
 
                                                   
 

  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 
PA 419, km 01, s/n – Bairro Jardim Planalto – Prainha - Pará 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 08/2022 – PMP/SEMED 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA, por meio da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, na pessoa da senhora NARLEY SAGIA DE AZEVEDO 

DIB, Secretária de Educação em Exercício, no uso de suas atribuições legais e em consonância 

com o Edital do Processo Seletivo Público nº 001/2022, 

 

CONSIDERANDO o resultado final do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2022-

PMP/SEMED, devidamente homologado pelo Edital de Homologação nº nº 004/2022-

PMP/SEMED; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de contratação de profissionais da educação para atuar 

nas unidades de ensino do Município de Prainha no ano letivo de 2022, e o não comparecimento, 

desistência ou desclassificação de candidatos convocados por meio dos editais de convocação 

anteriores; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de otimização do processo de convocação de 

candidatos classificados no PSS da Educação a fim de atender com maior rapidez a necessidade 

das unidades de ensino. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Tornar pública a 8ª (oitava) CONVOCAÇÃO de candidatos classificados no 

Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Educação para: 1) manifestação de 

interesse na vaga para a qual o candidato foi selecionado; 2) Indicação da Unidade de Ensino na 

qual o candidato deseja ser lotado; e 3) apresentar a documentação relacionada no Anexo I deste 

edital, para efetivação de sua contratação. Segue, abaixo, indicação dos candidatos convocados: 
 

CARGO 04 – SERVIÇOS GERAIS (ZONA URBANA) 

NOME CLASSIFICAÇÃO  

NEUZIANE ESQUERDO BATISTA 31º 

ALAIS SANTOS DOS SANTOS 32º 

WENGLESON PEDRADA DA SILVA 33º 

JUSSARA DOS SANTOS REBELO 34º 

ROSENIRA ABREU DE OLIVEIRA 35º 

DEUZANIRA QUARESMA MAIA 36º 

ELIANE PERNA DOS SANTOS 37º 

 

Art. 2º Os candidatos relacionados acima deverão comparecer no dia 03 de junho de 2022, 

às 08h, na sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na PA 419, KM 01, s/n, Bairro: 

Jardim Planalto, na Cidade de Prainha/PA, CEP: 68130-000, para manifestar interesse na vaga 

disponibilizada para o cargo pleiteado. 

Parágrafo Único. Os candidatos convocados deverão estar de posse de todos os 

documentos elencados no Anexo I deste edital (cópia acompanhada da original e/ou cópia 

devidamente autenticada em cartório) para efetivação de sua contratação. 

 

Art. 3º A lotação do candidato que estiver dentro do número de vagas ofertadas no presente 

edital ocorrerá no mesmo dia, a partir das 10h da manhã, iniciando-se o procedimento com a 

recepção e análise da documentação exigida para a contratação. Em seguida, observando-se a 

ordem final de classificação bem como a indicação de preferência de lotação, a SEMED a 

efetivará, indicando, formalmente, a Unidade de Ensino, a carga horária e o dia em que o 

candidato lotado deverá se apresentar à direção ou coordenação da respectiva unidade escolar. 



 
                                                   
 

  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 
PA 419, km 01, s/n – Bairro Jardim Planalto – Prainha - Pará 

Parágrafo Único. O candidato que no ato de lotação não apresentar a documentação 

requisitada ou que simplesmente não atender à Convocação, perderá, respectivamente, o direito 

à vaga conquistada e de ser relacionado em futuras convocações – eis que presumido o 

desinteresse nas vagas futura e eventualmente geradas –, e a Secretaria Municipal de Educação 

poderá adotar as providências necessárias ao provimento da respectiva vaga. 

 

Art. 4º Por meio do presente edital a SEMED pretende a satisfação da seguinte demanda: 

a) 01 vaga de Serviços Gerais – Zona Urbana. Veja-se a seguir relação com a Unidade de Ensino 

e número de vagas ofertadas para o respectivo cargo: 
 

CARGO 04 – SERVIÇOS GERAIS (ZONA URBANA) 

ESCOLAS Nº VAGAS  

E. M. E. F. PRETEXTATO DA COSTA ALVARENGA 01 

 

 

Art. 5º Em anexo seguem ainda modelos de Declaração de Não Acumulação de Cargos e 

Funções Públicos (Anexo II), Declaração de Bens e Valores (Anexo III) e Declaração de Não 

Sofrimento de Penalidades Disciplinares no Exercício de Cargo Público (Anexo IV). 

 

Art. 6º Este Edital entra em vigor da data de sua publicação, e deverá ser divulgado, de 

forma física, no Quadro de Avisos da Prefeitura e SEMED, de forma digital, no site da Prefeitura 

e no site da empresa organizadora do Processo Seletivo Simplificado, para que se dê ampla 

publicidade aos candidatos. 

 

Prainha/PA, em 01 de junho de 2022. 

 

 

 

NARLEY SAGIA DE AZEVEDO DIB 

Secretária de Educação em Exercício 

Port. 0237-A/2022-PMP/GP 

 

 

  



 
                                                   
 

  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 
PA 419, km 01, s/n – Bairro Jardim Planalto – Prainha - Pará 

ANEXO I 

 

 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS 

01. Carteira de Identidade. 

02. C.P.F. 

03. Carteira de Trabalho. 

04. Certidão de Nascimento ou Casamento. 

05. Título de Eleitor. 

06. Uma Foto 3x4. 

07. Comprovante da Última Votação ou Certidão de Quitação Eleitoral. 

08. Certificado Militar ou Certificado de Reservista (se canditato do sexo masculino). 

09. Número do PIS/PASEP. 

10. Comprovante de Residência Atualizado. 

11. Conta Bancária, de preferência dos bancos Bradesco, Banpará, Banco Brasil ou Next. 

12. Certidões de nascimento de filhos de até 14 anos. 

13. Comprovante de Vacinação contra a COVID-19, com no mínimo 02 doses registradas. 

14. Certificado de Conclusão e Histórico Acadêmico, para comprovação da escolaridade 

exigida para o cargo, fornecidos por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. 

15. Declaração de Não Acumulação de Cargos ou Funções Públicas Incompatíveis. 

16. Declaração de Bens e Valores. 

17. Declaração de Não Sofrimento de Penalidades Disciplinares no Exercício de Cargos ou 

Funções Públicas. 

18. Certidões de Antecedentes Criminais Federal (Polícia Federal ou Justiça Federal) e 

Estadual (Polícia Civil do Pará ou Tribunal de Justiça do Pará). 

 

  



 
                                                   
 

  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 
PA 419, km 01, s/n – Bairro Jardim Planalto – Prainha - Pará 

ANEXO II 

 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO OU DE ACUMULA ÇÃO LÍCITA DE CARGOS OU 

PROVENTOS 

 

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE 

 

Nome: Documento Identidade: 

 

( ) DECLARO que não exerço qualquer outro cargo público, função ou emprego em Entidades Federais, Estaduais ou 

Municipais), bem como Autarquias, Empresas Públicas ou de Economia Mista e em Fundações Públicas em desrespeito as 

disposições previstas no artigo 37 da Constituição Federal de 1988. 

 

O art. 37 da Constituição Federal de 1988 assim dispõe: 

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários: 

a) a de dois cargos de professor; 

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; 

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; 

XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades 

de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. 

 

(  ) DECLARO que não estou em licença sem vencimento em outro órgão público federal, estadual ou municipal. 

 

(  ) DECLARO que exerço o(s) cargo(s) público(s), função(es) ou emprego(s) 

CUMULÁVEL, nos termos da Constituição Federal de 1988 e da legislação municipal: 

a)  cuja jornada de trabalho é de____________às________ horas. 

 b) cuja jornada de trabalho é de_____________às  horas. 

c)  _____________________________________cuja jornada de trabalho é de __________às_________horas. 

 

Em caso de acumulação de cargo, emprego ou função pública, é IMPRESCINDÍVEL que o candidato forneça a declaração 

atualizada do órgão competente onde exerça seu cargo, emprego ou função pública. No documento deverá constar: 

a) Órgão competente; 

b) Cargo/Emprego/Função; 

c) Lotação e Local de Trabalho; 

d) Carga horária e Jornada de Trabalho. 

 

DECLARO que em caso de acumulação lícita de cargo, emprego ou função pública, não haverá incompatibilidade entre as 

cargas horárias a serem cumpridas, 

 

DECLARO, ainda, que tomei conhecimento do inteiro teor da norma abaixo transcrita e que estou ciente de que estarei sujeito 

às penalidades previstas na legislação vigente, caso venha a incorrer em acumulação ilegal, durante o exercício do cargo para o 

qual fui empossado. 

 

DECLARO, também, estar ciente de que devo comunicar a Prefeitura Municipal de Prainha qualquer alteração que venha a 

ocorrer em minha vida funcional que não atenda às determinações legais vigentes para os casos de acumulação de cargos; 

 

DECLARO, ainda, estar ciente de que prestar declaração falsa caracteriza o crime de falsificação ideológica previsto no Código 

Penal Brasileiro, e que por tal crime serei responsabilizado, independente das sanções administrativas, caso se comprove a 

inveracidade do declarado neste documento. 

 

________________, ____ de __________ de 2022. 

 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do Declarante 

 

  



 
                                                   
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 
PA 419, km 01, s/n – Bairro Jardim Planalto – Prainha - Pará 

ANEXO III 

 

 

FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES 

R.G.:  

NOME: 

 C.P.F:  

(  ) Pelo presente instrumento declaro aos representantes do Estado legalmente constituídos que não possuo bens ou direitos 

a informar que constem em meu nome ou de meu cônjuge e dependentes. 

 

(  ) Pelo presente instrumento declaro aos representantes do Estado legalmente constituídos que possuo bens ou direitos a 

informar que constem em meu nome ou de meu cônjuge e dependentes, conforme abaixo discriminados: 

 

DISCRIMINAÇÃO VALOR 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Declaro ainda que esta declaração segue em conformidade com IN RFB nº 1548/2015, que extingue a Declaração Anual de 

Isento a partir do ano de 2008, e em conformidade com o previsto na Lei nº 7.115/83, que prevê que a isenção poderá ser 

comprovada mediante declaração escrita e assinada pelo próprio interessado. 

 

Declaro ainda, sob as penas da lei, a veracidade e a inteira responsabilidade pelas informações contidas neste instrumento. 

 

___________________, ______ de _________________ de 2022. 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura Do Declarante 
 
  



 
                                                   
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 
PA 419, km 01, s/n – Bairro Jardim Planalto – Prainha - Pará 

ANEXO IV 

 

 

DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA OU AUSÊNCIA DE PENALIDADES DISCIPLINARES NO EXERCÍCIO DE 

CARGO PÚBLICO OU FUNÇÃO PÚBLICA 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE: 

 

Nome: Documento Identidade: 

 

(  ) DECLARO, para todos os efeitos legais, não haver sofrido, no exercício de cargo público ou de qualquer função pública, 

penalidade disciplinar de advertência, multa, suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera 

federal, estadual, distrital ou municipal. 

(  ) DECLARO, para todos os efeitos legais, que já respondi a processo administrativo disciplinar e fui penalizado no exercício 

de cargo público ou de qualquer função pública, conforme discriminado a seguir: 

 

Órgão: Infração disciplinar: 

Penalidade aplicada: 

 

(  ) D E C L A R O, para todos os efeitos legais, que ainda respondo processo administrativo disciplinar, conforme discriminado 

a seguir: 

 

Órgão: Infração disciplinar: 

Penalidade prevista: 

 

D E C L A R O, ainda, ter ciência de que a falta de veracidade das informações oras prestadas poderá acarretar a eliminação do 

candidato, sem prejuízo da responsabilidade penal pela prática do delito de falsidade ideológica, previsto no Código Penal 

Brasileiro. 

 

____________________,_____de ________________de 2022. 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do Declarante 
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