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TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE 

DO PIAUi 

desde que não esteja vencida), Passaporte devendo estar em perfeitas condições, 
de forma a permitir. com clareza, a identificação do candidato Em caso de perda ou 
extravio do referido documento, o candidato deverá apresentar um Boletim de 
Ocorrência (B0), registrado no órgão competente acompanhado de outro documento 
oficial que contenha FOTO. 
4.2. Não serão aceitos documentos de Identificação que se encontram com 
data de validade expirada, lleglvels, não Identificáveis e/ou danificados, nem 
cópias de documentos, ainda que autenticadas. 
4.3 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, 
CPF, titulas eleitorais, carteira nacional de habilitação sem foto, carteiras de 
estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade. 
5 . O candidato só terá acesso à sala de prova mediante a apresentação do 
documento estabelecido no item 4 . 
5.1 Em caso de perda ou extravio do referido documento, o candidato deverá 
apresentar um Boletim de Ocorrência (BO), registrado no órgão competente 
expedido há, no máximo 30 (trinta) dias, sendo então submetido a identificação 
especial , compreendendo coleta de dados de assinaturas em formulário próprio. 
5.2 Eventualmente, se por qualquer motivo, o nome do candidato não constar das 
Listas de Presença. mas, que tenha em seu poder o respectivo comprovante de 
pagamento e comprovante de inscrição, efetuado nos moldes previstos neste Edital. 
o mesmo poderá participar deste Teste Seletivo, devendo tal fato ser registrado em 
ata. 
5.3 A inclusão de que trata o item anterior será realizada de forma condicional. 
sujel1a á posterior verificação da referida regularidade, por apreciação da Comissão 
Organizadora do Teste seletivo. 
5.4 Constatada a Irregularidade da inscrição. a inclusão do candidato será. 
automaticamente cancelada. sem direito à reclamação, independentemente de 
qualquer formalidade e serão considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 
6. Não será permitida, qualquer tipo de consulta. 
7. Não será permitida, a entrada de qualquer candidato ou pessoa estranha à, 
organização do Teste Seletivo, após o Inicio das provas. 
8. A Inviolabilidade das provas será comprovada no posto de execução, no momento 
do rompimento do lacre dos envelopes, na presença dos candidatos. 
9. Será excluldo o candidato que: 
9 .1. Apresentar-se após o horário estabelecido. 
9.2. Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal. 
9 .3. Ao se ausentar da sala de provas - sempre acompanhado do fiscal - o 
candidato não poderá levar consigo o caderno de questões, cartão-resposta, 
documento de identidade ou qualquer outro melo para anotação. O descumprimento 
desta norma lmpllca na ellminaçao sumária do candidato. 
9.4. O candidato que for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou, 
utilizando-se de livros, notas, impressos não permitidos ou calculadora. 
9.5. Estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de 
comunicação. 
9 .6. Lançar meios Ilícitos para execução das provas. 
9 .7. Não devolver integralmente o material recebido. 

9.8. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 
9.9. Recusar-se a entregar o cartão-resposta ao término do tempo destinado para a 
realização das provas; 
9.10. Deixar de assinar a lista de presença; 
9.11. Descumprir as instruções contidas no caderno de questões; 
9.12. Nao apresentar o documento que comprove a lnsçrjcão e que idenutjgye o 
candidato, conforme exigido no capitulo VIII item 4 deste edital, 
9.13. Deixar de apresentar qualquer um dos documentos, que comprovem o 
atendimento a todos os requisitos fixados neste Edital. 
9.14. Faltar com o devido respeito, para com qualquer membro da Comissão 
Organizadora ou com a equipe auxiliar; 
9.15. Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou Inexata. 
10. O candidato deve transcrever com cuidado as respostas das provas objetivas 
para o cartão de respostas, que será o único documento válido para a correção das 
provas. 
11. Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura, ainda que leglvel. 
12. O candidato ao terminar a prova entregara ao fiscal , Juntamente com o cartão de 
respostas. o seu caderno de questões e assinar a Lista de Frequência, caso não o• 
faça estará sob pena de eliminação do certame. A assinatura no cartão deverá ser 
igual a que constar no documento de Identificação do candidato. A não devolução do 
caderno de questões, com o devido registro em ata. Implica na eliminação do 
candidato. 
13. O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, 
danificar o cartão de respostas, sob pena de arcar com os prejufzos advindos da 
Impossibilidade de realização da leitura ou nele Inserir qualquer sinal ídentíficatlvo. 
14. O candidato poderá levar o próprio exemplar do caderno de questões, somente 
se deixar a sala de prova faltando 1(uma) hora para o término do horário da prova, o 
candidato também poderá ter acesso ao caderno de questões, que será 
disponibilizado no site da instituição organizadora, na área do candidato. 
15. O candidato deverá assinalar suas respostas na prova objetiva e transcrevê-la 
no Cartão de Respostas, que é o único documento válido para a correção, que lhe 
será entregue no inicio da prova. 
16. Somente serão permitidos assinalamentos no Cartão de Respostas feitos pelo 
próprio candidato, vedada qualquer colaboração ou participação de terceiros, salvo 
em caso de candidato que tenha solicitado condição especial para esse fim. Nesse, 
caso, se necessário o candidato será acompanhado por urn fiscal. 
17. Na correção do Cartão de Respostas será atrlbufda nota zero às questões 
rasuradas, com mais de uma opção assinalada e aquelas marcadas de forma 
incorreta, além do local de marcação ou em branco. O preenchimento do Cartão de
Resposta deve se processar na forma descrita na capa da prova (Caderno de
Questões). 
18. Sob nenhuma hipótese, haverá a substllulçêo do Cartão de Respostas, sendo de 
responsabilidade exclusiva do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas 
incorretamente, emendas ou rasura. ainda que legfvel. 

19. Qualquer anormalidade gráfica ou Irregularidade na formulação de alguma 
questão, ou mesmo que não esteja ela prevista no programa, deverá ser arguida em 
sede de Recurso, no prazo estabelecido neste Edital (ANEXO 1 - Cronograma de 
Atividades) 
20. Os pontos correspondentes ás questões porventura anuladas serão atribuídos a 
todos os candidatos, independentemente da formulação dos recursos. 
21. Após o recebimen1o do Caderno de Questões e do Cartão-Resposta o candidato 
só poderá ausentar-se da sala após transcorrido 1 (uma) hora do inicio das provas e 
quem se ausentar da sala arites do prazo. está sumariamente eliminado do certame. 
22. Não haverá segunda chamada ou repetição de prova. seja qual for o motivo 
alegado pelo candidato. 
23. O não comparecimento excluirá automaticamente o candidato do Teste Seletivo. 
24. Ê de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local 
de prova e o comparecimento no horário determinado. 

1. Serão classificados os cargos constantes no presente Edital. 
a) Os candidatos que obtiverem no mfnímo 60% (sessenta por cento) do total de 
pontos, sem zerar nenhuma das disciplinas que compõem a prova. 
b) Os candidatos que, estejam dentro do limite de (3) três vezes o número de vagas 
estabelecido no QUADRO I deste Edital. 
2. A classificação de candidatos dar-se-á rigorosamente da maior para a menor nota. 
3. Em caso de empate na Prova Objetiva e Prova de tltulos será considerado: 
3.1. O candidato maior de 60 (sessenta) anos: 
a) "Primeiro critério de desempate em Concurso Público será a idade, dando-se 
preferência ao de idade mais elevada" (Lei Federal N. 0 10.741/2003 - art. 27, 
parágrafo único) 
b) Tenha obtido a maior pontuação na Prova de Conhecimentos Especfficos. 
3.2. Se o candidato é menor de 60 (sessenta) anos: 
a) Tenha obtido a maior pcntuação na Prova de Conhecimentos Especificos; 
b) Tenha obtido maior pontuação na Prova de llngua Portuguesa; 
c) O candidato com mais idade. 
3.3. Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os 
critérios acima, será considerado o candidato que tiver exercido efetivamente a 
função de jurado, nos termos do art. 440 do Código de Processo Penal, no período 
compreendido entre a data de entrada em vigor da Lei nº 11.689/2008. e a data de 
término das inscrições. 

1. Será assegurado ao candidato o direito de recurso. desde que devidamente 
fundamentado , com argumentações lógicas e consistentes. 
2. O prazo para a solicita_ção de recursos é de 02 (dois) dias após a divulgação do 
RESULTADO DE ISENÇAO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO. GABARITO PRELIMINAR 
e RESULTADOS PRELIMINARES DA PROVA OBJETIVA conforme Cronograma de 
Atividades (ANEXO 1) deste Edital. 
3. Somente o próprio candidato poderá interpor recurso. 

4. Caberá recurso contra os seguintes atos, nos prazos estabelecidos no formulário 
disponível endereço ele.trõnlco www.avmoreira .com, área do candidato. 
a) Contra Isenção de taxa de inscrição; 
b) Contra a homologação das Inscrições; 
c) Contra o gabarito preliminar e/ou aplicação da Prova Objetiva; 
d) Contra a pontuação na Prova Objetiva; 
5. Os recursos contra o Gabarito Prellmlnar, pontuação na Prova Objetiva e
Prova de titulas, deverão ser apresentados somente por melo de formulário 
próprio dlsponfvel no endereço eletrl>nlco www.avmorelra.com, ánta do 
candidato. 
5.1. Excetua-se ao que se refere ao item anterior. os recursos contra indeferimento 
de Inscrição, Indeferimento de pedido de isenção ou não enquadramento como PCD 
que deverão ser enviados exclusivamente para o e-mail massape@avmoreira.com 
5.2. O recurso contra indeferimento de Inscrição deverá ser enviado via e-mail 
através de apresentação do comprovante de pagamento do Boleto Bancário 
digitalizado para massape@avmorelra.com, recursos contra indeferimento de 
inscrição entregues a outros e-mails, seja qual for, não será considerado. 
6. No caso de recursos contra Indeferimento de inscrição, ou não enquadramento 
como PCD, o candidato deverá anexar o Formulário de Recursos - Anexo VI deste 
Edital, devidamente preenchido no prazo estabelecido no Cronograma de Atividades 
-Anexo 1 
6.1 A Organizadora compromete-se em enviar resposta de confirmação de 
recebimento de recursos interpostos via correio eletrônico. 
7. Serão Indeferidos os pedidos de recurso apresentados fora de pra:zo. 
8. O recurso deverá: 
a) No caso de recurso contra o gabarito preliminar da prova objetiva, o candidato 
deverá fazer a indicação da questão em que se Julgar prejudicado, sa houver mais 
de uma questão a ser reoorrida, o candidato terá de preencher um recurso para cada 
questão a ser reclamada, sob pena de Indeferimento, caso contrário; 
b) Conter a fundamentação das alegações, comprovadas por meio de citação de 
artigos amparados pela legislação, Itens, páginas de livros, nome dos autores e, 
anexando, sempre que passivei, cópia da documentação oomprobatória; 
e) O prazo para Interposição de recursos referentes às Inscrições, ao gabarito da 
prova, resultado das provas objetivas e provas de tltulos, será oonforme datas e 
prazos estipulados no Cronograma de Atividades - Anexo 1. 
d) O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso 
inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido. 
e) O candidato que enviar mais de um recurso para o mesmo quesito a ser 
recorrido, será considerado o recurso enviado com data e horário mais recente, 
sendo desconsiderados os demais recursos. 
9, Após o julgamento dos recursos Interpostos, os pontos correspondentes às 
questões das Provas Objetivas, porventura anuladas, serão atribuídos a todos os 
candidatos. Indistintamente. 
10. Será indeferido o recurso ou ped!do de revisão feito fora do prazo estipulado no 
Cronograma de Atividades - Anexo I e/ou aquele que não atender ao estabelecido 
neste Capitulo. 
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