
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

39Ano XVIII • Teresina (PI) - Terça-Feira, 07 de Janeiro de 2020 • Edição MMMCMLXXXV
e,\J'U- ºº.s JS: ,,-:, ~~ 

{ tJ §·--============================= 
e> ;:::=- ~ 

- PREFEI1}-JRA DE 

ITAINOPOLIS 
classificação do candidato, valendo para esse fim a publicação do resultado final. 

12.2 Os candidatos aprovados e classificados deverão manter atualizados os 

seus endereços e contatos. 

12.3 Respeitada a natureza da funçao temporária, por razões de interesse 

público, poderá haver a readequação das condições definidas inicialmente no 

edital, conforme dispuser a legislação local. 

12.4 Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela Comissão 

designada. 

Gabinete do Prefeito Municipal de ltainópolis-PI , 06 de janeiro de 2020. 

PREFEITURA DE 

ITAINÓPOLIS 

Nº de inscrição. ____ _ 
Cargo: 
Supervisor (a) 40h ( 
Visitador (a) 40h ( 

FICHA DE INSCRICAO 
Anexo I 

Pessoa com deficiência: Sim ( ) Não ( 

DADOS PESSOAIS DO (A) CANDIDATO (A) 
NOME :. _________________________ _ 
DATA NASCIMENTO 
ENDEREÇO:. ______________________ _ 
BAIRRO.: _______ CIDADE. __________ ESTADO __ 
CEP: TEL :. ________ EMAIL:. ________ _ 
RG nº CPF n' ___________ ---
TITULO DE ELEITOR. ______________ _ 

Documentos entregues pelo (a) candidato (a) 
( ) Ficha de inscrição 
( )Foto 3x4 
( ) Comprovante de residência 
( )Cópia RG, CPF, ilTULO DE ELEITOR 
( )Comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral 
( )Certificado de dispensa de corporação ou resevista 
( )Diploma e Histórico Escolar de Graduação (supervisores) 
( )Diploma e Histórico Escolar Ensino Médio ( visitadores) 
( ) Curriculum vitae 

ITAINÓPOLIS - Pl ___ de. _______ de 2020 

Assinatura do candidato ou procurador 

Assinatura do responsável pela inscrição 

COMPROVANTE DE INSCRI ÃO 
NOME DO (A) CANDIDATO (A) 
CARGO: Supervisor( ) Visitador (a) 40h ( 
Nº da inscrição ______ CPF n' _____________ _ 
( ) Declaro para os devidos fins que o (a) candidato (a) entregou todos os 
documentos exigidos no edital 
Res onsâvel ela inseri - o 

PREFEITURA DE 

ITAINÓPOLIS 
FICHA DE RECURSOS 

Anexo li 

A Comissão Organizadora de Seleção Simplificada 
Formulário para recurso edital 002/2019 

Nome Completo do Candidato. _______________ _ 

Cargo:. ___________ Data Nascimento __ / __ / __ _ 

CPF nº RG nº ______ _ 

Telefone :. ___________ _ 
Requeiro à Comissão de Seleção Pública Simplificada, recurso contra o resultado 
da etaoa: 

RAZOES DO RECURSO/ JUSTIFICATIVA 

ltainópolis - PI ___ de ________ de 2020 

Assi natura do Candidato 

PORTARIA N" 05/2020. 

O PREFEITO MUNJCIPAL DE SÃO LIJIS DO PIAUÍ-PI, Esta.do do 
Piauí, Usando da:s atribu ições que lh es São conferidas p elo o Art. 73 - inciso 
XXV d,i, Lei OrgâJ1ica do Município e, 

RESOLVE 

ARTIGO l º - NOMEAR a Sra. SALETE FRANC[SCA -DA SILVA -
portadora do CPF 623.048.873-68, para FISCAL DE CONTRATOS do 
município de São Luís do Piauí - PI. Tendo s uas atribuições definidas nos 
termos da Legislação . 

ARTIGO 2' - A present e Portaria entra em vigor n a data de sua 
p ublicação, revogando~se as disposições em. contrário. 

Gab do Prefeito Municipal de São Lu ís do Piauí-PI, 02 de jan eiro de 2020.· 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


