas que compartilhem da receita familiar. 
7. Não será concedida Isenção de pagamento de taxa da Inscrição ao candidato que: 
a) Omitir Informações e/ou torná-las fnverldlcas: 
b) Fraudar e/ou falsificar documentação; 
c) Pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos no Edital. 
d) Não observar o local, o prazo e os horários estabelecidos neste Edital. 
8. Não sará permitida, após a entrega do Formulário de Requerimento de Isenção. 
acompanhada dos documentos comprobatórios a complementação da 
documentação. 
9. A relação dos candidatos que tiveram o seu pedido de Isenção deferido será 
divulgada até a data provável 09 da Março da 2020 no endereço eletrônico 
www.avmor-elra.com. 
10. O candidato que tiver o seu pedido de isenção de taxa de inscrição Indeferido 
disporá de, 1(um) dias 10 de Março de 2020 para apresentar Recurso contra o 
Indeferimento de Inscrição, somente por melo de Correio Eletrônico através do e-

mail massape@avmoreira.com. Após esse período, nllo serllo aceitos pedidos de 
revisão . 
10.1 para apresentar recurso contra o indeferimento da isenção de taxa de inscrição 
o candidato deverá preencher e anexar ao e-mail masape@avmorelra.com o 
Formulário de Recurso - Anexo VI , devidamente preenchido 
12. Os candidatos que tiverem o seu pedido de isenção indeferido deverão, para 
efetivar a sua inscrição neste Teste Seletivo, acessar o endereço eletrônico 
ww.avmoreira.com/concurso e Imprimir o Boleto de Cobrança, para pagamento 
até a data de vencimento especificada no boleto bancário, conforme 
procedimentos descritos neste Edital e conforme Cronograma de Atividades - Anexo 
1. 
13. O candidato que não tiver o seu pedido de isenção deferido e que não efetuar o 
pagamento da taxa de Inscrição na forma e no prazo estabelecido estará 
automaticamente EXCLUIDO do Teste Seletivo Simplificado. 
14. O candidato que mesmo após o deferimento de isenção de inscrição for 
constatada fraude na prestação de informações, relativas ao processo de isenção 
será EXCLUIDO do certame, sem a possibilidade de recurso ou posterior pagamento 
do boleto da taxa de inscrição. 

pessoas portadoras de necessidades especiais é assegurado o direito de se 
inscrever neste Teste Seletivo, desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis 
com a deficiência, e a elas são reservadas 5% (cinco por cento) das vagas 
oferecidas por cargo, desprezando•se as frações. 
2 . Só serão consideradas deficiências, aquelas conceituadas na medicina 
especializada de acordo com os padrões mundialmente estabelecidos. 
3. Os candidatos portadores de necessidades especiais. além de executarem a ação 
prevista no Capitulo IV deverão ainda, encaminhar a A. V. da S. Moreira os 
seguintes itens: 
a) Cópia ou imagem do Laudo Médico (original ou fotocópia autenticada) expedido 
no prazo máximo, de um ano antes do término das inscrições (13 de Março de 
2020), atestando a especificidade, o grau ou nlvel da deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente à Classificação Internacional de Doenças -
CID, bem como a provável causa da deficiência. O laudo médico deverá conter o 
nome e o documento de Identidade (RG) e CPF do candidato; e ainda, a assinatura, 
carimbo, e CRM do profissional, que deverá especificar no laudo que o candidato é 
portador de deficiência; 
b) Formulário Requerimento de Necessidades Especiais - Anexo Ili. deste Edital. 
3.1. Os documentos de que trata o item 3 (a e b) deverão ser encaminhados através 
do e-mail massape@avmoreira.com até a data estabelecida no Edital. 
4 . Os candidatos que não declarar sua condição no ato da inscrição e anexarem a. 
documentação mencionada no Item 3 (a e b) serão considerados pessoas sem, 
deficiência, portanto terão sua inscrição efetivada para as vagas de ampla 
concorrência. 

5. Não havendo candidato classificado para as vagas reservadas aos portadores de 
necessidades especiais, essas deverão ser preenchidas pelos demais candidatos, 
com estrita observância da ordem de classificação. 
6. Para efeito de classificação do tipo de deficiência apresentada pelo candidato 
serão consideradas as categorias constantes do Art. 4•, Incisos I e V do Decreto 
Federal nº 3.298/99, de 20 de dezembro de 1999. quais sejam: 
6.1. Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do 
corpo humano. acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se 
sob a forma de paraplegia. paraparesia, monoplegia, monoparesia. tetraplegia, 
terraparesia , triplagia. triparesia, hemiplegia. hemiparesia. ostomia, amputação ou 
ausência de membro. paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade 
congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho das funções . 
6.2. Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e uns decibéis 
(dB) ou mais aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz. 1.000Hz, 2.000Hz 
e 3.000Hz. 
6.3. Deficiência visual a cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 
0,05 no melhor olho. com a melhor correção óptica; a baixa visao, que significa 
acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os 
casos nos quais a somatórla da medida do campo visual em ambos os olhos for 
igual ou menor que 60%: ou a ocorrência simultânea de quaisquer condições 
anteriores. 
6.4. Deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à 
média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou 
mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: comunicação; cuidado pessoal; 
habilidades sociais; utilização dos recursos da comunidade; saúde e segurança; 
habilidades acadêmicas: lazer; e trabalho. 
6.5. Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências. 

li. PROVA OB DO:,,:S,,_..""""'c"""" ..... ""'s,_ _____ ___..;__...1 

1. O Tete Seletivo será realizado em 01(uma) única etapa prova Objetiva para todos 
os cargos . 
2 . As provas objetivas (para todos os cargos) serão compostas de 40 (quarenta) 
questões de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas , representadas pelas letras 
(a, b, c, d, e). onde somente 01 (uma) estará correta , conforme discriminação 
abaixo: 

OUADRO Ili - Cornos de nível Fundamental . 

PONTUAÇÃO PONDERADA 

ESCOLARIDADE DISCIPLINA N.ºDE PESO ACERTO ACERTO 
QUESTÕES MiNIMOPOR MINIMONO 

DISCIPLINA CONJUNTO 
Motorista, Digitador, Português 10 2.0 20.0 
Enttevislador, 

Matemá\i(",8 10 2,0 20,0 

Orientador Social e 60 
Vistt:ador Conhecimentos 20 3,0 60,0 

Especifico• 

Total 40 100 

"' •ADRO IV-Carnos de Nlvel U~dlo • Sunerlor. 
PONTUAÇÃO PONDERADA 

ESCOLARIDADE DISCIPLINA N.•DE PESO ACERTO ACERTO 
QUESTÕES MÍNIMO POR MINIMONO 

DISCIPLINA CONJUNTO 

Agente comunitário de Por1uguês 10 2.0 20.0 
Saúde. Auxiliar de 

Matemãlica 05 2,0 10.0 Saúde Bucal, 
fonoaudiólogo, Médico lnfonnâUca 05 2.0 10,0 60 

Psi, Psicólogo. Con heclmentos 20 3,0 60,0 
Nulrlck>nis\a e Especmcos 
Professa< 

Total 40 100 

1. A Prova Objetiva será realizada no dia 05 de Abril de 2020, com inicio às 08:30 
oito horas e trinta minutos e término às 11:30 onze horas e trinta minutos, no 
Munlclplo de Massapê, Estado do Piauí em locais a serem oportunamente 
divulgados nos atos oficiais e afixados na sede da Prefeitura Municipal, bem como 
no endereço eletrônico da A.V. Moreira: www.avmoreira.com. 
2. Dependendo do número de inscritos, a instituição executara poderá determinar a 
realização das provas em dois turnos (manhã e tarde), para cargos diversos, sendo 
que os candidatos deverão ser comunicados até 05 (cinco) dias antes da realização 
da mesma. Havendo indisponibilidade de locais suficientes ou adequados na cidade 
de realização das provas. estas poderão ser realizadas em outras cidades. 
3. Não será permitido, em hipótese alguma, ao candidato realizar a prova fora do 
local e horário determinado. 
4. O candidato deverá comparecer ao local da prova 01 (uma) hora antes do hor.lrio 
determinado, com o documento de identificação original com foto e caneta 
esferográfica preta. 
4.1 O candidato só terá acesso a sala de prova tendo em posse o documento de 
Identificação informado no ato da inscriçõo, expedido pelas Secretarias de 
Segurança ou Pollcia Militar, Ordens, Conselhos, Forças Armadas ou, ainda, outro 
documento que. por Lei Federal, tenha fé pública e possibilite a conferência da foto e 
da assinatura. Carteira de Identidade (RG), Carteira expedida por Órgão ou 
Conselho de Classe com valor de documento de identidade (Lei nº 6.206, de 
07.05.1975) ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH (modelo com fotografia 
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