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ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO 067/2023
Miranorte-TO, 09 de janeiro de 2023

“Dispõe sobre a contratação de servidor municipal, por 
tempo determinado para suprir déficit no setor da Saúde, 
Educação, Infraestrutura e Outros e dá outras providências”

O Prefeito Municipal de Miranorte-TO, usando de suas atribuições 
legais, valendo da franquia do art. 5º da Lei Municipal nº. 182 de 07 de abril de 
2.006, particularmente considerando a necessidade de proceder à contratação 
de servidores municipais, por conveniência do Interesse Público, no Quadro de 
Pessoal Civil, de caráter temporário, desta Municipalidade,

                       

DECRETA:
                     
                                  
Art. 1º - Na forma do art. 5º da Lei Municipal nº. 182/06, para 

suprimento de déficit na Secretaria Municipal de Saúde, fica contratado por tempo 
determinado, com 40h semanais, o servidor, conforme demonstrativo abaixo:

Nome Função Data Admissão
Gilberto Soares Lima Agente de Combate as Endemias 09/01 a 31/12/2023

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 09 dias do 
mês janeiro de 2023.

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº068/2023
Miranorte-TO, 09 de janeiro de 2023

“Dispõe sobre a contratação de profissionais, por tempo determinado 
para suprir déficit no setor da Saúde, Educação, Infraestrutura e Outros e dá 
outras providências”

O Prefeito Municipal de Miranorte, Estado do Tocantins, usando de 
suas atribuições legais, valendo da franquia do art. 5º da Lei Municipal nº. 182 
de 07 de abril de 2.006, particularmente considerando a necessidade de proceder 
à contratação de servidores municipais, por conveniência do Interesse Público, 
no Quadro de Pessoal Civil, de caráter temporário, desta Municipalidade,

DECRETA:

Art. 1º - Na forma do art. 5º da Lei Municipal nº. 182/06, para 
suprimento de déficit em setores da Secretaria Municipal de Educação, fica 
autorizado a contratação por tempo determinado, de 09 de janeiro de 2023 a 31 de 
dezembro de 2023, com carga horária de 40h semanais, do servidor discriminado:

NOMES CARGO CPF
Evercino Filho Aguiar Marques Vigia 713.435.551-91
Wanderson Silva Santos Vigia 052.867.551-60
Wesley Almeida Moura Vigia 050.520.111-99

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 09 dias do 
mês de janeiro de 2023.

Antonio Carlos Martins Reis
Prefeito Municipal

DECRETO 069/2023
Miranorte-TO, 09 de janeiro de 2023

“Nomeia Servidor em Cargo Comissionado e dá outras 
providências”

O Prefeito Municipal de Miranorte, Estado do Tocantins, no uso de 
suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº518/2021 de 29 de 
novembro de 2021, Lei Orgânica do Município, e art. 37 da Constituição Federal;

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada para exercer o cargo comissionado de Diretor 
do Programa Crianças Feliz, no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, LANA GABRIELA PEREIRA FONSECA, a partir de 10 de janeiro 
de 2023.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, 
revogando as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 09 dias do 
mês de janeiro de 2023.

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal
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DECRETO 070/2023

Miranorte-TO, 09 de janeiro de 2023

“Designa servidor efetivo para função de confiança e dá 
outras providências”

O Prefeito Municipal de Miranorte-TO, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e art. 37 da Constituição 
Federal, Lei Municipal nº518/2021 de 29 de novembro de 2021;

DECRETA:

Art. 1º - Fica designado, a partir de 09 de janeiro de 2023, a servidora 
estável, Maria de Fatima Castelo Branco, matricula: 2158, para as funções do 
cargo comissionado de Coordenador do Cadastro Único e Bolsa Família, no 
âmbito da Secretaria Municipal de Administração.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando suas disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 09 dias do 
mês de janeiro de 2023

Antonio Carlos Martins Reis
Prefeito Municipal

DECRETO 071/2023
Miranorte-TO, 09 de janeiro de 2023

“Designa servidor efetivo para função de confiança e dá 
outras providências”

O Prefeito Municipal de Miranorte-TO, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e art. 37 da Constituição 
Federal, Lei Municipal nº518/2021 de 29 de novembro de 2021;

DECRETA:

Art. 1º - Fica designado, a partir de 09 de janeiro de 2023, a servidora 
estável, Elyneisser Pereira de Araújo, matricula nº 0110, para as funções do 
cargo comissionado de Assessor Técnico Especializado, no âmbito da Secretaria 
Municipal de Saúde.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando suas disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 09 dias do 
mês de janeiro de 2023.

Antonio Carlos Martins Reis
Prefeito Municipal

DECRETO 072/2023
Miranorte-TO, 09 de janeiro de 2023

“Designa servidor efetivo para função de confiança e dá 
outras providências”

O Prefeito Municipal de Miranorte-TO, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e art. 37 da Constituição 
Federal, Lei Municipal nº518/2021 de 29 de novembro de 2021;

DECRETA:

Art. 1º - Fica designado, a partir de 09 de janeiro de 2023, a servidora 
estável, Marivanea de Moraes da Silva, matricula nº 2161, para as funções do 
cargo comissionado de Coordenador de Contratos, no âmbito da Secretaria 
Municipal de Saúde.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando suas disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 09 dias do 
mês de janeiro de 2023.

Antonio Carlos Martins Reis
Prefeito Municipal

DECRETO 073/2023
Miranorte-TO, 09 de janeiro de 2023

“Designa servidor efetivo para função de confiança e dá 
outras providências”

O Prefeito Municipal de Miranorte-TO, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e art. 37 da Constituição 
Federal, Lei Municipal nº518/2021 de 29 de novembro de 2021;

DECRETA:

Art. 1º - Fica designado, a partir de 09 de janeiro de 2023, o servidor 
estável, Nilton Lourenço da Silva, matricula nº 0338, para as funções do cargo 
comissionado de Coordenador de Vigilância Santária, no âmbito da Secretaria 
Municipal de Saúde.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando suas disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 09 dias do 
mês de janeiro de 2023.

Antonio Carlos Martins Reis
Prefeito Municipal

DECRETO 074/2023
Miranorte-TO, 09 de janeiro de 2023

“Dispõe sobre a contratação de servidor municipal, por 
tempo determinado para suprir déficit no setor da Saúde, 
Educação, Infraestrutura e Outros e dá outras providências”

O Prefeito Municipal de Miranorte-TO, usando de suas atribuições 
legais, valendo da franquia do art. 5º da Lei Municipal nº. 182 de 07 de abril de 
2.006, particularmente considerando a necessidade de proceder à contratação 
de servidores municipais, por conveniência do Interesse Público, no Quadro de 
Pessoal Civil, de caráter temporário, desta Municipalidade,

DECRETA:

                                  
Art. 1º - Na forma do art. 5º da Lei Municipal nº. 182/06, para 

suprimento de déficit na Secretaria Municipal de Assistência Social, fica 
contratado por tempo determinado, com 40h semanais, o servidor, conforme 
demonstrativo abaixo:

Nome Função Data Admissão
José Leite Silva Vigia 09/01 a 31/12/2023

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 09 dias do 
mês janeiro de 2023.

   
ANTONIO CARLOS MARTINS REIS

Prefeito Municipal

DECRETO 075/2023
Miranorte-TO, 09 de janeiro de 2023

“NOMEIA SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

O PREFEITO MUNICIPAL DE MIRANORTE, Estado do Tocantins, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, 
Lei Municipal nº 518/2021 de 29 de novembro de 2021 e art. 37 da Constituição 
Federal;

DECRETA:

Art. 1º - Nomeia a partir de 09 de janeiro de 2023, JOÃO AUGUSTO 
SILVA LUZ, para exercer o cargo em comissão de Assessor I, DAS I, no âmbito 
do Gabinete do Prefeito.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 09 dias do 
mês de janeiro de 2023.

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal
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PORTARIA N°004/2023

Miranorte 09 de Janeiro de 2023

A PRESIDENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
MIRANORTE, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e 
disposições contidas no Decreto Municipal nº259/2021 de 15 de Julho de 2021.

RESOLVE:

Art. 1º- Conceder quatro diárias, fora do Estado, para o Senhor 
Marcelo Lucena Maciel, CPF: 856.863.281-53, Motorista, no valor de R$ 200,00 
(Duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 800,00 (Oitocentos reais) 
trecho: Miranorte/Barretos - SP/Miranorte, saída: 09-01-2022 às 03h:00mim, 
retorno: 12-01-2022 às 22h:00mim, com a finalidade  de transportar pacientes 
para tratamento Oncológico no Hospital do Amor na Cidade de Barretos-SP.

Art. 2º- Fica obrigado a apresentação do comprovante de viagem, por 
via relatório, declaração e/ou documentos equivalentes com prazo de 03(três) 
dias, prorrogado por igual período.

Art. 3º- O servidor que não comprovar a viagem, irá ocorrer na 
devolução dos recursos e demais sanções administrativas.

Art. 4º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.  

CUMPRA-SE

Gabinete da Presidente do Fundo Municipal de Saúde de Miranorte, 
aos 09 dias do mês de Janeiro de 2023.

GIZELDA DA COSTA SILVA
Presidente do Fundo Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO:Nº010/2023 PROCESSO: Nº4299/2023 INEXIGIBILIDADE: 
Nº 011/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal De Miranorte, CNPJ: 
02.070.720/0001-59.
CONTRATADA: MARIO LOURENÇO DE MACEDO / CPF: 126.318.091-
49.
OBJETO: Prestação de Serviços com locação de 01 (hum) imóvel urbano 
situado na Avenida Princesa Isabel, 465, Centro, na cidade de Miranorte/
To, destinado a família carente em área inclusa no projeto da obra de 
duplicação da BR153, neste município, junto à Secretaria Municipal de 
Administração deste município para o exercício de 2023.
VALOR: R$ 7.800,00 (Nove Mil, Cento e Vinte Reais), VIGÊNCIA: 
31/12/2023.
FUNDAMENTO  LEGAL: Decreto 018/2022, Art. 585, II do Código de 
Processo Civil, Lei Orgânica do Município e Lei 14.133/2021.
DOTAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA: 03.30.04.122.2101.2.309 / 3.3.90.36 

Miranorte, Estado do Tocantins, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro 
de 2023.
      

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal de Miranorte

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO:Nº009/2023PROCESSO:Nº4298/2023INEXIGIBILIDADE
:Nº010/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal De Miranorte, CNPJ: 
02.070.720/0001-59.
CONTRATADA: MARIO LOURENÇO DE MACEDO / CPF: 126.318.091-
49.
OBJETO: Prestação de serviços com locação de 01 (hum) imóvel 
urbano situado na Senador Felinto Muller, Qd. 02, Lt. 06, N° 420, Vila 
Jaó na cidade de Miranorte/To, destinado a família carente em área 
inclusa no projeto da obra de duplicação da BR153, neste município, 
junto à Secretaria Municipal de Administração deste município para o 
exercício de 2023. 
VALOR: R$ 9.120,00 (Nove Mil, Cento e Vinte Reais), VIGÊNCIA: 
31/12/2023.
FUNDAMENTO  LEGAL: Decreto 017/2022, Art. 585, II do Código de 
Processo Civil, Lei Orgânica do Município e Lei 14.133/2021.
DOTAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA: 03.30.04.122.2101.2.309 / 3.3.90.36 

Miranorte, Estado do Tocantins, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro 
de 2023.

      
ANTONIO CARLOS MARTINS REIS

Prefeito Municipal de Miranorte

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 
EXCLUSIVO ME/EPP – ABERTO – BNC

O Fundo Municipal de Assistência Social de Miranorte – TO, através 
da Comissão Permanente de Licitações, promoverá licitação na modalidade 
pregão eletrônico para o AQUISIÇÃO DE UM VEICULO 0KM, 4 PORTAS, 
BRANCO, ANO/MODELO ATUAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS 
DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
SEUS DEPARAMENTOS, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. Data: 19/01/2023, 
às 08:00h (horário de Brasília). LOCAL: Sistema eletrônico de Compras BNC, 
através do site bnc.org.br. Os interessados poderão retirar o Edital através do 
site: bnc.org.br ou através do portal do município: www.miranorte.to.gov.br.  
Informações pelo e-mail: licitacao@miranorte.to.gov.br e tel: (63) 3355-2900.

 
Miranorte, 09 de janeiro de 2023.

Jose Maria Vicente Barros
Pregoeiro
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EDITAL Nº 001/2023 - SEMED 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PSICÓLOGO, 
NUTRICIONISTA 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 
001/2023 - 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)  NUTRICIONISTA 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. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 O processo Seletivo Simplificado será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, 
executado pela Comissão Permanente de Seleção conforme Decreto nº 389/2022, de 14 de dezembro de 2022, 
publicado no portal da Prefeitura https://www.miranorte.to.gov.br/storage/Diarios/2022/1062/Edicao-n-1062-de-
14-12-2022.pdf. 
1.2   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. 
1.3     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.  
1.4     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  09/01/2023 
Inscrições  12/01/2023 a 18/01/2023 

Período de Análise Documental 19/01/2023 e 20/01/2023 
Resultado Preliminar da Análise Documental 20/01/2023 

Recursos 23/01/2023 
Convocação para Entrevista 24/01/2023 

Entrevista 25/01/2023 e 26/01/2023 
Resultado Final  27/01/2023 

Recursos 30/01/2023 
Homologação do Resultado Final 31/01/2023 

 
2. DOS PRÉ - REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA O DESEMPENHO DAS FUNÇÕES 
2.1 Possuir diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Psicologia, Nutrição e 
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Serviço Social, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação com registro 
no respectivo conselho de classe;  
2.2 Ter idade mínima de 20 anos de idade na data da admissão;  
2.3 Possuir a documentção exigida para contratação; 
2.4 Gozar de boa saúde física e mental, estando apto para o exercício da função, sem qualquer restrição. 
 
3. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 
3.1  A função temporária de que trata este Processo Seletivo Simplificado corresponde ao exercício das 
seguintes atividades:  
 
PSICÓLOGO   

3.2 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. 
3.3 Avaliar as características da pessoa com deficiência, para orientar a aplicação de programas especiais 
de ensino; 
3.4 Apoiar o desenvolvimento de estratégias para a formação e orientação de professores e demais 
servidores da educação municipal; 
3.5 Contribuir formando novas habilidades e dando orientações aos professores para que possam 
desenvolver de forma mais efetiva seu trabalho; 
3.6 Trabalhar questões reflexivas sobre o desenvolvimento cognitivo, emocional e social dos estudantes da 
rede municipal; 
3.7 Desenvolver propostas específicas, voltadas para as questões extremamente importantes, como as 
questões das drogas, perconceitos e das violências, trabalhando assim de forma preventiva.  
3.8 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. 
3.9 Atender as demandas que envolvem as questões emocionais e relacionais entre alunos, pais, 
professores de servidores municipais da educação em geral; 
3.10   A carga horária será de 40 horas semanais e será desenvolvida diariamente, de acordo com horário 
definido pela autoridade competente mediante ato próprio. 
3.11  Pelo efetivo exercício da função temporária, será pago mensalmente o vencimento fixado em R$ 
2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). 
 
NUTRICIONISTA 

3.12 Consistirá em assumir o planejamento, coordenação, direção, supervisão e avaliação na área de 
alimentação e nutrição, dentro da Secretaria de Educação;  
3.13 Definição dos parâmetros nutricionais: Sendo necessário o conhecimento do público alvo e suas 
deficiências nutricionais, comportamento, peculiaridades hábitos alimentares, nível socioeconômico e outros;     
3.14 Planejamento de cardápios: em função de vários parâmetros, e estabelecida a composição padrão do 
cardápio que será servido as crianças;  
3.15 Programação: A partir do cardápio estabelecido, é feita a programação de quantidades de produtos a 
serem adquiridos;   
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3.16     Supervisão: Garante o cumprimento dos cardápios, o preparo correto da merenda e a manutenção da 
segurança higiênica e sanitária;  
3.17     Treinamento: O pessoal encarregado do preparo da merenda escolar (merendeiras) deve ser treinado e 
reciclado periodicamente;  
3.18 Avaliação: Os programas de suplementação alimentar em geral e o de merenda escolar, em especial, 
têm sofrido poucas avaliações pó parte dos órgãos gerenciadores. E de suma importância que se avalie o 
impacto da alimentação sobre os escolares, em relação ao estado nutricional, desenvolvimento, nível de 
aprendizagem, grau de retenção e evasão escolar; Testes de aceitabilidade: Os produtos a serem introduzidos 
no cardápio escolar devem ser avaliados sensorialmente, tanto em nível técnico, pelos profissionais do 
programa, como em campo pelas crianças;  
3.19 Educação alimentar e nutricional: A escola e o ambiente ideal para atividade e a alimentação escolar e 
uma das principais ferramentas; 
3.20 A carga horária será de 30 horas semanais e será desenvolvida diariamente, de acordo com horário 
definido pela autoridade competente mediante ato próprio. 
3.21  Pelo efetivo exercício da função temporária, será pago mensalmente o vencimento fixado em R$ 
2.600,00 (dois mil e seiscentos reais). 
 
ASSISTENTE SOCIAL 

3.22 Planejar e executar programas ou atividades no campo do serviço social;  
3.23 Selecionar candidatos a amparo pelos serviços de assistência; 
3.24 Realizar ou orientar estudos e pesquisas no campo do serviço social; 
3.25 Preparar programas de trabalho referente ao serviço social;  
3.26 Realizar e interpretar pesquisas sociais;  
3.27 Orientar e executar trabalhos nos casos de reabilitação Profissional;  
3.28 Encaminhar servidores da educação, estudantes ou pais, à dispensários e hospitais acompanhando o 
tratamento e a recuperação dos mesmos, assistindo aos familiares;  
3.29 Planejar e promover inquéritos sobre a situação social de escolares e suas famílias;  
3.30 Fazer triagem dos casos apresentados para estudo, prestando orientação com visitas buscando a 
solução adequada do problema; 
3.31 Estudar os antecedentes da família, orientar a seleção socioeconômica para a concessão de bolsas de 
estudos e outros auxílios do Município;  
3.32 Fazer levantamentos socioeconômicos, com visitas, à planejamento habitacional, nas comunidades, 
pesquisar problemas relacionados com o trabalho;  
3.33 Supervisionar e manter registros dos casos investigados; 
3.34 Prestar serviços em escolas, creches e similares;  
3.35 A carga horária será de 30 horas semanais e será desenvolvida diariamente, de acordo com horário 
definido pela autoridade competente mediante ato próprio. 
3.35     Pelo efetivo exercício da função temporária, será pago mensalmente o vencimento fixado em R$ 2.600,00 
(dois mil e seiscentos reais). 
 
4  DAS INSCRIÇÕES 
4.1  As inscrições para participar do processo seletivo serão realizadas no período de 12/01/2023 a 
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18/01/2023 pelo meio abaixo:  
4.1.1  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 7 h às 11 
h e das 13 h às 17 h; 
4.2 Não serão aceitas inscrições fora do prazo. 
4.3 Não será aceita entrega de documentos após o ato da inscrição; 
4.4 A inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a tácita aceitação das presentes instruções e 
normas estabelecidas neste Edital. 
4.5  As inscrições serão gratuitas. 
4.6      No ato da inscrição, o candidato deverá entregar pessoalmente 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. Cópia do Documento oficial que comprove o registro profissional no respectivo Conselho de Classe; 
d. Cópia do Comprovante de quitação das obrigações eleitorais e militares (quando for o caso); 
e. Cópia do Diploma de Graduação; 
f. Currículo profissional de acordo com modelo apresentado no ANEXO II; 
g. Barema para avaliação documental preenchido com a pontuação declarada e assinado pelo candidato - 
ANEXO III; 
h. Documentos (títulos) de comprovação da pontuação do Barema, regularmente resgistrados. 
4.7 Os Anexos I, II e III serão disponibilizados para impressão na página inicial do site da Prefeitura de Miranorte-
TO.  

5. DA SELEÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
5.1 A seleção se dará em duas etapas classificatória e eliminatória, realizada por meio da análise curricular e 
entrevista, cuja pontuação máxima será de 100 (cem) pontos, conforme o ANEXO III desse edital; 
5.2 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 III; 
5.3 Somente serão considerados os títulos expedidos por pessoas jurídicas, de direito público ou privado, que 
atenderem os critérios definidos neste Edital. 
5.4 Para receber a pontuação relativa à experiência profissional o candidato deverá apresentar: 
5.4.1 Formação acadêmica devidamente comprovada, com identificação dos títulos, certificados e a carga 
horária dos cursos; 
5.4.2 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; 
5.4.3 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. 
5.4.4 Nenhum título receberá dupla valoração. 
5.5  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 para a segunda etapa, Entrevista, que será 
realizada nos dias 25/01/2023 e 26/01/2023, na sede da Secretaria Municipal de Educação, no horário das 7 h às 
11 h e das 13 h às 17 h. 
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6. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
6.1 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: 
6.1.1 Apresentar idade maior; 
6.1.2 Persistindo o empate, terá preferência o candidato que apresentar maior tempo de experiência 
profissional comprovada. 
 
7. RECURSOS 
7.1 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 11 h e das 13 h às 17 h, conforme o cronograma  desse edital. 
7.2  O recurso deverá conter a perfeita identificação do recorrente e as razões do pedido recursal. 
7.3 Será possibilitada vista dos currículos e documentos na presença da Comissão, permitindo-se anotações. 
7.4 Havendo a reconsideração da decisão classificatória, o nome do candidato passará a constar no 
Resultado Final. 
 
8. DA CLASSIFICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 
8.1 A Classificaçao Final será por ordem decrescente do somatório dos pontos obtidos na Análise Curricular 
e Entrevista. 
8.2 A Homologação do Resultado Final do processo seletivo será divulgada no dia 31/01/2023, no Diário 
Oficial do município, no site da Prefeitura Municipal de Miranorte- Tocantins, https://miranorte.to.gov.br, conforme 
o cronograma desse edital. 
  
9.  DAS CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 
9.1 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: 
9.1.1 Ser brasileiro na forma da lei; 
9.1.2 Ter idade mínima de 20 anos; 
9.1.3 Apresentar atestado médico, no sentido de gozar de boa saúde física e mental. 
9.1.4 Ter nível de escolaridade mínima exigida para o cargo. 
9.2 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. 
9.3 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. 
9.4 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. 
9.5 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. 
9.6 Após todos os candidatos aprovados terem sido chamados, havendo ainda necessidade de 
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contratações para a mesma função, novo processo seletivo deverá ser realizado. 
 
10. DISPOSIÇÕES GERAIS 
10.1 Será admitida a impugnação deste Edital no prazo de 2 (dois) dias úteis 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 o último dia do prazo, no horário das 7 h às 11 h e das 13 h às 17 h. 
10.2 Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou classificação do candidato, 
valendo para esse fim a publicação do resultado final. 
10.3 Os candidatos aprovados e classificados deverão manter atualizados os seus endereços e contatos  
telefônicos. 
10.4 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. 
10.5 Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela Comissão designada. 
 

Miranorte-TO, 09 de janeiro de 2023. 
 
 
 

Célia Marques da Silva 
Secretária Municipal de Educação de Miranorte-TO 

Decreto 002/2023, de 02 de janeiro de 2023 
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ANEXO I 

EDITAL Nº 001/2023 - SEMED 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O CARGO DE: 
(   ) PSICÓLOGO                                (   ) NUTRICIONISTA                          (   ) ASSISTENTE SOCIAL 

 
Número de Inscrição: ___________________ 
Nome do Candidato (a): _______________________________________________________________  
CPF nº: ____________________________________________________________________________  
Identidade nº   SSP   ______________________________                                                                                                                                                      
Data de Nascimento: _____/______/________      Telefone:  __________________________________ 
Nome da Mãe:  ______________________________________________________________________ 
Endereço:   _________________________________________________________________________ 
Bairro: ________________________________ Cidade:  _____________________________________ 

 

                                                                                                              Data ____/_____/_____. 
 
 

Assinatura do Candidato (a) 
 

Observação: 
Esta ficha deverá ser preenchida e assinada pelo (a) candidato (a) e ser entregue junto com os 
demais documentos no ato da inscrição. 

 
 

COMPROVANTE DO CANDIDATO 
Cortar 

Número de Inscrição: ___________________ 
Nome do candidato (a):    
Cargo:____________________________________________________________________________________ 
CPF.:   Identidade nº  
Telefone:     
Data: / /_______. 

 
 

                 Assinatura do Membro da Comissão Permanente de Seleção  
                              Responsável pelo recebimento da Inscrição 
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ANEXO II 

EDITAL Nº 001/2023 - SEMED 
 

MODELO DE CURRÍCULO PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
 

 
1. Dados Pessoais: 

 
1.1 Nome completo: _________________________________________________________________________  
1.2 Filiação: _______________________________________________________________________________ 
1.3 Nacionalidade:  _________________________________________________________________________  
1.4 Naturalidade: ___________________________________________________________________________ 
1.5 Data de Nascimento:  ____________________________________________________________________ 
1.6 Estado Civil: ___________________________________________________________________________ 

 
2. Dados de Identificação: 

 
2.1 Carteira de Identidade e órgão expedidor:  __________________________________________________ 
2.2 Cadastro de Pessoa Física - CPF:    _______________________________________________________  
2.3 Endereço Residencial:  
2.4 Endereço Eletrônico: ___________________________________________________________________ 
2.5 Telefone: ____________________________________________________________________________  

 
 

3. Escolaridade: 
 

3.1 Graduação em: 
(   ) Psicologia         (   ) Nutrição          (   ) Serviço Social: 
Instituição de Ensino:                                                                                                                                       
Ano de conclusão:  

 
3.3 Pós - Graduação: 
Curso:   
Instituição de Ensino:  ______________________________________________________________________                                                                                                                                      
Ano de conclusão:   

 
3.4 Mestrado: 
Curso /área: __ 
Instituição de Ensino:                                                                                                                                        
Ano de conclusão:    
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3.5 Doutorado: 
Curso /área: __ 
Instituição de Ensino:                                                                                                                                        
Ano de conclusão:   

 
4. Curso de capacitação com duração mínima de 40 horas: 

 
Curso /área:    
Instituição de Ensino:  _                                                                                                                                   
Data de início: Data da conclusão:   
Carga horária:    

 
Curso /área:    
Instituição de Ensino:                                                                                                                                        
Data de início: Data da conclusão:   
Carga horária:   

 
Curso /área:   
Instituição de Ensino:                                                                                                                                       
Data de início: Data da conclusão:  
Carga horária:   

 
Curso/área:   
Instituição de Ensino:                                                                                                                                       
Data de início: Data da conclusão:  
Carga horária:   

 
Curso /área:   
Instituição de Ensino:                                                                                                                                     
Data de início: Data da conclusão:  
Carga horária:   

 
Curso /área:   
Instituição de Ensino:                                                                                                                                     
Data de início: Data da conclusão:  
Carga horária:   
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5. Participação em simpósios, congressos, seminários e capacitações na área de formação: 

 
Nome do Evento:______  _ 
Instituição Promotora do Evento                                                                                                                    
Data de início: Data da conclusão:   
Carga horária:    

 
Nome do Evento:    
Instituição Promotora do Evento                                                                                                                   
Data de início: Data da conclusão:   
Carga horária:     

 
Nome do Evento:    
Instituição Promotora do Evento  _________                                                                                                                 
Data de início: Data da conclusão:   
Carga horária:   

 
Nome do Evento:    
Instituição Promotora do Evento                                                                                                                   
Data de início: Data da conclusão:   
Carga horária:   

 
Nome do Evento:     
Instituição Promotora do Evento                                                                                                                      
Data de início: Data da conclusão:    
Carga horária:  __ 

 
6. Experiência Profissional na área de formação: 

 
Nome da Empresa ou Órgão público   
Área de Atuação:                                                                                                                                               
Data de início: Data da conclusão:  

 
 

Miranorte-TO, / /2023. 
 
 

 

Assinatura do (a) Candidato (a) 
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ANEXO III 

EDITAL Nº 001/2023 - SEMED 
 
 

BAREMA PARA AVALIAÇÃO DOCUMENTAL E ENTREVITA 

 Dados do (a) candidato (a): 
 Nome:_______________________________________________________________________________ 
 CPF:________________________________________________________________________________ 
 RG:______________________________________________________________SSP_______________ 
 
 

Item 
 

Número máximo a 
ser 

apresentado 
Pontuação 

Unitária 
Pontuação 

Total 
Pontuação 

aferida 
1) Titulação*   

 
 

  

Especialização 1 5  
30 Mestrado 1 10 

Doutorado 1 15 
2) Participação em 
simpósios,congressos, 
seminários e 
capacitações na área, 
nos últimos 5 anos; 

 
5 

 
2 

 
10 

 

3) Curso de capacitação  
na área, com duração 
mínima de 40 horas, nos 
últimos 5 anos. 

 
6 

 
5 

 
30 

 

Experiência Profissional 
na área de formação, a 
partir de 12 meses. 

 

 
 

  
10 

 

Entrevista   20  

 
 
 *A pontuação máxima do item 1 é de 30 pontos, não serão contabilizados os itens 

ultrapassados da pontuação máxima do Barema. 
 
 
 

_____________________________________________ 
Assinatura do (a) Candidato (a) 
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ANEXO I 

EDITAL Nº 001/2023 - SEMED 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O CARGO DE: 
(   ) PSICÓLOGO                  (   ) NUTRICIONISTA                  (   ) ASSISTENTE SOCIAL 
 
Número de Inscrição: ___________________ 
Nome do Candidato (a): _________________________________________________________  
CPF nº: ______________________________________________________________________  
Identidade nº: ___________________________   SSP:   ________________________________                                                                                                                                                      
Data de Nascimento: _____/______/________      Telefone:  ____________________________ 
Nome da Mãe:  ________________________________________________________________ 
Endereço:   ___________________________________________________________________ 
Bairro: ________________________________ Cidade:  _______________________________ 
 
                                                                                                              Data ____/_____/_____. 
 

______________________________________ 
Assinatura do Candidato (a) 

 
Observação: 
Esta ficha deverá ser preenchida e assinada pelo (a) candidato (a) e ser entregue junto com 
os demais documentos no ato da inscrição. 
_______________________________________________________________________________ 

 Cortar 
 
COMPROVANTE DO CANDIDATO 
  
Número de Inscrição: ___________________ 
Nome do candidato (a): ___________________________________________________________  
Cargo:_________________________________________________________________________ 
CPF:__________________________ Identidade nº: __________________________________ 
Telefone: ______________________________________________________________________ 
Data:____/____ /______. 
 
                 
 

___________________________________________________ 
Assinatura do Membro da Comissão Permanente de Seleção 

Responsável pelo recebimento da Inscrição 
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ANEXO II 

EDITAL Nº 001/2023 - SEMED 
 

MODELO DE CURRÍCULO PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
 

 
1. Dados Pessoais: 

 
1.1 Nome completo: _________________________________________________________________________  
1.2 Filiação: _______________________________________________________________________________ 
1.3 Nacionalidade:  _________________________________________________________________________  
1.4 Naturalidade: ___________________________________________________________________________ 
1.5 Data de Nascimento:  ____________________________________________________________________ 
1.6 Estado Civil: ___________________________________________________________________________ 

 
2. Dados de Identificação: 

 
2.1 Carteira de Identidade e órgão expedidor:  __________________________________________________ 
2.2 Cadastro de Pessoa Física - CPF:    _______________________________________________________  
2.3 Endereço Residencial:  
2.4 Endereço Eletrônico: ___________________________________________________________________ 
2.5 Telefone: ____________________________________________________________________________  

 
 

3. Escolaridade: 
 

3.1 Graduação em: 
(   ) Psicologia         (   ) Nutrição          (   ) Serviço Social: 
Instituição de Ensino:                                                                                                                                       
Ano de conclusão:  

 
3.3 Pós - Graduação: 
Curso:   
Instituição de Ensino:  ______________________________________________________________________                                                                                                                                      
Ano de conclusão:   

 
3.4 Mestrado: 
Curso /área: __ 
Instituição de Ensino:                                                                                                                                        
Ano de conclusão:    
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_______________________________________________________________________________________________________________ 
Missão: “Contribuir para a melhoria das condições educacionais da população, asseguradas à universalidade e equidade na prestação dos serviços, 

visando à busca constante da excelência nos serviços prestados na educação”. 
Avenida Bernardo Sayão, nº 226, Centro - Cep: 77.660-000,  Miranorte-TO 

Telefone: (63) 3355-2901 - E-mail: semedmiranorte@gmail.com  

 
3.5 Doutorado: 
Curso /área: __ 
Instituição de Ensino:                                                                                                                                        
Ano de conclusão:   

 
4. Curso de capacitação com duração mínima de 40 horas: 

 
Curso /área:    
Instituição de Ensino:  _                                                                                                                                   
Data de início: Data da conclusão:   
Carga horária:    

 
Curso /área:    
Instituição de Ensino:                                                                                                                                        
Data de início: Data da conclusão:   
Carga horária:   

 
Curso /área:   
Instituição de Ensino:                                                                                                                                       
Data de início: Data da conclusão:  
Carga horária:   

 
Curso/área:   
Instituição de Ensino:                                                                                                                                       
Data de início: Data da conclusão:  
Carga horária:   

 
Curso /área:   
Instituição de Ensino:                                                                                                                                     
Data de início: Data da conclusão:  
Carga horária:   

 
Curso /área:   
Instituição de Ensino:                                                                                                                                     
Data de início: Data da conclusão:  
Carga horária:   
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Missão: “Contribuir para a melhoria das condições educacionais da população, asseguradas à universalidade e equidade na prestação dos serviços, 

visando à busca constante da excelência nos serviços prestados na educação”. 
Avenida Bernardo Sayão, nº 226, Centro - Cep: 77.660-000,  Miranorte-TO 

Telefone: (63) 3355-2901 - E-mail: semedmiranorte@gmail.com  

 
3.5 Doutorado: 
Curso /área: __ 
Instituição de Ensino:                                                                                                                                        
Ano de conclusão:   

 
4. Curso de capacitação com duração mínima de 40 horas: 

 
Curso /área:    
Instituição de Ensino:  _                                                                                                                                   
Data de início: Data da conclusão:   
Carga horária:    

 
Curso /área:    
Instituição de Ensino:                                                                                                                                        
Data de início: Data da conclusão:   
Carga horária:   

 
Curso /área:   
Instituição de Ensino:                                                                                                                                       
Data de início: Data da conclusão:  
Carga horária:   

 
Curso/área:   
Instituição de Ensino:                                                                                                                                       
Data de início: Data da conclusão:  
Carga horária:   

 
Curso /área:   
Instituição de Ensino:                                                                                                                                     
Data de início: Data da conclusão:  
Carga horária:   

 
Curso /área:   
Instituição de Ensino:                                                                                                                                     
Data de início: Data da conclusão:  
Carga horária:   

     

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
Missão: “Contribuir para a melhoria das condições educacionais da população, asseguradas à universalidade e equidade na prestação dos serviços, 

visando à busca constante da excelência nos serviços prestados na educação”. 
Avenida Bernardo Sayão, nº 226, Centro - Cep: 77.660-000,  Miranorte-TO 

Telefone: (63) 3355-2901 - E-mail: semedmiranorte@gmail.com  

 
5. Participação em simpósios, congressos, seminários e capacitações na área de formação: 

 
Nome do Evento:______  _ 
Instituição Promotora do Evento                                                                                                                    
Data de início: Data da conclusão:   
Carga horária:    

 
Nome do Evento:    
Instituição Promotora do Evento                                                                                                                   
Data de início: Data da conclusão:   
Carga horária:     

 
Nome do Evento:    
Instituição Promotora do Evento  _________                                                                                                                 
Data de início: Data da conclusão:   
Carga horária:   

 
Nome do Evento:    
Instituição Promotora do Evento                                                                                                                   
Data de início: Data da conclusão:   
Carga horária:   

 
Nome do Evento:     
Instituição Promotora do Evento                                                                                                                      
Data de início: Data da conclusão:    
Carga horária:  __ 

 
6. Experiência Profissional na área de formação: 

 
Nome da Empresa ou Órgão público   
Área de Atuação:                                                                                                                                               
Data de início: Data da conclusão:  

 
 

Miranorte-TO, / /2023. 
 
 

 

Assinatura do (a) Candidato (a) 
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ANEXO III 

EDITAL Nº 001/2023 - SEMED 
 
 

BAREMA PARA AVALIAÇÃO DOCUMENTAL E ENTREVITA 

 Dados do (a) candidato (a): 
 Nome:_______________________________________________________________________________ 
 CPF:________________________________________________________________________________ 
 RG:______________________________________________________________SSP_______________ 
 
 

Item 
 

Número máximo a 
ser 

apresentado 
Pontuação 

Unitária 
Pontuação 

Total 
Pontuação 

aferida 
1) Titulação*   

 
 

  

Especialização 1 5  
30 Mestrado 1 10 

Doutorado 1 15 
2) Participação em 
simpósios,congressos, 
seminários e 
capacitações na área, 
nos últimos 5 anos; 

 
5 

 
2 

 
10 

 

3) Curso de capacitação  
na área, com duração 
mínima de 40 horas, nos 
últimos 5 anos. 

 
6 

 
5 

 
30 

 

Experiência Profissional 
na área de formação, a 
partir de 12 meses. 

 

 
 

  
10 

 

Entrevista   20  

 
 
 *A pontuação máxima do item 1 é de 30 pontos, não serão contabilizados os itens 

ultrapassados da pontuação máxima do Barema. 
 
 
 

_____________________________________________ 
Assinatura do (a) Candidato (a) 



19ANO VI - Nº 1080 - SEGUNDA - FEIRA, 09 DE JANEIRO DE 2023 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MIRANORTE
 

 

 
Missão: “Contribuir para a melhoria das condições educacionais da população, asseguradas à universalidade e equidade na prestação dos serviços, visando à busca 

constante da excelência nos serviços prestados na educação.” 
Avenida Bernardo Sayão, nº 226 , Centro - Cep: 77.660.000 ,  Miranorte-TO 

Telefone: (63) 3355-2901 - E-mail: semedmiranorte@gmail.com 
 Página 1 de 8 

 

EDITAL Nº 002/2023 - SEMED 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO QUE ESTABELECE INSTRUÇÕES PARA SELEÇÃO DE 

MONITORES DE ATIVIDADES DE JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA EDUCACIONAL SALAS 
INTEGRADAS (SIN), NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MIRANORTE 

 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE MIRANORTE, no uso de suas atribuições legais 

conferida pelo Decreto 002 de 02 de janeiro de 2023 e em consonância com a LEI MUNICIPAL Nº 489/2020 de 
21 de fevereiro de 2020, publicada no Diário Oficial do Município nº 426, de 26 de fevereiro de 2020, no 
endereço eletrônico https://miranorte.to.gov.br/diario-oficial, torna público o presente Edital que estabelece 
instruções destinadas à realização de Processo Seletivo Simplificado (PSS), visando às contratações 
temporárias para exercer a função de Monitor de Atividades de Jornada Ampliada do Programa Educacional 
Salas Integradas (SIN) de acordo com as normas instituídas neste Edital. 
 
1. DO PROGRAMA EDUCACIONAL SALAS INTEGRADAS (SIN)  

1.1. O Programa Educacional Salas Integradas (SIN), tem por finalidade a formação de novas habilidades, 
conhecimentos e a melhoria dos resultados dos indicadores educacionais dos alunos da rede municipal de 
ensino, por intermédio da expansão do período de permanência diária nas atividades socioeducativas 
promovidas na jornada ampliada  pelas unidades educacionais. 

2. DA SELEÇÃO 

2.1. A seleção destina-se ao preenchimento de vagas temporárias de Monitores de Atividades de Jornada 
Ampliada no âmbito do Município de Miranorte - Tocantins, a serem distribuídas nas escolas urbanas. 
2.2. Serão considerados os seguintes critérios para a seleção de monitores: 
 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; 
 Ser Pedagogo (a), Normalista (nível superior ou médio), estar cursando Pedagogia a partir do 4° 

período de Pedagogia ou outros cursos de Licenciaturas; 
 
2.3. O Processo Seletivo Simplificado para Monitor de Atividades de Jornada Ampliada será organizado pela 
Secretaria Municipal da Educação de Miranorte e Comissão Permanente, nomeada pelo Decreto nº 389/2022, 
de 14 de dezembro de 2022, publicado no portal da Prefeitura 
https://www.miranorte.to.gov.br/storage/Diarios/2022/1062/Edicao-n-1062-de-14-12-2022.pdf.  
 
3. DAS ATRIBUIÇÕES DOS MONITORES DE ATIVIDADES DE JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA 
EDUCACIONAL SALAS INTEGRADAS (SIN) 

3.1. Participar da elaboração do plano escolar; 
3.2. Elaborar e executar os conteúdos referentes à regência de classe e/ou aula e atividades afins; 
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3.3. Observar os alunos a fim de identificar necessidades e carências de ordem social, psicológica, material ou 
de saúde, que interfiram na aprendizagem e encaminhá-los a direção da unidade escolar; 
3.4. Participar dos conselhos de classe; executar e manter atualizados os registros escolares e os relativos à 
suas atividades específicas e fornecer informações conforme as normas estabelecidas; 
3.5. Incentivar hábitos de ordem e asseio aos educandos e zelar pela limpeza no ambiente de trabalho e pela 
economia e conservação do material sob sua responsabilidade;  
3.6. Sugerir a aquisição do material didático, em geral, necessário ao aprimoramento do processo educativo. 

4. DAS INSCRIÇÕES: 

4.1. As inscrições serão realizadas de forma presencial, na sede da Secretaria Municipal de Educação, 
localizada na Avenida Bernardo Sayão, Nº 226, Centro de Miranorte-TO, no período de 12 a 18 de janeiro de 
2023, das 7 h às 11 h e das 13 h às 17 h. 
4.2 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. 
4.3. Não será cobrada taxa de inscrição. 
4.4. No ato da inscrição o candidato deverá: 
a) Preencher integralmente a Ficha de Inscrição, conforme Anexo II deste Edital;  
b) Entregar em envelope a Ficha de Inscrição (Anexo II), o Formulário do Currículo (Anexo III), devidamente 
preenchidos e assinados, junto com a cópia da documentação abaixo relacionada: 
I - Carteira de Identidade (frente e verso); 
II - CPF; 
III - Comprovante de quitação das obrigações eleitorais e militares (quando for o caso); 
IV - Comprovante de residência; 
V - Diploma (para candidatos graduados em Artes, Música, Licenciatura, Normal Superior ou Magistério Médio; 
ou Declaração quando se tratar de estudante universitário); 
VI - Documento comprobatório de experiência docente, expedido pelo Órgão Federal, Estadual ou Municipal, 
conforme o âmbito da prestação da atividade, em papel timbrado, datado e assinado pelo Gerente do 
Departamento de Pessoal, Recursos Humanos do órgão equivalente, Chefe Imediato, Diretor ou Secretário 
Geral da Unidade Educacional, contendo o período de início e término do contrato.  
4.5. 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. 
4.6. Serão eliminados os candidatos que não apresentarem a documentação exigida. 
4.7. Os Anexos II e III serão disponibilizados para impressão na página inicial do site da Prefeitura de 
Miranorte-TO. 

5. DA SELEÇÃO 

5.1. A seleção se dará em duas etapas: classificatória e eliminatória, realizada por meio da análise de currículo 
e entrevista, cuja pontuação máxima será 13 (treze) pontos de acordo com o Anexo I, obedecendo o 
cronograma deste Edital. 
5.2. O candidato será eliminado caso não atenda as exigências deste Edital. 
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5.3. O resultado será publicado na sede da Secretaria Municipal da Educação de Miranorte e no Portal da 
Prefeitura http://miranorte.to.gov.br, por ordem de classificação. 
5.4. Se ocorrer empate na nota final terá preferência, o candidato que tenha a maior idade. 
5.5. Todos os candidatos habilitados serão considerados aprovados constituindo assim o banco de Monitores 
de Atividades de Jornada Ampliada do Programa Educacional Salas Integradas (SIN) do Município de 
Miranorte-TO. 
5.6. A lotação acontecerá conforme ordem de classificação e disponibilidade do candidato, bem como a 
necessidade das unidades escolares, sendo a contratação imediata dos vinte e cinco primeiros classificados. 
5.7.  A Publicação da classificação Provisória da Análise Curricular será realizada no dia 20 de janeiro de 2023, 
após as 18 h no endereço http://miranorte.to.gov.br. 
5.8. Prazo de entrega de recursos das 7 h às 11 h e das 13 h às 17 h do dia 23 de janeiro de 2023, na sede da 
SEMED. 
5.9. Somente participará da entrevista, o candidato que atingir no mínimo 2 pontos. 
5.10. Os candidatos selecionados na primeira etapa serão convocados para a segunda etapa que será 
realizada nos dias 25 e 26 de janeiro 2023, das 7 h às 11 h e das 13 h às 17 h, na sede da SEMED. 
5.11. A publicação da classificação final será realizada dia 27 de janeiro de 2023 em lista única, por ordem 
decrescente de pontos, somente após a homologação da classificação final os candidatos estarão aptos a 
serem convocados para comprovação de títulos e documentos. 
5.12. Prazo de entrega de recursos será das 7 h às 11 h e das 13 h às 17 h do dia 30 de janeiro de 2023, na 
sede da SEMED. 
5.13. Após a análise conclusiva dos recursos, o resultado da classificação final será homologado e publicado 
no Diário Oficial do Município de Miranorte, endereço eletrônico http://miranorte.to.gov.br, no dia 31 de janeiro 
de 2023.  

6. DA LOTAÇÃO 

6.1. A lotação obedecerá a ordem de classificação dos candidatos aprovados na seleção e o atendimento dos 
critérios estabelecidos no item 2.2. deste Edital. 
6.2. Será reservado o percentual de 2% (dois por cento) das carências surgidas aos portadores de deficiência 
física, ficando a lotação vinculada à ordem decrescente de classificação dos deficientes físicos e à capacidade 
para exercício da função. 
6.3. Os candidatos classificados, preenchidos os requisitos constantes no item 2.2. deste Edital, assinarão o 
Contrato como Monitor de Atividades de Jornada Ampliada do Programa Educacional Salas Integradas (SIN), 
que tem durabilidade até 22/12/2023, período este que poderá ser alterado de acordo com normas e diretrizes 
a serem estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação. 
6.4. Em caso de desistência será convocado para lotação, o candidato classificado segundo a ordem 
decrescente de pontos. 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

7.1. O Processo Seletivo Simplificado é destinado a selecionar profissionais para atuarem em instituições da 
Rede Pública Municipal de Ensino de Miranorte, exclusivamente para atender à necessidade temporária de 
excepcional interesse público, suprindo as vagas de Monitor de Atividades de Jornada Ampliada do Programa 
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Educacional Salas Integradas (SIN), existentes em todo o território do município, mediante contratação 
temporária nos moldes da Lei Municipal nº 489, de 21 de fevereiro de 2020.  
7.2. O monitor contratado estará vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, cujas contribuições serão 
recolhidas durante a vigência da contratação. 
7.3. Antes de se inscrever no PSS, o candidato deve observar de que preenche ou preencherá, até a data da 
convocação, todos os requisitos exigidos para a contratação.  
7.4. Ao realizar e finalizar a inscrição, o candidato manifestará sua concordância com todos os termos deste 
Edital sobre o qual não poderá alegar desconhecimento.  
7.5. A participação dos candidatos no PSS não implica obrigatoriedade na sua contratação, ocorrendo apenas 
expectativa de convocação e contratação. Fica reservado à Secretaria Municipal da Educação de Miranorte - 
SEMED o direito de proceder às contratações em número que atenda ao interesse e às necessidades do 
serviço, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação final e ao prazo de validade, conforme item 7.9 
deste Edital.  
7.6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos referentes a este 
PSS por meio do endereço eletrônico http://miranorte.to.gov.br. 
7.7. Caberá a Secretaria Municipal de Educação - SEMED divulgar em quais estabelecimentos de ensino 
haverá necessidade dos Monitores de Atividades de Jornada Ampliada.  
7.8. Será admitida a impugnação deste Edital no prazo de 2 (dois) dias úteis 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 o 
último dia do prazo, no horário das 7 h às 11 h e das 13 h às 17 h. 
7.9. O Processo Seletivo Simplificado, disciplinado por este Edital, terá validade até 31/12/2023. 
7.10. Comissão Permanente de Seleção está apta a esclarecer dúvidas sobre o referido edital. 
 

8. VAGAS, CARACTERÍSTICAS, REMUNERAÇÃO E FUNÇÃO: 

8.1. Vagas, características e remuneração 
 

Vagas 
 

25 (vinte e cinco) vagas, que estará condicionada à necessidade de contratações 
na Rede Municipal de Ensino durante o ano letivo de 2023 e ao contido no Item 
7.7 deste Edital. 
10 (dez) vagas cadastro de reserva ficará no banco de dados da Secretaria 
Municipal de Educação que convocará conforme item 7.7 deste Edital. 

Função Monitor de Atividades de Jornada Ampliada 
Carga Horária Mínimo de 20 (vinte) horas semanais e máximo de 23 (vinte e três) horas 

semanais. 
Escolaridade mínima Os requisitos mínimos para inscrição constam nos Anexos deste Edital e na 

tabela de avaliação de títulos do Anexo I. 
Vencimentos R$ 1.320,00.   

 
9. CRONOGRAMA DO PROCESSO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO PARA MONITORES DE ATIVIDADES DE 
JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA EDUCACIONAL SALAS INTEGRADAS (SIN) 
 

PUBLICAÇÃO DO EDITAL 09/01/2023 
PERÍODO DE INSCRIÇÕES 12/01/2023 a 18/01/2023 
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Miranorte-TO, 09 de janeiro de 2023. 
 
 
 
 

Célia Marques da Silva 
Secretária Municipal de Educação de Miranorte 

Decreto 002 de 02 de janeiro de 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISE CURRICULAR 19/01/2023 e 20/01/2023 
PUBLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA 
DA ANÁLISE CURRICULAR 

20/01/2023 

RECURSOS 23/01/2023 
CONVOCAÇÃO PARA ENTREVISTA 24/01/2023 
ENTREVISTA 25/01/2023 e 26/01/2023 
PUBLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 27/01/2023 
RECURSOS 30/01/2023 
HOMOLOGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 31/01/2023 
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ANEXO I 
EDITAL Nº 002/2023 - SEMED 

 
PRIMEIRA ETAPA 

QUADRO DE PONTUAÇÃO  
 

DENOMINAÇÃO PONTUAÇÃO 
Diploma de Graduação em Artes, Música, 
Licenciatura, Normal Superior ou outras 
licenciaturas 

3 pontos 

Ensino Médio na modalidade Magistério 1 pontos 
Graduando em Pedagogia ou outras 
licenciaturas 

4° ao 6° período máximo 1 ponto. A partir do 
7° período 2 pontos. (máximo de 2 pontos) 

Experiência em docência 2 pontos 
Experiência em monitoria em programas 
educacionais 1 ponto 

TOTAL  9 Pontos 
 
 
 
 
 

SEGUNDA ETAPA 
QUADRO DE PONTUAÇÃO  

 
DENOMINAÇÃO PONTUAÇÃO 

Entrevista 4 pontos 
TOTAL  4 Pontos 

 
 Somente participará da entrevista, o candidato que atingir no mínimo 2 pontos. 
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ANEXO II 

EDITAL Nº 002/2023 - SEMED 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO 
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO:  ___________________ 
 
1. IDENTIFICAÇÃO: 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________  
FILIAÇÃO: ________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
RG: _______________________ SSP/______ CPF: ______________________________________________  
ENDEREÇO RESIDENCIAL: __________________________________________________ Nº ____________ 
BAIRRO OU DISTRITO: _____________________________________________________________________ 
FONE: ____________________ CELULAR: _____________________________________________________ 
E-MAIL: __________________________________________________________________________________  
 
2. POSSUI DISPONIBILIDADE PARA ATUAR COMO MONITOR DE ATIVIDADES DE JORNADA AMPLIADA 
DO PROGRAMA EDUCACIONAL SALAS INTEGRADAS (SIN)? 
(  ) SIM.  
(  ) NÃO. 
  
3. POSSUI NECESSIDADE ESPECIAL? (   ) SIM.      (  ) NÃO. 
 
 
ASSINATURA DO CANDIDATO _____________________________________________________________ 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: ___________________ 
 
1. NOME DO CANDIDATO:___________________________________________________________________ 
2. POSSUI DISPONIBILIDADE PARA ATUAR COMO MONITOR DE ATIVIDADE DE JORNADA AMPLIADA 
DO PROGRAMA EDUCACIONAL SALAS INTEGRADAS (SIN)?  
(  ) SIM.  
(  ) NÃO  
3. POSSUI NECESSIDADE ESPECIAL? (   ) SIM.      (  ) NÃO. 
 
RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DA INSCRIÇÃO: __________________________________________ 
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ANEXO III 

EDITAL Nº 002/2023 - SEMED 
 

CURRÍCULO MONITOR DE ATIVIDADES DE JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA EDUCACIONAL 
SALAS INTEGRADAS (SIN) 

 
Eu, ___________________________________________________________________________________, 
RG ____________________, CPF ______________________ declaro entregue o(s) documento(s) 
comprobatórios(s) abaixo assinalados: 

DENOMINAÇÃO PONTUAÇÃO COMPROVANTE 
Diploma de Graduação em Artes, Música, 
Licenciatura, Normal Superior ou outras 
licenciaturas. 

 
 

Ensino Médio na modalidade Magistério.  
 

Graduando em Pedagogia ou outras 
licenciaturas.  

 

Experiência em docência.  
 

Experiência em monitoria em programas 
educacionais.  

 

Entrevista.  
 

 

TOTAL  
 

O preenchimento da pontuação é de responsabilidade da comissão da seleção. 
 

 Miranorte -TO, ____ de ___________ de 2023. 
 

 
_________________________________________ 

Assinatura do candidato 
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ANEXO II 
EDITAL Nº 002/2023 - SEMED 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO:  ___________________ 
 
1. IDENTIFICAÇÃO: 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________  
FILIAÇÃO: ________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
RG: _______________________ SSP/______ CPF: ______________________________________________  
ENDEREÇO RESIDENCIAL: __________________________________________________ Nº ____________ 
BAIRRO OU DISTRITO: _____________________________________________________________________ 
FONE: ____________________ CELULAR: _____________________________________________________ 
E-MAIL: __________________________________________________________________________________  
 
2. POSSUI DISPONIBILIDADE PARA ATUAR COMO MONITOR DE ATIVIDADES DE JORNADA AMPLIADA 
DO PROGRAMA EDUCACIONAL SALAS INTEGRADAS (SIN)? 
(  ) SIM.  
(  ) NÃO. 
  
3. POSSUI NECESSIDADE ESPECIAL? (   ) SIM.      (  ) NÃO. 
 
 
ASSINATURA DO CANDIDATO _____________________________________________________________ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------- 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: ___________________ 
 
1. NOME DO CANDIDATO:___________________________________________________________________ 
2. POSSUI DISPONIBILIDADE PARA ATUAR COMO MONITOR DE ATIVIDADE DE JORNADA AMPLIADA 
DO PROGRAMA EDUCACIONAL SALAS INTEGRADAS (SIN)?  
(  ) SIM.  
(  ) NÃO  
3. POSSUI NECESSIDADE ESPECIAL? (   ) SIM.      (  ) NÃO. 
 
RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DA INSCRIÇÃO: __________________________________________ 
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CURRÍCULO MONITOR DE ATIVIDADES DE JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA EDUCACIONAL 
SALAS INTEGRADAS (SIN) 

 
Eu, ___________________________________________________________________________________, 
RG ____________________, CPF ______________________ declaro entregue o(s) documento(s) 
comprobatórios(s) abaixo assinalados: 

DENOMINAÇÃO PONTUAÇÃO COMPROVANTE 
Diploma de Graduação em Artes, Música, 
Licenciatura, Normal Superior ou outras 
licenciaturas. 

 
 

Ensino Médio na modalidade Magistério.  
 

Graduando em Pedagogia ou outras 
licenciaturas.  

 

Experiência em docência.  
 

Experiência em monitoria em programas 
educacionais.  

 

Entrevista.  
 

 

TOTAL  
 

O preenchimento da pontuação é de responsabilidade da comissão da seleção. 
 

 Miranorte -TO, ____ de ___________ de 2023. 
 

 
_________________________________________ 

Assinatura do candidato 
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