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ATOS DO PODER EXECUTIVO

Antonio Carlos Martins Reis
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº175/2022
Miranorte-TO, 08 de abril de 2022

“Dispõe sobre a revogação do Decreto nº 122/2020 para 
decretar faculdade de uso de mascaras em locais aberto e 
fechados, com exceções, e dá outras providências”

O Prefeito Municipal de Miranorte-TO, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e, tendo em vista as regras 
e princípios que disciplinam a administração pública impostos pelo artigo 37 e 
seus incisos da Constituição da República:

CONSIDERANDO a redução e controle de casos na circunscrição 
do Município, em razão das políticas de saúde públicas adotadas pelo Poder 
Executivo local.

CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual nº 6.420/2022, que 
estabeleceu como facultativo o uso de máscaras em locais abertos;

DECRETA:

Art. 1º - No território do município de Miranorte-TO, fica facultado 
o uso de máscara de proteção facial em locais abertos e fechados.

Parágrafo único. A faculdade estabelecida neste artigo não se 
aplica a ambientes como, por exemplo, o de transporte público e privado, nos 
estabelecimentos destinados a prestação de serviço de saúde, públicos e privados, 
bem como de estabelecimentos de ensino públicos ou privados, sendo obrigatório 
o uso de máscara de proteção facial para ingresso e permanência nesses locais, 
observada a idade mínima indicada para tanto, consoante dispuserem os 
protocolos de saúde vigentes.

Art. 2º - O presente Decreto deverá ser publicado no Diário Oficial 
do Município, bem como encaminhado para a publicação na imprensa e, ainda, 
nos demais canais de comunicação visando informar o maior número de pessoas;

Art. 3º - As disposições previstas neste Decreto poderão ser suspensas, 
de acordo com o controle da crise, segundo os próximos boletins oficiais emitidos 
pelos Órgãos de Saúde do Município, do Estado, e Organização Mundial de 
Saúde (OMS);

Art. 4º - Este decreto terá vigência na data de sua publicação, podendo 
ser prorrogado ou alterado de acordo com as necessidades sanitárias.

Art. 5º - Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial, 
as constantes no Decreto Municipal nº122/2020.

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 08 dias do 
mês de abril de 2022.

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal

PORTARIA 039/2022
Miranorte – TO, 08 de abril de 2022

“Dispõe sobre a nomeação da Comissão Gestora da Agenda 
Ambiental na Administração Pública – A3P e dá outras 
providências”.

O Prefeito Municipal de Miranorte – TO, no uso de suas atribuições 
legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e, tendo em vista 
as regras e princípios que disciplinam a administração pública impostos pelo 
artigo 37 e seus incisos da Constituição Federal:

Considerando a implantação da Agenda Ambiental da Administração 
Pública – A3P no município de Miranorte – TO.

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam nomeados os seguintes servidores para compor a 
Comissão Gestora da A3P de Miranorte:

I - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura, Indústria 
e Comércio

Titular: Tiago Eduardo de Resende Moura
Suplente: Pedro Nogueira de Sousa

II - Secretaria Municipal de Educação
Titular: Célia Marques da Silva
Suplente: Aldemir Gomes de Sousa

III - Vigilância Sanitária
Titular: Carlos Jose Ferreira
Suplente: Manoel Bezerra

IV - Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Renato Donizete Ficha
Suplente: Cleiton Elias Soares

V - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude, Cultura e turismo
Titular: Antonio Pereira de Abreu
Suplente: Geovane Lopes dos Reis

Art. 2º - O mandato dos membros da Comissão Gestora será de dois 
anos, permitida a recondução por igual período.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte - TO, aos 08 dias do 
mês de abril de 2022.

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CADASTRO DE 
ASSISTENTES DE ALFABETIZAÇÃO PARA ATUAREM NO PROGRAMA 
TEMPO DE APRENDER

A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO aderiu ao Programa 
Tempo de Aprender, ofertado pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da 
Portaria nº 280, de 19 de fevereiro de 2020, consolidado pela Resolução nº 06, de 
20 de abril de 2021. O Programa segue as determinações da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional - LDB, Lei n° 9.364, de 20 de dezembro de 1996, 
bem como da Base Nacional Comum Curricular - BNCC, Resolução CBE/CP 
n° 2, de 22 de dezembro de 2017, direcionado a aprendizagem, tendo o pleno 
domínio da leitura, da escrita e do cálculo como suas principais metas. Assim, a 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais 
que lhe são conferidas, vem tornar público o Processo Seletivo Simplificado para 
cadastro de Assistentes de Alfabetização para atuarem, de forma voluntária, no 
Programa Tempo de Aprender, no âmbito da Rede Pública Municipal de Ensino 
de Miranorte-TO. 

1. DO PROGRAMA
1.1. O Programa TEMPO DE APRENDER tem por objetivo fortalecer 

e apoiar as escolas no processo de alfabetização dos estudantes de todas as turmas 
de pré-escolar, de primeiro e segundo anos do ensino fundamental. 

1.2. São diretrizes do Programa: 
I - elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem no âmbito da 

alfabetização, da literacia e da numeracia, sobretudo, nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, por meio de abordagens cientificamente fundamentadas; 

II - contribuir para a consecução da Meta 5 do Plano Municipal de 
Educação, conforme o Anexo II da Lei nº 410, de 23 de junho de 2015; 

III - assegurar o direito à alfabetização, a fim de promover a cidadania 
e contribuir para o desenvolvimento social e econômico do país; 

IV - impactar positivamente a aprendizagem no decorrer de toda a 
trajetória educacional, nos diferentes níveis e etapas; 

V - avaliar o impacto do Programa na aprendizagem dos estudantes, 
com o objetivo de gerar evidências para seu aperfeiçoamento.

1.3. O Processo Seletivo Simplificado de Assistentes de Alfabetização 
a que se destina o presente Edital, tem como meta o preenchimento de VAGAS 
para atuação no Programa Tempo de Aprender nas Unidades Escolares 
Municipais do Ensino Fundamental de Miranorte-TO, selecionadas de acordo 
com critérios estipulados pelo Ministério da Educação (MEC). 

1.4. Os candidatos selecionados, convocados e designados atuarão 
pelo período de até 8 meses de acordo com os recursos repassados às unidades 
escolares aptas participantes do programa. 

1.5. Os Assistentes de Alfabetização classificados e selecionados 
deverão realizar o Curso Online de Práticas de Alfabetização do Programa 
Tempo de Aprender, a fim de garantir apoio e suporte pedagógico orientador e 
formativo para as escolas desenvolverem, com êxito, o processo de alfabetização.

1.6. A atuação do Assistente de Alfabetização, no Programa Tempo de 
Aprender, é atividade de natureza voluntária, na forma definida na Lei nº 9.608, 
de 18 de fevereiro de 1998, sendo obrigatória a celebração do Termo de Adesão 
e Compromisso Voluntário, não gerando vínculo empregatício, nem obrigação 
de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

2. DA SELEÇÃO
2.1. A seleção destina-se ao preenchimento de vagas e cadastro reserva 

para Assistentes de Alfabetização do Programa Tempo de Aprender no âmbito do 
Município de Miranorte - Tocantins, a serem distribuídas nas escolas urbanas.

2.2. Serão considerados os seguintes critérios para a seleção de 
Assistentes de Alfabetização:

Ser brasileiro (a);
Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos, no ato da inscrição;
Estar em dia com as obrigações militares, para sexo masculino;
Estar quite com a Justiça Eleitoral.
Estar no mínimo cursando Pedagogia e/ou Licenciaturas, ou ter 

cursado o Magistério;
Ter disponibilidade para dedicar-se ao Programa e suas formações 

sempre com foco na aprendizagem do aluno;
Ter conhecimento em informática e elaboração de relatórios e recibos.

2.3. Além dos requisitos acima, são características desejáveis: 
I - Liderança; 
II - Capacidade de comunicação e diálogo; 
III - Acolhimento e sensibilidade na realização das atividades com 

crianças.
2.4. O Processo Seletivo Simplificado para Assistentes de 

Alfabetização será executado pela Secretaria Municipal da Educação de 
Miranorte com a participação da Comissão Permanente de Seleção.

3. DAS VAGAS, CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO DOS 
ASSISTENTES DE ALFABETIZAÇÃO DO PROGRAMA TEMPO DE 
APRENDER

3.1. O trabalho do Assistente de Alfabetização do Programa Tempo de 
Aprender é considerado de natureza voluntária (na forma da Lei nº 9.608/1998), 
sendo que os selecionados receberão uma bolsa mensal para ressarcimento de 
despesas pessoais (Alimentação e Transporte) por turma/mês. 

3.2. O Assistente de Alfabetização do Programa Tempo de Aprender 

poderá atuar em mais de uma turma, não excedendo a mais de 08 (oito) turmas 
nas Unidades Escolares Não Vulneráveis, conforme definido pela Resolução 
FNDE/CD nº 6, de 20 de abril de 2021.

3.3. Este Edital destina-se ao preenchimento de 2 (duas) vagas 
imediatas, com 5 (cinco) Turmas cada, para atendimento às turmas de 1º e 2º anos 
das escolas municipais que ofertam o ensino fundamental anos iniciais urbanas. 

3.4. O (a) candidato (a) classificado (a) para o Cadastro Reserva 
ficará no banco de dados da Secretaria Municipal de Educação, que convocará 
conforme necessidade das Unidades Escolares Municipais.

3.5. Nas Escolas Municipais de Miranorte, classificadas pelo Programa 
como Não Vulneráveis, o Assistente receberá a título de ressarcimento de 
despesas pessoais, o valor conforme descrito na tabela abaixo:

UNIDADES ESCOLARES CARGA HORÁRIA SEMANAL POR TURMA VALOR POR MÊS
POR TURMA

NÃO VULNERÁVEIS 5 h R$ 150,00

4. DAS ATRIBUIÇÕES DOS ASSISTENTES DE ALFABETIZAÇÃO 
DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER

4.1. Participar do planejamento das atividades juntamente com o 
professor alfabetizador. 

4.2. Cumprir carga horária de acordo com as diretrizes e especificidades 
do programa. 

4.3. Acompanhar o desempenho escolar dos alunos. 
4.4. Elaborar e apresentar, mensalmente, relatório dos conteúdos e 

atividades realizadas. 
4.5. Cumprir com responsabilidade, pontualidade e assiduidade suas 

obrigações junto ao Programa. 
4.6. O Assistente de Alfabetização do Programa Tempo de Aprender 

não deve ser substituto do professor regente em nenhuma hipótese. 
4.7. Colaborar para o bom desempenho das atividades e garantir o 

processo de alfabetização em sala de aula juntamente com o professor regente. 

5. DAS INSCRIÇÕES:
5.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação 

tácita das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais 
não poderá alegar desconhecimento.

5.2. As inscrições serão efetuadas de forma presencial, na Sede da 
Secretaria Municipal de Educação, localizada na Avenida Bernardo Sayão, Nº 
226, Centro de Miranorte, das 8 h às 13 h. 

5.3. Não será cobrada taxa de inscrição.
5.4. No ato da inscrição o candidato deverá entregar os seguintes 

documentos:
- Ficha de Inscrição (Anexo II) e Currículo (Anexo III) devidamente 

preenchidos, com todos os dados solicitados, sem emendas e/ou rasuras (Os 
referidos Anexos serão disponibilizados para impressão na página inicial do 
site da Prefeitura de Miranorte-TO);

- Fotocópias nítidas dos seguintes documentos:  
I - Carteira de Identidade (frente e verso);
II - CPF;
III - Título de Eleitor, com comprovante de quitação eleitoral;
IV - Comprovante de residência;
V - Declaração que comprove estar cursando Pedagogia e/ou 

Licenciaturas, ou Diploma do Ensino Médio na modalidade Magistério; 
VI - Certidão de Antecedentes Criminais - https://www.gov.br/pt-br/

servicos/emitir-certidao-de-antecedentes-criminais;
5.5 As informações prestadas na ficha de inscrição do Processo 

Seletivo Simplificado são de inteira responsabilidade do candidato, ficando 
a Comissão Permanente de Seleção no direito de excluí-lo, caso comprove 
inveracidades das informações.

5.6. Não serão aceitos documentos após o ato da inscrição.
5.7. Será entregue ao candidato o comprovante de requerimento de 

inscrição do Processo Seletivo Simplificado, conforme modelo constante do 
Anexo II.

5.8. Serão eliminados os candidatos que não apresentarem a 
documentação exigida.

6. DA SELEÇÃO
6.1. A seleção se dará em duas etapas classificatória e eliminatória, 

realizada por meio da análise de currículo e entrevista, cuja pontuação máxima 
será 10 (dez) pontos de acordo com o Anexo I deste Edital.

6.2. O candidato será eliminado caso não atenda as exigências deste 
Edital.

6.3. O resultado será organizado por ordem de classificação e 
publicado na Sede da Secretaria Municipal de Educação de Miranorte e no Diário 
Oficial do município, site da Prefeitura http://miranorte.to.gov.br.

6.4. Se ocorrer empate na nota final terá preferência, sucessivamente, 
o candidato que:

a) Residir no bairro mais próximo da unidade escolar.
b) Caso permaneça o empate, tenha a maior idade.
6.5. Todos os candidatos habilitados serão considerados aprovados 

constituindo assim o banco de Assistentes de Alfabetização do Programa Tempo 
de Aprender do Município de Miranorte-TO.

6.6. A Homologação do Resultado Final será divulgada no dia 27 
do mês de abril de 2022, na Sede da Secretaria Municipal de Educação de 
Miranorte e publicada no Diário Oficial do Município, no site da Prefeitura 
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7. DA LOTAÇÃO
7.1. A lotação obedecerá a ordem de classificação dos candidatos 

aprovados na seleção e o atendimento dos critérios estabelecidos no item 2.2. 
deste Edital.

7.2. Os candidatos classificados, preenchidos os requisitos constantes 
no item 2.2. deste Edital, assinarão o Termo de Compromisso para prestação 
das atividades de Assistentes de Alfabetização do Programa Tempo de Aprender 
na Instituição requerida. 

7.3. Em caso de desistência será convocado para lotação, o candidato 
classificado segundo a ordem decrescente de pontos.

7.4. Ao Assistente de Alfabetização que iniciar suas atividades no ano 
letivo de 2022 ficará reservado o direito de retornar no ano letivo subsequente 
e desempenhar suas funções na (s) mesma (s) turma (s) e unidade (s) escolar 
(es), conforme interesse da unidade escolar, caso haja prorrogação do Programa.

7.5. Em caso de desistência será convocado para lotação, o candidato 
classificado segundo a ordem decrescente de pontos.

8. DO CRONOGRAMA DE SELEÇÃO

Publicação do Edital 08/04/2022
Inscrições 11/04/2022 a 13/04/2022
Análise Curricular 18/04/2022
Divulgação do Resultado Preliminar da Análise Curricular 18/04/2022
Recursos contra o Resultado Preliminar 19/04/2022
Resultado dos Recursos/Convocação para a Entrevista 20/04/2022
Entrevista 25/04/2022
Divulgação do Resultado Final 25/04/2022
Recursos contra o Resultado Final 26/04/2022
Homologação Resultado Final 27/04/2022

9. DISPOSIÇÕES GERAIS:
9.1. Será admitida a impugnação deste Edital no prazo de 1 (um) 

dia útil a partir do primeiro dia útil seguinte a sua publicação no Diário Oficial 
do Município de Miranorte. A impugnação deverá ser elaborada por escrito, 
devidamente fundamentada, e protocolada na sede da Secretaria Municipal da 
Educação de Miranorte até às 13 horas do último dia do prazo.

9.2. Os candidatos aprovados para a composição do Banco de Cadastro 
de Reserva, após serem chamados para as escolas, somente poderão iniciar 
suas atividades mediante a entrega dos documentos comprobatórios às Escolas. 

9.3. O profissional selecionado deverá assinar um Termo de 
Compromisso que estará disponível na Instituição requerida. 

9.4. O Assistente de Alfabetização receberá, a título de ressarcimento, 
o valor instituído pela PORTARIA nº 544, de 20 de Julho de 2021. 

9.5. O Assistente de Alfabetização poderá ser desligado a qualquer 
tempo, no caso de: não estar correspondendo à finalidade e objetivos do 
Programa; prática de atos de indisciplina e maus tratos desabonadores de conduta 
pessoal e profissional. 

9.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente 
de Seleção. 

9.7. A Comissão Permanente de Seleção está apta a esclarecer dúvidas 
sobre o referido Edital.

Miranorte, 08 de abril de 2022.

Célia Marques da Silva
Secretária Municipal de Educação de Miranorte
Decreto Nº 006/2021, de 01 de janeiro de 2021

ANEXO I
QUADRO DE PONTUAÇÃO 

DENOMINAÇÃO PONTUAÇÃO
Diploma de Graduação em Pedagogia e/ou Licenciaturas 4 pontos
Declaração que comprove estar cursando Pedagogia 
e/ou Licenciaturas. 2 pontos

Diploma Ensino Médio na modalidade Magistério. 1 pontos
Entrevista 6 pontos
TOTAL 10 pontos

 * A pontuação equivalente aos títulos não é cumulativa.

ANEXO II
FICHA DE INSCRIÇÃO DO (A) CANDIDATO (A)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: _________________

1. IDENTIFICAÇÃO:
NOME DO (A) CANDIDATO (A):  ______________________________
____________________________ 
FILIAÇÃO:  _______________________________________________
____________________________ ____________________________

_________________________________________________________
RG: _______________________ SSP/______ CPF:  _____________
_____________________________ 
ENDEREÇO RESIDENCIAL: _________________________________
____________ Nº _____________ 
BAIRRO OU DISTRITO: ____________________________________
_____________________________
MUNICÍPIO:  _____________________________________________
_____________________________
TELEFONE:  _____________________________________________
_____________________________
E-MAIL: _________________________________________________
_____________________________

ASSINATURA DO CANDIDATO: ______________________________
____________________________

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO:  ___________________________________

NOME DO CANDIDATO:   ___________________________________
____________________________
CPF:  ___________________________________________________
__________________________

_______________________________________________________
ASSINATURA DO MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE 

SELEÇÃO

ANEXO III
CURRÍCULO ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO DO 

PROGRAMA TEMPO DE APRENDER

E u , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _______________________________________, RG____________________, 
CPF ______________________ declaro entregue o(s) documento(s) 
comprobatórios(s) abaixo assinalados:

1ª ETAPA
ANÁLISE CURRICULAR PONTUAÇÃO ASSILANE O DOCUMENTO ENTREGUE

Diploma de Graduação 
em Pedagog ia  e /ou 
Licenciaturas.

Declaração que comprove 
estar cursando Pedagogia 
e/ou Licenciaturas.

Diploma de Ensino Médio 
na modalidade Magistério.

2ª ETAPA PONTUAÇÃO

ENTREVISTA 

PONTUAÇÃO TOTAL

         O preenchimento da pontuação é de responsabilidade da Comissão 
Permanente de Seleção.

 Miranorte -TO, ____ de ___________ de 2022.

__________________________________________________
Assinatura do (a) Candidato (a)
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA DE PSICÓLOGO E ASSISTENTE SOCIAL PARA ATUAR 
NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MIRANORTE - 
TOCANTINS

A Secretária Municipal de Educação, Célia Marques da Silva, no 
uso de suas atribuições legais, e, considerando a necessidade da Secretaria 
Municipal de Educação, de suprir demandas de excepcional interesse público, 
torna público para conhecimento dos interessados a realização do Processo 
Seletivo Simplificado, Edital Nº 003/2022 - SEMED, destinado a selecionar 
para contratação temporária através de contrato administrativo de direito público 
para prestação de serviços essenciais temporários, 1 (um) PSICÓLOGO para 
contratação imediata e 1 para Cadastro de Reserva  e   1 (um)  ASSISTENTE 
SOCIAL para contratação imediata e 1 para Cadastro de Reserva.

O presente Processo Seletivo Simplificado é realizado no intuito 
de atender aos princípios da impessoalidade e publicidade, primando pela 
transparência das contratações e não se confundindo com concurso público, 
previsto no art. 37 inciso II, da Constituição Federal do Brasil de 1988.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O processo Seletivo Simplificado será de responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Educação, executado pela Comissão Permanente 
de Seleção conforme Decreto Municipal nº 096/2022, de 4 de Fevereiro de 
2022, publicado no portal da Prefeitura https://miranorte.to.gov.br/uploads/
diariooficial/Edicao-n-610-de-08-de-Janeiro-de-2021.pdf.

Durante toda a realização do Processo Seletivo Simplificado, serão 
prestigiados, sem prejuízo de outros, os princípios estabelecidos no art. 37, 
“caput”, da Constituição da República.

O Edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado e demais atos 
serão publicados integralmente no Diário Oficial da Prefeitura Municipal, no 
endereço eletrônico https://miranorte.to.gov.br. 

O Processo seletivo Simplificado ocorrerá conforme o cronograma 
de atividades disposto no Quadro I a seguir:

QUADRO I - CRONOGRAMA GERAL
ETAPA DATA 
Publicação do Edital 08/04/2022
Inscrições 11/04/2022 a 18/04/2022
Período de Análise Documental 19/04/2022 e 20/04/2022
Resultado Preliminar da Análise Documental 20/04/2022
Recursos/Convocação para Entrevista 25/04/2022
Entrevista 26/04/2022
Resultado Final 27/04/2022
Recursos 28/04/2022
Homologação do Resultado Final 29/04/2022

DOS PRE - REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA O 
DESEMPENHO DAS FUNÇÕES

Possuir diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de 
graduação em Psicologia e Serviço Social, expedido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação com registro no respectivo 
conselho de classe; 

Ter idade mínima de 20 anos de idade na data da admissão; 
Possuir a documentção exigida para contratação;
Gozar de boa saúde física e mental, estando apto para o exercício da 

função, sem qualquer restrição.

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS
 A função temporária de que trata este Processo Seletivo Simplificado 

corresponde ao exercício das seguintes atividades: 

PSICÓLOGO  
Desenvolver ações interventivas para a superação de dificuldades 

observadas em relação ao aluno e a família, visando, assim, o bem-estar 
emocional e um bom relacionamento entre alunos, pais e escola.

Avaliar as características da pessoa com deficiência, para orientar a 
aplicação de programas especiais de ensino;

Apoiar o desenvolvimento de estratégias para a formação e orientação 
de professores e demais servidores da educação municipal;

Contribuir formando novas habilidades e dando orientações aos 
professores para que possam desenvolver de forma mais efetiva seu trabalho;

Trabalhar questões reflexivas sobre o desenvolvimento cognitivo, 
emocional e social dos estudantes da rede municipal;

Desenvolver propostas específicas, voltadas para as questões 
extremamente importantes, como as questões das drogas, perconceitos e das 
violências, trabalhando assim de forma preventiva. 

Trabalhar com projetos direcionados aos professores e funcionários da 
educação, com foco em suas relações, tal como orientar os professores quanto à 
abordagem com os pais e desenvolvimento dos trabalhos escolares.

Atender as demandas que envolvem as questões emocionais e 
relacionais entre alunos, pais, professores de servidores municipais da educação 
em geral;

  A carga horária será de 40 horas semanais e será desenvolvida 

diariamente, de acordo com horário definido pela autoridade competente 
mediante ato próprio.

 Pelo efetivo exercício da função temporária, será pago mensalmente 
o vencimento fixado em R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).

ASSISTENTE SOCIAL
Planejar e executar programas ou atividades no campo do serviço 

social; 
Selecionar candidatos a amparo pelos serviços de assistência;
Realizar ou orientar estudos e pesquisas no campo do serviço social;
Preparar programas de trabalho referente ao serviço social; 
Realizar e interpretar pesquisas sociais; 
Orientar e executar trabalhos nos casos de reabilitação Profissional; 
Encaminhar servidores da educação, estudantes ou pais, à dispensários 

e hospitais acompanhando o tratamento e a recuperação dos mesmos, assistindo 
aos familiares; 

Planejar e promover inquéritos sobre a situação social de escolares 
e suas famílias; 

Fazer triagem dos casos apresentados para estudo, prestando 
orientação com visitas buscando a solução adequada do problema;

Estudar os antecedentes da família, orientar a seleção socioeconômica 
para a concessão de bolsas de estudos e outros auxílios do Município; 

Fazer levantamentos socioeconômicos, com visitas, à planejamento 
habitacional, nas comunidades, pesquisar problemas relacionados com o trabalho; 

Supervisionar e manter registros dos casos investigados;
Prestar serviços em escolas, creches e similares; 
A carga horária será de 30 horas semanais e será desenvolvida 

diariamente, de acordo com horário definido pela autoridade competente 
mediante ato próprio.

 Pelo efetivo exercício da função temporária, será pago mensalmente 
o vencimento fixado em R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).

 DAS INSCRIÇÕES
As inscrições para participar do processo seletivo serão realizadas no 

período de 11/04/2022 a 18/04/2022 pelos meios abaixo: 
Pessoalmente, mediante a entrega da documentação exigida no item 

4.6 deste Edital, na Sede da Secretaria Municipal de Educação, situada à Av. 
Bernardo Sayão, Nº 226, Centro de Miranorte-TO, das 8 h às 13 h;

Por e-mail, mediante envio da documentação exigida no item 4.6 (em 
formato PDF) para: comissaoprocessoseletivo.semed@gmail.com 

Não serão aceitas inscrições fora do prazo.
Não será aceita entrega de documentos após o ato da inscrição;
A inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a tácita 

aceitação das presentes instruções e normas estabelecidas neste Edital.
 As inscrições serão gratuitas.
4.6      No ato da inscrição, o candidato deverá entregar pessoalmente 

ou enviar por e-mail a seguinte documentação:
a.  Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada - ANEXO I;
b.  Cópia do documento de identidade oficial com foto (frente e verso), 
c. Documento oficial que comprove o registro profissional no 

respectivo Conselho de Classe;
d. Comprovante de quitação das obrigações eleitorais e militares 

(quando for o caso);
e. Currículo profissional de acordo com modelo apresentado no 

ANEXO II;
f. Cópia do Diploma de Graduação;
g. Declaração - ANEXO III, devidamente preenchida e assinada;
h.  Barema para avaliação documental preenchido com a pontuação 

declarada e assinado pelo candidato - ANEXO IV;
i. Documentos (títulos) de comprovação da pontuação do Barema, 

regularmente resgistrados.
4.7 Os Anexos I, II, III e IV serão disponibilizados para impressão 

na página inicial do site da Prefeitura de Miranorte-TO. 
DA SELEÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A seleção se dará em duas etapas classificatória e eliminatória, 

realizada por meio da análise de currícular e entrevista, cuja pontuação máxima 
será de 100 (cem) pontos, conforme o ANEXO IV desse edital;

A Comissão procederá à análise curricular, segundo critérios objetivos 
de pontuação, mediante somatório dos pontos obtidos na análise conjunta dos 
itens do Barema para avaliação documental desse edital - ANEXO IV;

Somente serão considerados os títulos expedidos por pessoas jurídicas, 
de direito público ou privado, que atenderem os critérios definidos neste Edital.

Para receber a pontuação relativa à experiência profissional o 
candidato deverá apresentar:

Formação acadêmica devidamente comprovada, com identificação 
dos títulos, certificados e a carga horária dos cursos;

Declaração/certidão/atestado de tempo de serviço, no caso de 
experiência no serviço público, em papel timbrado e com o CNPJ, que informe 
o período (com início e fim, se for o caso) e a função, com a descrição das 
atividades desenvolvidas;

O documento para a comprovação de participação em simpósios, 
congressos, seminários e capacitações nas áreas de atuação, deverá ser 
apresentada em cópia de frente e verso.

Nenhum título receberá dupla valoração.
 Caso a documentação apresentada não cumpra as exigências 

estabelecidas neste edital, os pontos não serão apurados.
5.6 Os candidatos selecionados na primeira etapa serão convocados 
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para a segunda etapa, Entrevista, que será realizada no dia 26/04/2022, na sede 
da Secretaria Municipal de Educação, no horário das 7h às 11 h e 13 h às 17h.

DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
Verificando-se a ocorrência de empate em relação às notas recebidas 

por dois ou mais candidatos, terá preferência na ordem classificatória, 
sucessivamente, o candidato que:

Apresentar idade maior;
Persistindo o empate, terá preferência o candidato que apresentar 

maior tempo de experiência profissional comprovada.

RECURSOS
Os recursos referentes ao presente Processo Seletivo Simplificado 

serão protocolados pelo (a) candidato (a) na Sede da Secretaria Municipal de 
Educação, situada à Av. Bernardo Sayão, nº 226 - Centro, no horário de 7 h 
às 13 h, conforme o cronograma  desse edital ou enviados através do e-mail 
comissaoprocessoseletivo.semed@gmail.com

 O recurso deverá conter a perfeita identificação do recorrente e as 
razões do pedido recursal.

Será possibilitada vista dos currículos e documentos na presença da 
Comissão, permitindo-se anotações.

Havendo a reconsideração da decisão classificatória, o nome do 
candidato passará a constar no Resultado Final.

DA CLASSIFICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
A Classificaçao Final será por ordem decrescente do somatório dos 

pontos obtidos na Análise Curricular e Entrevista.
A Homologação do Resultado Final do processo seletivo será 

divulgada no dia 29/04/2022, no Diário Oficial do município, no site da Prefeitura 
Municipal de Miranorte- Tocantins, https://miranorte.to.gov.br, conforme o 
cronograma desse edital.

 
 DAS CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
Homologado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado será 

convocado o primeiro colocado, para, no prazo de 2 (dois) dias, prorrogável 
uma única vez, à critério da Administração, comprovar o atendimento das 
seguintes condições:

Ser brasileiro na forma da lei;
Ter idade mínima de 20 anos;
Apresentar atestado médico, no sentido de gozar de boa saúde física 

e mental.
Ter nível de escolaridade mínima exigida para o cargo.
Apresentar declaração de bens e rendas conforme modelo 

disponibilizado pelo Município.
A convocação do candidato classificado será realizada no mural 

de publicações oficiais da Prefeitura Municipal, da Secretaria Municipal de 
Educação e no endereço eletrônico https://miranorte.to.gov.br.

Não comparecendo o candidato convocado ou verificando-se o não 
atendimento das condições exigidas para a contratação, serão convocados os 
demais classificados, observando-se a ordem classificatória crescente.

O prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado será 
de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por mais 01 (um) ano a critério da 
Secretaria Municipal de Educação.

No período de validade do Processo Seletivo Simplificado, em 
havendo a rescisão contratual, poderão ser chamados para contratação pelo 
tempo remanescente, os demais candidatos classificados, observada a ordem 
classificatória.

Após todos os candidatos aprovados terem sido chamados, havendo 
ainda necessidade de contratações para a mesma função, novo processo seletivo 
deverá ser realizado.

DISPOSIÇÕES GERAIS
Será admitida a impugnação deste Edital no prazo de 1 (um) dia 

útil a partir do primeiro dia útil seguinte a sua publicação no Diário Oficial 
do Município de Miranorte. A impugnação deverá ser elaborada por escrito, 
devidamente fundamentada, e protocolada na sede da Secretaria Municipal da 
Educação de Miranorte até às 13 horas do último dia do prazo.

Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação 
ou classificação do candidato, valendo para esse fim a publicação do resultado 
final.

Os candidatos aprovados e classificados deverão manter atualizados 
os seus endereços e contatos telefônicos.

Respeitada a natureza da função temporária, por razões de interesse 
público, poderá haver a readequação das condições definidas inicialmente no 
edital, conforme dispuser a legislação local.

Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela 
Comissão designada.

Miranorte-TO, 08 de abril de 2022.

Célia Marques da Silva
Secretária Municipal de Educação de Miranorte-TO
Decreto Nº 006/2021, de 01 de janeiro de 2021
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AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022

O Município de Miranorte – TO, torna público que fará realizar no 
dia 25 DO MÊS DE ABRIL DE 2022 às 10h30min horário local, na sala de 
reunião da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Rua 03 nº 414, 
Centro, nesta cidade, licitação na modalidade Tomada de Preços, tipo menor 
preço global, visando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
EM BLOQUETE COM CALÇADA, MEIO FIO COM SARJETA, PISO 
TÁTIL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, NA RUA CARLOS 
EDUARDO, TRAVESSA 01, RUA VALDEMAR BORGES DA SILVA, 
RUA PROJETADA 01, NO SETOR AEROPORTO EM MIRANORTE – TO, 
CONVENIO 2019/37000/145-SEINF-TO.

Retirada do edital no site do município www.miranorte.to.gov.br e 
junto à Comissão Permanente de Licitação. Mais informação através do fone nº 
(63) 3355-2900, das 07h00min. as 11h00mim de segunda à sexta-feira.

Miranorte, 06 de abril de 2022.

José Maria Vicente Barros
Presidente da CPL

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº 4595/2021 MUNICÍPIO DE MIRANORTE 
TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
Nº 1/2022.

OBJETO: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS 
DE ENGENHARIACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO EM 
ANDAMENTO DA ESCOLA PADRÃO FNDE COM 4 SALAS DE AULA, 
NO MUNICÍPIO DE MIRANORTE – TO

O(A) GESTOR FME do(a) FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO, 
TO, no uso e gozo de suas atribuições legais, previstas na Constituição Federal 
e Estadual, bem como na Lei Orgânica do Município, e considerando ainda o 
que dispõe a Legislação vigente, e os demais atos administrativos: RESOLVE:

ADJUDICAR as empresas:
RC RAMOS EDIFICACOES EIRELI pessoa Jurídica, devidamente 

inscrita no CPF/CNPJ sob nº 20.022.441/0001-00, estabelecida na RUA SANTA 
CRUZ, centro, MONTE DO CARMO, TO, neste ato  representado pelo Sr(a). 
CLAUDIA CORREA DE PAULA, na função atual de REPRESENTANTE, 
portador do CPF nº 838.570.521-04, sendo a empresa vencedora dos itens 
relacionados abaixo.

LOTE
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM/
OBJETO

MARCA QTDE UNID. VALOR UNIT VALOR TOTAL

1/1 CONCLUSÃO  DA 
ESCOLA PADRÃO 
FNDE 4 SALAS DE 
AULAS

1,0000 SV 789.200,0000 789.200,0000

TOTAL DO
FORNECEDOR 

789.200,00

PUBLIQUE - SE

MIRANORTE, 04 de março de 2022

JOSE MARIA VICENTE BARROS
000 .688.671-07

Presidente

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 4595/2021 MUNICÍPIO DE MIRANORTE/TO - 
TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
Nº 1/2022.

DESPACHO. Tendo em vista o que consta dos presentes autos e 
considerando a regularidade de todo o procedimento licitatório, em especial o 
julgamento procedido pelo(a) Presidente(a) , inserto nestes autos, bem como 
Parecer Jurídico, RESOLVO, no uso de minhas atribuições legais, com fulcro 
nas disposições da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 com modificações 
posteriores, HOMOLOGAR o procedimento licitatório realizado na modalidade 

de TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
nº 1/2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA

CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO DA ESCOLA PADRÃO 
FNDE COM 4 SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO DE MIRANORTE – TO 
destinados a FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. deste Município, para o 
cumprimento das atribuições do Município de MIRANORTE/TO, apresentando-
se como propostas mais vantajosas as das empresas:

RC RAMOS EDIFICACOES EIRELI, pessoa jurídica, devidamente 
inscrita no CPF/CNPJ sob nº 20.022.441/000100 , estabelecida em RUA SANTA 
CRUZ, 361, - centro, MONTE DO CARMO - TO, vencedora dos itens abaixo 
relacionados:

LOTE/
ITEM

D E S C R I Ç Ã O 
ITEM/OBJETO MARCA QTDE UNID. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

01/01

CONCLUSÃO  DA 
ESCOLA PADRÃO 
FNDE 4  SALAS DE 
AULAS

1,0000 SV 789.200,0000 789.200,0000

TOTAL DO FORNECEDOR..........R$ 789.200,0000

TOTAL DO CERTAME..........R$ 789.200,00

Importa-se a presente licitação na importância total de R$ 789.200,00 
(setecentos e oitenta e nove mil e duzentos reais), cuja despesa deverá correr 
a conta das seguintes Dotações Orçamentárias: Não há dotações informadas.

PUBLIQUE-SE.

MIRANORTE/TO, aos, 08 de abril de 2022

______________________________________
CELIA MARQUES DA SILVA

CPF : 645.238.611-53
GESTOR FME
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