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DECRETO Nº. 004/2022, DE 07 DE MARÇO DE 2022. “Dispõe sobre medidas de
flexibilização que permite eventos e reuniões e dá outras providências”. O
PREFEITO MUNICIPAL DE PASTOS BONS, Estado do Maranhão, no uso das
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de
Pastos Bons e a Constituição Federal; CONSIDERANDO que é competência do
Poder Executivo, dentro do princípio do interesse público, e com base na Lei
Orgânica do Município, expedir decretos para regulamentar as leis, com vistas
a resguardar e promover o bem-estar da coletividade; CONSIDERANDO que em
outros municípios vizinhos as atividades estão voltando à normalidade;
CONSIDERANDO a diminuição de casos de covid-19 e de internação nesta
municipalidade. CONSIDERANDO a necessidade de avaliação diária dos casos
de infecção por COVID-19 e do perfil da população atingida, visando à definição
de medidas proporcionais ao objetivo da prevenção; DECRETA: Art. 1º- Em
razão da iminente imunização, via vacina, dos atuais baixos números ativos de
contaminados pela COVID-19 e as medidas de segurança adotadas, fica
autorizado, no âmbito do Município de Pastos Bons-Ma, a realização de
reuniões e eventos de modo geral, desde que o local possua estrutura física e
de pessoal que possa garantir o distanciamento entre os participantes. § 1º. No
que se refere ao limite de ocupação, fica determinado o máximo 50%
(cinquenta por cento) da capacidade total do espaço. § 2º. Para fins do art. 1º
desta lei, consideram-se eventos e reuniões: voz e violão, tarde alegre, serestas,
festas, shows, baladas, jantares, batizados, aniversários, comemorações,
assembleias, casamentos, confraternizações, eventos científicos e afins,
solenidades, inaugurações, etc. § 3º. Torna-se obrigatória a comprovante de
vacinação contra covid-19 para participação nos eventos, mediante
apresentação da carteirinha de vacinação contra covid-19, de forma impressa
ou de forma digital pelas plataformas oficiais onde haja o comprovante de
vacinação, como nos aplicativos Conecte SUS, do governo federal, dentre
outras formas válidas. Art. 2º. Uso de máscaras faciais de proteção continua
sendo item obrigatório; Art. 3º. Deverá ser disponibilizado ao público, em todos
os acessos e em pontos estratégicos dispensação de soluções de álcool gel e/ou
sanitizantes ou produtos antissépticos que possuam efeito similar, para
higienização das mãos, bem como adotar outras medidas de assepsia eficazes
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contra a proliferação do Coronavírus (SARS-CoV-2). Art. 4º. Ficará a cargo da
organização da reunião/eventos a fiscalização e a responsabilidade sobre o uso
obrigatório de máscaras, a apresentação da carteira de vacinação na entrada,
uso do álcool em gel, sem prejuízo de fiscalização do Poder Público Municipal e
demais órgãos de controle. Art. 5º. Deverá ser disponibilizado o maior número
possível de acessos ao evento, de maneira que evite choque de fluxos
contrários e aglomerações e filas, adotando estratégias que visem evitar
aglomerações nas entradas e saídas dos eventos. Art. 6º. As medidas previstas
neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, acrescendo-se
outras, a depender da fase epidemiológica do contágio e da evolução dos casos
no Município. Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura
revogadas as disposições em contrário. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRASE. Gabinete do Prefeito de Pastos Bons, Estado do Maranhão, aos sete dias do
mês de março de 2022. ENOQUE FERREIRA MOTA NETO, Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 126/2022– ADESÃO Nº003/2022 - PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 3010.140222/2022. PARTES: Prefeitura Municipal de
Pastos Bons - MA, através do Fundo Municipal de Educação e empresa FORT
PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ de nº
31.075.750/0001-56, Av. Alfa, n° 905, Quadra Comercial/Lote04, Parque
Athenas São Luís/MA, CEP: 65.072-110, neste ato representada por seu
representante legal, Sra. Elaine Teixeira Nascimento: Adesão à Ata de Registro
de Preços nº 002/PE/036/2021, proveniente do Pregão Eletrônico n° 036/2021,
realizado pela Prefeitura Municipal de São Roberto - MA, tendo por objeto o
registro de preços para a eventual contratação de pessoa (s) jurídica (s) para
fornecimento de Móveis, Eletrodomésticos e Carteiras Escolares, de interesse
da Secretaria Municipal de Educação. VIGENCIA: até 31/12/2022. VALOR DO
CONTRATO: R$205.412,00 (duzentos e cinco mil e quatrocentos e doze reais).
MODALIDADE: Adesão à Ata de Registro de Preços, com FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL: Lei 8.666/93 e Decreto nº 7.892 e alterações posteriores, RECURSOS: 12
361 0064 1049 0000 MANUT E FUNC ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%12 365 0053 2071 0000 MANUT DO ENSINO INFANTIL 30% - 4.4.90.52.00
Equipamentos E Material Permanente. Pastos Bons - MA, 03 de março de 2022.
Claudiana Câmara Guimarães Costa, Secretária Municipal de Educação.

públicos que recebem por subsídios, aos Profissionais do Magistério pois já
tiveram o reajuste concedido, e aqueles que já forma beneficiados com o
no salário mínimo vigente. Art. 2º - As despesas decorrentes desta Lei
LEI:reajuste
EXTRATO. TERMO DE ADESÃO Nº 003/2022. Processo Administrativo nº
correrão a conta de dotação orçamentária existentes na Lei Orçamentária em
3010.140222/2022. A Prefeitura Municipal de Pastos Bons – MA, através da
execução, autorizada a suplementação
1 / 6se necessária. Art. 3º. Esta Lei entra em
Secretaria Municipal de Educação informa a quem possa interessar QUE:
vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Pastos Bons-Ma, em 07 de março de 2022.
CONSIDERANDO as necessidades da Secretaria Municipal de Educação que
necessita da REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE
Enoque Ferreira Mota Neto, Prefeito Municipal
EMPRESA para fornecimento de Móveis, Eletrodomésticos e Carteiras
Escolares, de interesse da Secretaria Municipal de Educação.; CONSIDERANDO
o Termo de Liberação e Cooperação Técnica do Órgão Gerenciador;
CONSIDERANDO o TERMO DE ACEITE e APRESENTAÇAO DE PROPOSTA e
LEI MUNICIPAL Nº 435/2022, DE 07 DE MARÇO DE 2022. “PROIBE A CRIAÇÃO
HABILITAÇÃO da empresa; ADERIU na forma de CARONA, à ATA de Registro de
Preços nº 02/2021, de 18 de junho do ano de 2021, resultante da ATA DE
DE ANIMAIS DE MÉDIO E GRANDE PORTE DENTRO DO PERIMETRO URBANO DE
PASTOS BONS-MA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. ENOQUE FERREIRA MOTA
REGISTRO DE PREÇOS Nº002/PE/036/2021, proveniente do Pregão Eletrônico
n° 036/2021, realizado pela Prefeitura Municipal de São Roberto - MA,
NETO, Prefeito do Município de Pastos Bons, Estado do Maranhão, no uso das
divulgada no Diário Oficial do Município, de Segunda - feira, dia 21 de junho de
atribuições legais que lhe são conferidas, de acordo com a Constituição Federal
e a lei Orgânica do Município, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e
2021, em que foram registrados os preços da Empresa FORT PREMIUM
EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ de nº 31.075.750/0001-56, Av.
eu sanciono a seguinte LEI: Art. 1º - Fica proibida a circulação, criação e/ou
Alfa, n° 905, Quadra Comercial/Lote04, Parque Athenas São Luís/MA, CEP:
engorda de animais de produção de médio e grande porte, no perímetro
urbano da sede do Munícipio de Pastos Bons-Ma, exceto nas propriedades
65.072-110, neste ato representada por seu representante legal, Sra. Elaine
Teixeira Nascimento, cujo objeto REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL
enquadradas tipicamente como rurais, ou com autorização do órgão ambiental
e sanitário competente e que mantenham os animais dentro das referidas
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA fornecimento de Móveis, Eletrodomésticos
e Carteiras Escolares, de interesse da Secretaria Municipal de Educação,
áreas. Parágrafo único: para efeito dessa lei, entende-se por: I – ZOONOZE:
conforme solicitação constante nos autos deste processo. PASTOS BONS (MA),
infecção ou doença infecciosa transmissível naturalmente entre animais
vertebrados e o homem, e vice-versa; II – ANIMAIS SOLTOS: todo e qualquer
03 de março de 2022. Claudiana Câmara Guimarães Costa, Secretária Municipal
de Educação.
animal errante encontrado sem qualquer processo de contenção; III – ANIMAIS
APREENDIDOS: todo e qualquer animal capturado por servidores ou a serviço
da Secretaria de Saúde ou Departamento Municipal de Trânsito ou Vigilância
Sanitária, Policia Rodoviária Federal ou Militar, compreendendo desde o
instante da captura, seu transporte, alojamento nas dependências dos
depósitos municipais de animais e destinação final; IV – ANIMAIS DE
LEI MUNICIPAL Nº 434/2022, DE 07 DE MARÇO DE 2022. Dispõe Sobre o
PRODUÇÃO DE MÉDIO PORTE – são animais domésticos, como suínos, ovinos e
Reajuste Salarial aos Servidores Públicos Efetivos vinculados a Educação Básica
caprinos, criados abate, para produção de carne, leite, couro e outros produtos
do Município de Pastos Bons-Ma e dá outras Providências. ENOQUE FERREIRA
comestíveis e não comestíveis. V – ANIMAIS DE PRODUÇÃO DE GRANDE PORTE
MOTA NETO, Prefeito do Município de Pastos Bons, Estado do Maranhão, no
– são animais domesticados, ou não, de grande porte bovino, búfalos, equino,
uso das atribuições legais que lhe são conferidas, de acordo com a Constituição
asinino e muar, criados para abate, produção de leite, reprodução, produção
Federal e a lei Orgânica do Município, FAÇO SABER que a Câmara Municipal
de carne, leite, couro, e outros produtos comestíveis ou não. Art. 2º - Não se
aprovou e eu sanciono a seguinte LEI: Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal
aplica o art. 1º desta lei nos seguintes casos: I – Animais de grande porte
autorizado a conceder Reajuste aos Servidores Públicos Efetivos vinculados a
utilizados pela Policia Militar, Corpo de Bombeiros ou outra corporação de
Educação Básica do Município de Pastos Bons-Ma, com vigência a partir de
utilidade pública; II – Animais de grande porte utilizados para equoterapia,
primeiro de março de 2022. § 1º - Fica estabelecido em 10,18% (dez vírgula
tanto para uso particular, como institucional, desde com autorização do órgão
dezoito por cento), para o índice de reajuste concedido, em decorrência do
competente, mediante apresentação de laudo médico, e em uso exclusivo do
IPCA/IBGE, em atenção ao estabelecido no inciso VIII do artigo 8º da LC n.
paciente, e do terapeuta ou pessoa de apoio, devendo obrigatoriamente
173/2020, aplicável sobre o vencimento base dos Servidores Públicos
manter os animais dentro das áreas as quais foram restritas; III – Os animais de
Municipais do Quadro Efetivo, vinculados a Educação Básica que não foram
tração, para circularem nas vias públicas devem estar providos de necessários
contemplados com o reajuste no novo aumento do novo salário mínimo. § 2º
equipamentos e meios de contenção, conduzidos pelo proprietário ou
- O reajuste salarial fica condicionado à atualização, sempre que houver
responsável, com idade mínima legal e com força física e habilidade para
alteração no valor do salário mínimo vigente no País, obedecendo sempre o
controlar o movimento do animal, devendo obrigatoriamente obedecer às
mesmo índice. § 3º - O reajuste concedido nesta Lei não se aplica aos servidores
regras, e restrições de trânsito, bem com as restrições e proibições relativas ao
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trânsito em locais e horários restritos. Art. 3º - O animal encontrado na situação
conforme estabelece a Lei Federal nº 9.605, de 12 fevereiro de 1998. Art. 9º vedada pelo Art. 1º desta lei que for retido e registrado pela Secretaria ou
As associações que tenha interesse pela doação de que trata o inciso II do Art.
departamento mencionado no art. 1º, parágrafo primeiro, e procedido o seuLEI:4º poderão ser relacionadas pela Prefeitura. Parágrafo único – Quando da
recolhimento, poderá ser requisitado apoio de força policial, se necessário,
inscrição das associações na Secretária de Saúde do Munícipio, no cadastro de
conforme o que determina o artigo 269, inciso X, da Lei Federal nº 9.503, de 23
que trata o presente artigo, seus1 responsáveis
serão esclarecidos quanto ao
/6
de setembro de 1997. Art. 4º - Os animais recolhidos terão as seguintes
que dispõe a presente lei e se condicionarão ao cumprimento das suas
destinações: I – Resgate pelo proprietário;
exigências. Art. 10º - Poderá ser celebrados convênios entre o Poder Público
II – Doação para associações civis, sem fins lucrativos; II – Doação para
Municipal e as associações civis, empresa, universidades e outras instituições
equoterapia, tanto para entidades particulares como públicas; IV –
para o fim de acompanhar o cumprimento das restrições impostas por esta lei.
Encaminhamento a locais a serem definidos através de convênio, ou contrato
Art. 11º - O proprietário do animal removido pagará, no ato do resgate, multa
de prestação de serviço nos termos desta lei; V – Encaminhamento a locais
no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, vigente no País. Art.
designados pela Secretaria de Saúde, ou Departamento de Trânsito ou
12º - A entidade conveniada ou contratada poderá cobrar do proprietário do
Vigilância Sanitária do Município de Pastos Bons-Ma. § 1º - A entidade que
animal, no ato do resgate, além dos valores referentes aos medicamentos e aos
receber a doação poderá repassar para pessoas físicas ou jurídicas, através de
exames necessários á elucidação da suspeita de doenças infectocontagiosas e
termo de fiel depositário, onde constará a obrigatoriedade de não utilizar o
de zoonoses, e as taxas referentes aos seguintes serviços: I- Remoção; II –
animal para abate, ou qualquer fim de trabalho; § 2º - Em caso de reincidência,
Registro; III – Diárias de manutenção; Parágrafo único: os valores da taxas para
abuso ou maus-tratos, não será o animal devolvido ao seu proprietário, mas
os serviços mencionados neste artigo, referente aos animais Equídeos, Bovinos,
confiado à fiel depositário, designado por associação civil de que trata o inciso
Bubalinos, Caprinos, Suínos e Ovinos obedecerão a seguinte tabela: Remoção:
II deste artigo, até apuração do fato, que será notificado à autoridade policial
50% (cinquenta por cento) do salário mínimo; Diária: 10% (dez por cento) do
competente, com fulcro na Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.
salário mínimo; Art. 13º - Efetivada a doação a que se refere o Art. 4º, II, desta
Art. 5º - O proprietário dos animais e respectivo acessórios, que tiver direito a
lei, ficará a donatária isentado pagamento de taxas. Art. 14º - Os valores
resgatá-lo deverá fazê-lo no prazo de sete (07) dias úteis, contados a partir do
arrecados em decorrência da aplicação de multas previstas no art. 11º,
primeiro dia útil subsequente à data da remoção. § 1º - Passado o prazo
paragrafo único, serão revestidos em conta vinculada ao Setor de Vigilância
previsto no caput deste artigo, os animais e acessórios poderão ser
Sanitária do Município de Pastos Bons-Ma, para aprimoramento e
encaminhados para abrigos, doação, ou órgãos de proteção de defesa de
aperfeiçoamento no setor no tange ao cumprimento efetivo desta Lei. Art. 15º
animais. Art. 6º - O resgate do animal por seu proprietário dar-se-á mediante:
- As despesas decorrentes da execução desta lei correrão, se necessário, por
I – Apresentação de comprovante de aplicação de vacinas obrigatórias, cuja
conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário, bem
espécie seja abrangida por normas do Ministério de Agricultura, Pecuária e
como, poderá ser mediante parcerias público/privadas. Art. 16º - Esta Lei entra
abastecimento, e da Secretaria de Agricultura do Estado e Município; II –
em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.
Pagamento de taxa de remoção, de registro, e ainda de diárias de permanência
Gabinete do Prefeito Municipal de Pastos Bons, Estado do Maranhão, aos 07
computado o dia do recolhimento, será regulado por legislação própria; III –
de março de 2022. Enoque Ferreira Mota Neto, Prefeito Municipal
Comprovação da propriedade do animal, por meio de documentos; IV –
Transporte adequado para o animal; V – Comprovação de adequação da
propriedade, de manejo, e contenção para evitar a reincidência. Parágrafo
único – Se o imóvel de que trata o Art. 1º, inciso V, não estiver em nome do
proprietário do animal, este deverá apresentar documento subscrito pelo
PORTARIA Nº 001/ 2022/SEMECTI, PASTOS BONS, 07 DE MARÇO DE 2022,
proprietário do imóvel, que será corresponsável pela permanência do animal
Dispõe sobre a nomeação da Comissão para coordenar e organizar o processo
no local. Art. 7º Para fins de resgate, se o proprietário informar que seu anima
de CONVOCAÇÃO INTERNA PARA LOTAÇÃO DE PROFESSORES INTEGRANTES DO
SUBGRUPO MAGISTÉRIO, DO QUADRO PERMANENTE DA SECRETARIA
lhe foi subtraído mediante roubo ou furto, e que a infração a esta lei foi
cometida por quem dele se apoderou, deverá apresentar o respectivo Boletim
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATUAÇÃO NA UNIDADE MAIS INTEGRAL
de Ocorrência, obedecido ao disposto no art 6º e seus incisos. Art. 8º - Nos
THEOPLISTES TEIXEIRA – PASTOS BONS / MA. A Secretária Municipal de
Educação CLAUDIANA CÂMARA GUIMARÃES COSTA, no uso de suas atribuições
casos de transferência a terceiros, do termo de encaminhamento desses
animais, as referidas entidades farão constar as seguintes obrigações; I –
legais, que lhes são conferidas. RESOLVE: Art. 1º – Nomear a Comissão para
Ministra-lhes os cuidados de saúde e bem-estar animal necessários; II – Não os
coordenar e organizar o processo de CONVOCAÇÃO INTERNA PARA LOTAÇÃO
exibir em eventos agropecuários, feiras, leilões, rodeios e outras aglomerações;
DE PROFESSORES INTEGRANTES DO SUBGRUPO MAGISTÉRIO, DO QUADRO
III – Não os utilizar como meio de tração; IV – Não lhes explorar a força de
PERMANENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATUAÇÃO NA
UNIDADE MAIS INTEGRAL THEOPLISTES TEIXEIRA – PASTOS BONS / MA. Art. 2ºtrabalho; V – Não os transferir a terceiros;
VI – Não permitir que esses animais retornem para áreas urbanas; Parágrafo
Serão membros da Comissão: Débora do Socorro Cruz da Silva Barros, Antônia
único – Não serão encaminhados animais para pessoas físicas ou jurídicas que
Kátia Coêlho de Sousa Pacheco e Patrícia Costa Varão. A presidência dessa
comissão ficará com o primeiro membro. Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor
desenvolvam atividades de escolares, de testes, e de pesquisa com animais,
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na presente data, revogadas as disposições em contrário. Pastos Bons, 07 de
dias da divulgação da lista do Resultado Final, com o ato de exoneração do
março de 2022.Gabinete do Secretário(a) Municipal de Educação, Cultura,
cargo em comissão ou da dispensa da Função Gratificada e a
Ciência, Tecnologia e Inovação, aos 07 dias do mês de março do ano de 2022.LEI:desincompatibilidade para o exercício de funções de sala de aula.
Claudiana Câmara Guimarães Costa, Sec. Mun. De Educação, Cultura, Ciência,
§ 2º O professor classificado e lotado
Tecnologia e Inovação.
1 / nos
6 termos do presente Edital, receberá
Gratificação por Exercício na Unidade Mais Integral e o professor ocupante de
um único cargo de professor receberá Gratificação por Condição Especial de
Trabalho, enquanto estiver desempenhando suas funções na Unidade de
Tempo Integral.
EDITAL N.º 01/2022-SEMECTI
EDITAL DE CONVOCAÇÃO INTERNA PARA LOTAÇÃO DE PROFESSORES
INTEGRANTES DO SUBGRUPO MAGISTÉRIO, DO QUADRO PERMANENTE DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATUAÇÃO NA UNIDADE MAIS
INTEGRAL THEOPLISTES TEIXEIRA – PASTOS BONS / MA. A Secretária Municipal
de Educação, no uso das suas atribuições legais, torna público o EDITAL DE
CONVOCAÇÃO INTERNA PARA LOTAÇÃO DE PROFESSORES INTEGRANTES DO
SUBGRUPO MAGISTÉRIO, DO QUADRO PERMANENTE DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, objetivando o suprimento de docentes na Unidade
Mais Integral Theoplistes Teixeira, 09 (nove) vagas imediatas e 09 (nove) vagas
Cadastro de Reserva para professor com formação em: Letras, Arte, Educação
Fisica, Ciências, Geografia, Hitória e Religião, para atuarem na Educação Básica,
conforme quadro de vagas constante no Anexo III deste Edital.
1.
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1
O presente Edital destina-se à convocação de professores integrantes
do Subgrupo Magistério da Educação Básica, do Quadro Permanente da
SEMECTI, para lotação na Unidade Mais Integral, nos termos deste Edital, seus
anexos, retificações posteriores e seus avisos, a saber:
1.1
A Avaliação dar-se-á em uma etapa:
Será Análise de Currículo, de caráter classificatório e desclassificatório,
conforme item 2.2 e Anexo IV deste Edital;
1.2
Poderá participar desta Convocação o professor pertencente ao
Subgrupo Magistério da Educação Básica, do Quadro Permanente da SEMECTI,
com:
I
– 02 (dois) cargos de professor de 20 (vinte) horas semanais,
acumulados na forma da lei; III- 01(um) cargo de professor de 20(vinte)horas
semanais.
1.3
Não poderá participar deste Edital de Convocação o professor que:
I - Estiver respondendo a Processo Administrativo Disciplinar;
IIEstiver afastado ou licenciado, (exceto nos casos de Licença para
Tratamento de Saúde e Licença Maternidade/Adotante), ou com redução de
carga horária;
IIIEstiver afastado em Processo de Aposentadoria;
IVEstiver à disposição ou cedido a outros órgãos ou em permuta;
VNão tiver disponibilidade para a jornada de 40 horas semanais
referente ao cargo pretendido;
§ 1º. O servidor que for classificado e estiver em exercício de cargo em
Comissão ou de Função Gratificada (Gestão Escolar ou outra Função
Gratificada da Estrutura da SEMECTI ), deverá comprovar, no prazo de 02 (dois)
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1.4
O servidor será desclassificado do Certame regido por este Edital,
caso se enquadre em quaisquer das situações previstas no item 1.3, na análise
da situação funcional do servidor.
1.5
Os Requisitos Básicos constam no Anexo I do presente Edital, sendo
desclassificado o servidor que não comprovar o preenchimento destes
Requisitos para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais, em regime de
integralidade.
1.6 Será divulgada, nas redes socias da Prefeitura Municipal e da SEMECTI, a
listagem com o nome dos candidatos classificados, por ordem decrescente de
pontuação e, após a fase de recursos, será divulgada a listagem final dos
classificados.
§1º Serão considerados classificados os professores que preencherem os
requisitos exigidos neste Edital, dentro do número de vagas ofertadas e dentro
do número de cadastro de reserva, obedecendo a ordem decrescente de
pontuação,os demais professores pontuados serão considerados
desclassificados. Em caso de desistência será convocado o candidato
subsequente constante no Cadastro Reserva.
1.8.
A Homologação do Edital de Convocação com vistas à Lotação na
Unidade Mais Integral Theoplistes Teixeira para Jornada de 40 (quarenta) horas
semanais será dos servidores classificados, seguindo a ordem decrescente de
pontuação, após a divulgação da listagem final.
1.9.
É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a
divulgação de todos os atos, avisos, comunicados, convocações e outras
informações pertinentes a este Edital.
2.
DAS INSCRIÇÕES
2.1
As inscrições serão realizadas a partir das 8h do dia 08 de fevereiro
2022 até às 17h30min do dia 09 de fevereiro de 2022, exclusivamente
entregue na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Amélia
Gonçalo S/N.
2.2
Documentos obrigatórios que devem ser anexados junto a Ficha de
Inscrição:
IDocumento de Identificação: serão aceitos como Documento de
Identificação (com fotos) os seguintes: Carteiras expedidas pelas Secretarias de
Segurança Pública, pelos Comandos Militares e pelos Corpos de Bombeiros
Militares; Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício
profissional (Ordens, Conselhos devidamente regulamentados etc.);
Passaportes; Carteiras Funcionais expedidas por órgão público que, por Lei
Federal, valham como documento de identidade; Carteiras de Trabalho e
Previdência Social – CTPS e Carteira Nacional de Habilitação - CNH (somente
o modelo novo, que contém foto);

II– Cadastro de Pessoa Física /CPF;
2.12
Verificada, a qualquer tempo, a existência de inscrição que não
IIContracheque e Termo de Posse da Rede Municipal de Ensino
atenda a todos os requisitos estabelecidos neste Edital, o candidato será
no cargo Professor do Ensino Fundamental.
LEI:eliminado.
III - Diploma ou Certificado da Licenciatura;
2.13 A Secretaria Municipal de Educação não se responsabiliza por inscrições
não recebidas por quaisquer motivos.
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3
DA CHAMADA PÚBLICA
2.3
O candidato para comprovar Titulação, Formação continuada para
3.1
A Chamada Pública será constituída pela Análise de Currículo com
pontuar na Avaliação Curricular, deverar anexar junto a ficha de inscrição:
caráter classificatório e declassificatótio e observará os critérios instituídos
I– Titulação: Diplomas de Pós-graduação
neste Edital;
4
DA CLASSIFICAÇÃO
II- Cursos de Formação continuada.
4.1
Os Requisitos Básicos e os Critérios de Avaliação dos candidatos a
2.4 Motivos de desclassificação na Avaliação Curricular.
serem lotados na Escola de Tempo Integral, respeitando o quadro de vagas,
a)
Deixar de anexar um ou mais documentos obrigatorios do item 2.2;
referem-se à Avaliação Curricular, elencados no item 2.2 nos Anexos I , IV e V
b)
Deixar de anexar comprovação dos Requisitos Básicos;
deste Edital
c)
Não atender aos requisitos básicos;
4.2
Os servidores aprovados serão classificados por ordem decrescente
d)
Não anexar os documentos exigidos,conforme o item 2.4 ,deste
da nota final.
edital.
4.3
Os critérios para desempate deste Edital de Convocação será o
e)
Anexar a documentação do item 2.2 em nome de terceiros
servidor com a maior carga horária de cursos de formação na área que estará
2.6 Antes de efetuar sua inscrição, o candidato deverá certificar-se de
concorrendo.
preencher todos os Requisitos Básicos exigidos, de acordo com o cargo
5
DA DESISTÊNCIA
pretendido, no momento do preenchimento da Ficha de Inscrição.
5.1
O servidor inscrito poderá desistir do Edital de Convocação para
2.7.1.
As informações prestadas na Ficha de Inscrição serão de inteira
Lotação na Escola em Tempo Integral, com jornada 40 (quarenta) horas
responsabilidade do candidato, reservando-se à SEMECTI o direito de excluir
semanais, até a emissão da Portaria Lotação, mediante Requerimento do
do Processo de Convocação aquele que não preencher a referida ficha, de
Servidor.
forma completa, correta e legível e fornecer dados comprovadamente
5.2
No caso do item 5.1, será observada a lista final de classificação dos
inverídicos ou falsos, sem prejuízo da ação penal competente por falsidade
professores que foram aprovados no Edital de Convocação para Lotação na
ideológica.
Escola em Tempo Integral, lotado o professor optante subsequente.
2.7.4 O processo de inscrição somente se completa com o cumprimento da
5.3
Será tornada sem efeito a Lotação do professor,referente a este
inserção de todos os documentos legíveis descritos no item 2.2, sendo de
Edital, que:
inteira responsabilidade do candidato possíveis prejuízos que vier a sofrer por
I.
Seja permutado, colocado a disposição ou cedidos a outrosórgãos;
não anexar corretamente os documentos do item 2.2, 2.3 e 2.4, o endereço
II.
Mudar a lotação para escola em tempo parcial;
completo e por deixar de informar um número de telefone correto e atual para
III.
For nomeado para outro cargo público;
contato; não informar seus dados cadastrais corretamente , bem como anexar
IV.
Se afastar antes de recorrido 03(três) anos para realizar cursos de
documentos ilegíveis.
especialização, mestrado ou doutorado.
6.
DOS RECURSOS
2.7.5. Ao efetuar inscrição, o candidato estará declarando formalmente que
6.1
Serão admitidos Recursos interpostos pelo candidato no prazo de até
preenche todas as condições estabelecidas neste Edital.
24h (vinte e quatro horas), contados a partir do dia subsequente ao da
divulgação do resultado, devendo o recurso ser entregue na Secretaria
2.8
Não serão aceitas inscrições via postal, fax, ou por qualquer outro
Municipal de Educação de Pastos Bons.
meio, condicional ou extemporânea.
6.1.1
Não serão aceitos recursos interpostos fora dos prazos previstos
2.9
As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de inteira
neste Edital, bem como anexar documentos que não foram enviados no ato da
responsabilidade do candidato, ficando a Comissão Examinadora deste Edital
inscrição.
de Convocação para Lotação na Escola em Tempo Integral, no direito de excluí6.1.2
Os recursos que não estiverem de acordo com o estabelecido neste
lo da seleção, caso comprove inverdade nos dados fornecidos ou a omissão de
Edital não serão conhecidos.
informações requeridas na mesma ou formato divergente do exigido.
6.1.3
Cada candidato só poderá interpor um recurso.
2.10
Não serão aceitos como Documento de Identificação: Certidões de
7
DA CONVOCAÇÃO
Nascimento; Títulos Eleitorais; Carteira Nacional de Habilitação - CNH (modelo
antigo, que não contém foto); Carteiras de Estudante; Carteiras Funcionais sem
7.1.
Os professores classificados dentro do número de vagas referentes
valor de identidade; documentos ilegíveis, não identificáveis, danificados ou
ao cargo serão convocados obedecendo, rigorosamente, a ordem de
que de alguma forma não permitam, com clareza, a identificação do candidato.
classificação, ficando reservado à Secretaria Municipal de Educação o direito de
2.11
Cada candidato poderá fazer apenas uma inscrição para este Edital.
convocar de acordo com a necessidade.
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8.2
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Julgadora deste
Edital de Convocação para Lotação na Escola em Tempo Integral, com Jornada
O professor aprovado deve se apresentar à Secretaria Municipal de
Educação na data de 11 de março de 2022 . O não comparecimento ocacionaráLEI:de 40 (quarenta) horassemanais.
Pastos Bons/MA, 07 de março de 2022.
desclassificação do processo para Lotação e será lotado o professor optante
1/6
subsequente, na forma mencionada no item4.2.
CLAUDIANA CÂMARA GUIMARÃES COSTA
8
DISPOSIÇÕES FINAIS
Secretária Municipal de Educação
8.1
As atividades funcionais deverão ser desempenhadas na Unidade
Mais Integral Theoplistes Teixeira

7.2.

ANEXO I DO EDITAL Nº 01/2022 - SEMECTI
DEMONSTRATIVO DOS REQUISITOS BÁSICOS POR DISCIPLINA PARA CONVOCAÇÃO DE LOTAÇÃO NA UNIDADE MAIS INTEGRAL THEOPLISTES TEIXEIRA

DISCIPLINA

REQUISITOS BÁSICOS


LINGUA PORTUGUESA
1.

Termo de Posse da Rede Municipal de Ensino de Pastos Bons, no cargo Professor.

OBS: Anexar junto ao termo de posse o Diploma ou Certificado:
Curso de Graduação em Licenciatura em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa, Inglesa, espanhola ou Libras;



Termo de Posse da Rede Municipal de Ensino de Pastos Bons, no cargo Professor.

OBS: Anexar junto ao termo de posse o Diploma ou Certificado:

ARTE

1.



Termo de Posse da Rede Municipal de Ensino de Pastos Bons, no cargo Professor.

OBS: Anexar junto ao termo de posse o Diploma ou Certificado:

EDUCAÇÃO FISICA
1.

FRANCISCO NUNES
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Curso de Graduação em Licenciatura em Educação Fisica;
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Termo de Posse da Rede Municipal de Ensino de Pastos Bons, no cargo Professor.

LEI:
CIÊNCIAS

OBS: Anexar junto ao termo de posse o Diploma ou Certificado:
1/6
1.

Curso de Graduação em Licenciatura em Ciências ou Ciências Biológicas, com habilitação em Biologia



Termo de Posse da Rede Municipal de Ensino de Pastos Bons, no cargo Professor.

OBS: Anexar junto ao termo de posse o Diploma ou Certificado:

GEOGRAFIA
1.



Curso de Graduação em Licenciatura em Geografia, com habilitação em Geografia;

Termo de Posse da Rede Municipal de Ensino de Pastos Bons, no cargo Professor.

OBS: Anexar junto ao termo de posse o Diploma ou Certificado:

HISTÓRIA
1.


RELIGIÃO

FRANCISCO NUNES
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Curso de Graduação em História, com habilitação em História;

Termo de Posse da Rede Municipal de Ensino de Pastos Bons, no cargo Professor.

OBS: Anexar junto ao termo de posse o Diploma ou Certificado:
1.

Curso de Graduação em Licenciatura em Religião ou Licenciatura em Teologia;

Assinado de forma digital por FRANCISCO NUNES
DA SILVA NETO:01194722369
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS
v5, ou=27842417000158, ou=Presencial,
ou=Certificado PF A1, cn=FRANCISCO NUNES DA
SILVA NETO:01194722369
Dados: 2022.03.07 18:34:45 -03'00'

ANEXO II DO EDITAL Nº 01/2022-SEMECTI
QUADRO DE VAGAS DE CONVOCAÇÃO PARA LOTAÇÃO DA UNIDADE MAIS INTEGRAL THEOPLISTES TEIXEIRA

LEI:

Nº

DISCIPLINAS

01

LINGUA PORTUGUESA

02

ARTE

03

EDUCAÇÃO FISICA

04

CIÊNCIAS

05

GEOGRAFIA

06

HISTÓRIA

07

RELIGIÃO
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VAGAS

CADASTRO DE RESERVA
1/

02

02

04

01

02

01

02

01

02

02

04

01

02

01

02

01

01

01

02

01

01

6

TOTAL

ANEXO III DO EDITAL Nº 01/2022-SEMECTI
DETALHAMENTO DO PRÓ-LABORE PARA PROFESSORES NOS DA UNIDADE EM TEMPO INTEGRAL

LEI:

1/6
Nº

Vinculo de Jornada de trabalho

DETALHAMENTO

semanal
01

02 vinculos de 20h

02

01 vinculo de 20h

VENCIMENTO BASE + Gratificação por Exercício em Unidade de Tempo Integral (25%)

VENCIMENTO BASE + DOBRA DE 100% SALÁRIO BASE + Gratificação por Exercício em
Unidade de Tempo Integral (25%)

ANEXO IV DO EDITAL Nº 01/2022-SEMECTI
CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO CURRICULAR - DE CONVOCAÇÃO PARA LOTAÇÃO NA UNIDADE MAIS INTEGRAL THEOPLISTES TEIXEIRA
1.

INGRESSO NO CARGO / HABILITAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO

ITEM 1.1
CARGO

Quantidade Máximo

Pontuação
Máxima

COMPROVANTE DA HABILITAÇÃO
Cópia do Termo de Posse na disciplina, nos termos dos Requisitos
Básicos. Ou

Professor

Termo de posse, acompanhado do diploma de Graduação em
licenciatura que comprove a habilitação específica na disciplina para
a qual concorre, quando a disciplina não constar no Termo de Posse,
nos termos dos Requisitos Básicos.

TOTAL
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01

10

10

2. TITULAÇÃO

LEI:
COMPROVANTE

QUANT.
MÁXIMO

Diploma ou Certidão, devidamente
registrado pelo órgão competente.

01

20

Título de Mestre em área relacionada à Educação
ou área de Formação.

Diploma ou certidão, devidamente
registrado pelo órgão competente.

01

15

Título de Especialista em área relacionada à
Educação ou área de Formação.

Diploma ou certidão, devidamente
registrado pelo órgão competente.

02

10

ITEM 2.1

DISCRIMINAÇÃO

Título de Doutor em área relacionada à
Educação,ou área de Formação.

VALOR

UNITÁRIO
1/
6

PONTOS
MÁXIMO

55

55

TOTAL

3.

ITEM 3.1

FORMAÇÃO CONTINUADA EM LÍNGUA INGLESA

DISCRIMINAÇÃO

COMPROVANTE

Certificação de Formação continuada na área Cursos com carga horaria minima de
40 h ( feitos nos últimos 5 anos –
da Educação ou área de Formação
2017 a 2021)

TOTAL
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QUANT.
MÁXIMO

VALOR
UNITÁRIO

PONTOS MÁXIMO

160h – 20 pontos
200h- 25 pontos
08

240h -30 pontos

40

280h- 35 pontos
320h -40 pontos

40

LEI:
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ANEXO VI DO EDITAL Nº 01/2022-SEMECTI
TERMO DE CIÊNCIA E ADESÃO E ADEQUAÇÃO AO EDITAL
Eu,

, portador da CI. n.º e do CPF n.º
, Servidor Integrante do Grupo Magistério da Educação Básica, declaro, para todos os fins de direito, que estou ciente e me

adapto às normasdo Edital nº

/2022, com adesão ao regime de 40 (quarenta) horas semanais. Declaro, também, que tenho

compatibilidade de horário para assumir a jornada de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, sem configurar acúmulo ilegal de cargos públicos.
Declaro, ainda, que todas as declarações e informações prestadas neste processo são verdadeiras, sob pena de responder penalmente, administrativamente e
civilmente por qualquer informação falsa que prestar neste processo

Pastos Bons,

de

de 2022

Candidato Optante
ANEXO VII DO EDITAL Nº 01/2022 - SEMECTI

MODELO DE RECURSO
NOME DO CANDIDATO

FUNDAMENTOS DO RECURSO
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Nº DE INCRIÇÃO
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ANEXO VIII DO EDITAL Nº 01/2022-SEMECTI CRONOGRAMA
PERÍODOS

ATIVIDADES

07/03/2022

Publicação do Edital

08 e 09/03/2022

Inscrições

11/03/2022

Resultado Preliminar -Avaliação Curricular

14/03/2022

15/03/2022
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Recursos

Divulgação do Resultado Final

