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Antonio Carlos Martins Reis
PREFEITO MUNICIPAL

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº110 /2021                                                         

Miranorte-TO, 12 de fevereiro de 2021

“Dispõe sobre suspenção das festividades de carnaval 
no ano de 2021 na data que específica e dá outras 
providências”.

O Prefeito Municipal de Miranorte, Estado do Tocantins, no uso de 
suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO a declaração de emergência em saúde pública 
internacional pela Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, 
decorrente da infecção humana pelo novo Coronavirus (Covid – 19);

CONSIDERANDO a portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro 
de 2020, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 
(ESPIN) pelo Ministério da Saúde, em decorrência da infecção humana pelo 
novo Coronavírus (Covid -19);

CONSIDERANDO o que compete à Administração Pública tomar 
medidas efetivas que visem proteger os interesses coletivos e o bem-estar social 
da comunidade, em especial para garantir o direito à saúde e a redução do risco 
de doença e de outros agravos.

DECRETA:

Art. 1º - Fica determinado, no período de 12 a 16 de fevereiro de 
2021, a suspensão das festividades carnavalescas, bem como reuniões/festas em 
ambiente público ou privado, tais como: clubes, espaços de festas, hotéis, bares, 
restaurantes e congêneres na Zona Urbana ou Rural, que gere aglomerações.

Art. 2º - Fica mantidas todas as medidas estabelecidas no Decreto 
nº239/2020 de 21 de outubro de 2020, publicado no DOEM nº566 em 21.10.2020, 
ratificando o uso obrigatório de mascara e quanto ao horário de funcionamento 
dos estabelecimentos com limite de expediente comercial até as 22:30h, sendo 
permitido, a partir deste horário, somente as atividades de delivery.

Art. 3º - A fiscalização do cumprimento deste Decreto fica a cargo 
das Equipes de Vigilância em Saúde e Vigilância Sanitária, conjuntamente com 
as forças de segurança pública.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 12 dias do 
mês de fevereiro de 2021

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº111/2021               
                                                                                          

Miranorte-TO, 12 de fevereiro de 2021

“NOMEIA SECRETÁRIO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”

O Prefeito Municipal de Miranorte, Estado do Tocantins, no uso de 
suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e art. 37 da 
Constituição Federal, Lei Municipal nº503/2021 de 08 de fevereiro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Nomear a partir de 12 de fevereiro de 2021, Antonio Pereira 
de Abreu, para ocupar o cargo de Secretário Municipal de Esporte.

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 12 dias do mês 
de fevereiro de 2021.

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº112/2021               
                                                                                          

Miranorte-TO, 12 de fevereiro de 2021

“NOMEIA SECRETÁRIO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”

O Prefeito Municipal de Miranorte, Estado do Tocantins, no uso de 
suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e art. 37 da 
Constituição Federal, Lei Municipal nº503/2021 de 08 de fevereiro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Nomear a partir de 12 de fevereiro de 2021, Ailton Moreira 
dos Santos, para ocupar o cargo de Secretário Municipal de Cultura, Juventude 
e Turismo.

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 12 dias do mês 
de fevereiro de 2021.

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal



ANO IV - Nº 635 - SEXTA - FEIRA, 12 DE FEVEREIRO DE 2021DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MIRANORTE02
DECRETO Nº113/2021          

Miranorte-TO, 12 de fevereiro de 2021

“Declara Ponto Facultativo nas repartições públicas 
municipais, no período que menciona e dá outras 
providências”

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

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarado ponto facultativo nas repartições públicas 
municipais da administração direta e indireta no dia 16/02/2021 terça-feira, 
(feriado carnavalesco) retornando o atendimento ao público no dia 17/02/2021 
(quarta-feira), a partir das 07h.

Art. 2º - Excluem-se do ponto facultativo os serviços essências e 
de interesse público, prestados pelo município à população, que deverão ser 
realizados normalmente, como atendimento em hospitais, serviços de obras, 
coleta de lixos, limpeza urbana e congênere.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 12 dias do mês 
de fevereiro de 2021.

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº114/2021

Miranorte-TO, 12 de fevereiro de 2021

“Dispõe sobre a contratação de servidor municipal, por 
tempo determinado para suprir déficit na Secretaria 
Municipal de Saúde, 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, Lei nº433/2016 de 22 de março de 2016, 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, a partir de 15 de fevereiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, com 
carga horária de 40h semanais, o servidor(a), conforme demonstrativo abaixo:

Nome CARGO
Kassandra Costa Paulino Fiscal de Saúde

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 12 dias do 
mês fevereiro de 2021.

Antonio Carlos Martins Reis
Prefeito Municipal

DECRETO Nº115/2021

Miranorte-TO, 12 de fevereiro de 2021

“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 nº503/2021 de 08 de 
fevereiro de 2021, Lei Orgânica do Município, e art. 37 da Constituição Federal;

DECRETA:

Art. 1º - Nomeia a partir de 12 de fevereiro de 2021, Raimundo Nonato 
Nogueira de Sousa, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico 
Especializado, DAS VII, com lotação na Secretaria Municipal de Administração.

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 12 dias do mês 
de fevereiro de 2021.

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº116/2021

Miranorte-TO, 12 de fevereiro de 2021

“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 nº503/2021 de 08 de 
fevereiro de 2021, Lei Orgânica do Município, e art. 37 da Constituição Federal;

DECRETA:

Art. 1º - Nomeia a partir de 12 de fevereiro de 2021, Silvano Júnior 
Dias Lima, para exercer o cargo em comissão de Assessor II, DAS II, com lotação 
na Secretaria Municipal de Administração.

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 12 dias do mês 
de fevereiro de 2021.

ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal

PROTOCOLO Nº645/2021
INTERESSADO(A): GABRIELLA DA CRUZ SANTOS
CARGO: Coordenador do NASF
MATRICULA FUNCIONAL: 1601
ASSUNTO: LICENÇA MATERNIDADE

DESPACHO Nº39/2021/RH

O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
da Prefeitura Municipal de Miranorte, Estado do Tocantins, no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pela Portaria nº. 002/2017 de 04 de abril de 2017e 
com base na documentação constante dos autos, resolve:

I – DEFERIR, com fundamento no artigo 69º; da Lei Municipal nº 
035/1997 de 10 de junho de 1997, com fulcro no artigo 1º da Lei Municipal nº 
323-C/2013 de 18 de março de 2013, o pedido de Licença Maternidade por 180 
(cento e oitenta) dias, a contar do dia 07 de fevereiro de 2021 a 05 de agosto de 
2021, conforme solicitação medica.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, Miranorte-TO, 
aos 11 dias do mês de fevereiro do ano de 2021.

LEONAI LAZARO DA LUZ
Chefe do Depto. De Recursos Humanos

PROTOCOLO Nº651/2021
INTERESSADO(A): JOYCE MAYANE BENTA
CARGO: Técnico de Enfermagem
MATRICULA FUNCIONAL: 3812
ASSUNTO: LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE

DESPACHO Nº040/2021/RH
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RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL – CMAS DE MIRANORTE/TO Nº. 298, DE 10 DE 

FEVEREIRO DE 2021.

“Dispõe sobre prestação de contas dos Recursos repassados 
do Cofinanciamento, Fundo Nacional de Assistência Social 
– FNAS. Da Lei Complementar 173/2020 e  Prefeitura 
Municipal de Miranorte/TO, ao FMAS de Miranorte, 
referente os meses de setembro a dezembro de 2020”.

A Plenária do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL-CMAS DE MIRANORTE, em reunião remota ordinária realizada no 
dia 10 de fevereiro de 2021, no uso das competências conferida pela lei de criação 
do Conselho nº 21/97 e alterada pela Lei do SUAS de Miranorte Nº 432 de 22 de 
março de 2016, e Regimento Interno do Conselho que dispõe sobre o CMAS e,

CONSIDERANDO, a Resolução n° 109 de 11/11/2009 – Tipificação 
Nacional de Serviços Socioassistenciais;

CONSIDERANDO: a Resolução nº 33, de 12 de dezembro de 2012, 
do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, que aprova a Norma 
Operacional Básica do Sistema Único de Assistência social – NOB/SUAS;

CONSIDERANDO: a portaria nº 337 de 24 de março de 2020 que 
dispõe acerca de medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública 
internacional decorrente do corona vírus, COVID-19, no âmbito do Sistema 
Único de Assistência Social;

CONSIDERANDO: a Lei complementar 173/2020. Estabelece 
o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 
(Covid-19), altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá 
outras providências;

CONSIDERANDO: o papel do Sistema Único de Assistência Social 
-SUAS no contexto da Emergência em Saúde Pública, de proteção da população 
em situação de vulnerabilidade e risco social e no desenvolvimento de medidas 
para prevenir e mitigar riscos e agravos sociais decorrentes da disseminação 
do COVID-19;

CONSIDERANDO: Lei do SUAS Nº432/2016 de Miranorte/TO, 
conforme Parágrafo LII do Art.17, “encaminhar para apreciação do conselho 
municipal de assistência social os relatórios trimestrais e anuais de atividades e 
de execução físico-financeira a título de prestação de contas”  do FMAS, deste 
município;

CONSIDERANDO: que o Conselho Municipal de Assistência Social é 
uma instância de deliberação, responsável pela fiscalização dos serviços ofertados 
pelo Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS;

CONSIDERANDO: a deliberação obtida na reunião remota do 
referido conselho ocorrido no dia 10/02/2021.

RESOLVE,

Art.1º. Após análise pela comissão financeira e deliberado em reunião 
remota, conceder parecer favorável, aprovando integralmente a prestação 
de contas dos recursos repassados do Cofinanciamento, Fundo Nacional de 
Assistência Social – FNAS. Da Lei Complementar 173/2020 e  Prefeitura 
Municipal de Miranorte/TO, ao Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS 
de Miranorte/TO, referente aos meses de setembro a dezembro de 2020”. Anexo 
a esta resolução copia de despesas, saldo das contas, relação analítica de despesas 
e relatório emitido para ordem de pagamento das contas do FMAS, referente 
aos meses citados. 

Art. 2°. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Wesleya Silva Dias
Conselheira/Presidente do CMAS.

O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
da Prefeitura Municipal de Miranorte, Estado do Tocantins, no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pela Portaria nº. 002/2017 de 04 de abril de 2017e 
com base na documentação constante dos autos, resolve:

I – DEFERIR, com fundamento dos artigos 64º; 65º; 66º; 67º e 68º da 
Lei Municipal nº 035/1997 de 10 de junho de 1997, o pedido de Licença Para 
Tratamento de Saúde por 08 (oito) dias, a contar do dia 01 de fevereiro de 2021 
a 08 de fevereiro de 2021, conforme solicitação medica:

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, Miranorte-TO, 
aos 12 dias do mês de fevereiro do ano de 2021.

LEONAI LAZARO DA LUZ
Chefe do Depto. De Recursos Humanos

EDITAL DA SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA DO FMAS 
01/2021

O Fundo Municipal de Assistência Social torna público que estarão 
abertas as inscrições para o processo de seleção pública simplificada objetivando 
a contratação temporária, com a finalidade de preenchimento de vagas para as 
funções de psicólogos, assistentes sociais e pedagogos para atender o FMAS 
de 01/03/2021 a 31/12/2021, prorrogável por 12 (doze) meses a critério da 
Municipalidade a fim de suprir a necessidade temporária de excepcional interesse 
público, consubstanciada na manutenção dos serviços de socioassistencial do 
Município, conforme quadro de vagas abaixo:

1. DAS VAGAS E ATRIBUIÇÕES
Cargo Vagas Carga Horária Remuneração
Psicólogo 02 40 horas R$: 1.800,00
Assistente Social 03 30 horas R$: 1.800,00
Pedagogo 01 40 horas R$: 1.640,00

1.1 Do Objeto: Contratação de: psicólogos, assistentes sociais e 
pedagogos, para a composição da equipe técnica do Centro de Referência de 
Assistência Social – CRAS/PAIF e equipe volante; do Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social – CREAS/PAEFI e; do Programa de 
Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho – ACESSUAS TRABALHO.

2.      DOS OBJETIVOS E DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
2.1 Dos objetivos 
2.1.1 Psicólogos Assistentes Sociais e Pedagogos para o PAIF e 

Equipe Volante - As atividades devem estar voltadas para a atenção e prevenção 
a situações de risco, objetivando atuar nas situações de vulnerabilidade por 
meio do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e por meio do 
desenvolvimento de potencialidades e aquisições pessoais e coletivas.  Também, 
atenções e orientações direcionadas para a promoção de direitos, diante do 
conjunto de condições que as vulnerabilizam e/ou as submetem a situações de 
risco pessoal e social.

2.1.2 Assistente Social para o Acessuas Trabalho - Promover a 
integração dos usuários da Política de Assistência Social ao mundo do trabalho, 
por meio da articulação, identificação, sensibilização, desenvolvimento de 
habilidades e orientação para o mundo do trabalho.

2.2 Das Atribuições 
2.2.1 Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF/

CRAS e Equipe Volante.
Acolhida; estudo social; visita domiciliar; orientação e 

encaminhamentos; grupos de famílias; acompanhamento familiar; atividades 
comunitárias; campanhas socioeducativas; informação, comunicação e defesa 
de direitos; promoção ao acesso à documentação pessoal; mobilização e 
fortalecimento de redes sociais de apoio; desenvolvimento do convívio familiar 
e comunitário; mobilização para a cidadania; conhecimento do território; 
cadastramento socioeconômico; elaboração de relatórios e/ou prontuários; 
notificação da ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco social; busca 
ativa.

2.2.2 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 
Indivíduos (PAEFI)/CREAS.

Acolhida; escuta; estudo social; diagnóstico socioeconômico; 
monitoramento e avaliação do serviço; orientação e encaminhamentos para 
a rede de serviços locais; construção de plano individual e/ou familiar de 
atendimento; orientação sociofamiliar; atendimento psicossocial; orientação 
jurídico-social; referência e contrarreferência; informação, comunicação e defesa 
de direitos; apoio à família na sua função protetiva; acesso à documentação 
pessoal; mobilização, identificação da família extensa ou ampliada; articulação 
da rede de serviços socioassistenciais; articulação com os serviços de outras 
políticas públicas setoriais; articulação interinstitucional com os demais órgãos 
do Sistema de Garantia de Direitos; mobilização para o exercício da cidadania; 
trabalho interdisciplinar; elaboração de relatórios e/ou prontuários; estímulo ao 
convívio familiar, grupal e social; mobilização e fortalecimento do convívio e 
de redes sociais de apoio.

2.2.3 Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho – 
ACESSUAS TRABALHO.

Articular com as políticas públicas setoriais a fim de mapear as 
oportunidades presentes no território; Identificar, mobilizar, sensibilizar e 
encaminhar os usuários para o acesso ao Programa; Integrar as ações do Programa 
ao Serviço de Proteção e Atendimento e Integral a Família-PAIF; Realizar oficinas 
temáticas para desenvolvimento de habilidades e orientação para o mundo do 
trabalho; Analisar as potencialidades, saberes e áreas de interesse dos usuários 
em relação ao mundo do trabalho; Articular as ações do Programa com a rede 
socioassistencial e com as demais políticas públicas; Encaminhar os usuários para 
as oportunidades do mundo do trabalho; Monitorar o percurso dos usuários no 
mundo do trabalho integrado aos serviços do SUAS; Registrar as ações realizadas. 

3. DOS REQUISITOS PARA O EXERCICIO DA FUNÇÃO 
TEMPORÁRIA

Os profissionais que compõem as equipes de referência são aqueles 
estabelecidos pela NOB-RH/SUAS e pelas Resoluções CNAS n° 17/2011 
e 09/2014, conforme especificidades e demandas dos serviços, programas, 
projetos, benefícios e transferência de renda. É importante destacar que a NOB-
RH/SUAS estabelece a composição obrigatória das equipes e que as referidas 
Resoluções possibilitam a ampliação das equipes com categorias profissionais 
que contribuam para os objetivos do Sistema, de forma interdisciplinar e 
corresponsável. NOB-RH/SUAS (2006): estabeleceu a composição obrigatória 
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das equipes de referência, de acordo com os níveis de proteção e seus respectivos 
serviços, indicando as categorias profissionais de nível superior, médio e 
fundamental.

As categorias de nível superior e médio que devem compor 
obrigatoriamente as equipes de referência, reconhecidas pela NOB-RH/SUAS 
e ratificadas pelas Resoluções CNAS n°17/2011 e nº 09/2014 dentre outras são:

Os profissionais de nível superior que integram as equipes de 
referência e a gestão do SUAS deverão possuir:

• Diploma de curso de graduação emitido por instituição de ensino 
superior devidamente credenciada pelo Ministério da Educação – MEC.

• Registro profissional no respectivo Conselho Regional, quando 
houver.

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. As inscrições estarão abertas nos dias   15 à 19   de Fevereiro de 

2021, no horário das 07hs às 12hs, na sede da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, situado na Avenida Princesa Isabel, nº 1.065, Centro, Miranorte 
-TO, mediante preenchimento de uma ficha de inscrição anexando cópia do 
RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de conclusão do curso e 
currículo atualizado ou pelo e-mail- semasmiranorte@gmail.com. Observação: 
as inscrições via e-mail só serão validadas mediante as cópias autenticadas dos 
documentos pessoais e ficha de inscrição em anexo.     

4.2. O candidato será responsável pela manutenção atualizada de 
seu endereço residencial completo, implicando na sua eliminação do Processo 
Seletivo pelo não cumprimento deste item e das informações para o correto 
cumprimento das normas deste edital.

4.3. A inscrição será gratuita e deverá ser efetuada pessoalmente ou 
por procuração, com poderes específicos para tal e firma reconhecida. No ato 
da inscrição será exigida a entrega da respectiva procuração, acompanhada de 
cópia autenticada do documento de identidade do candidato e a apresentação do 
documento de identidade do procurador. Deverá ser entregue uma procuração 
para cada inscrição e esta ficará retida.

4.4. São condições para contratação dos selecionados neste processo:
I. Ser brasileiro ou quando de nacionalidade portuguesa, na forma 

da lei;
II. Estar no gozo dos direitos civis e políticos.
III. Estar quite com as obrigações eleitorais e militares (no caso de 

pessoas do sexo masculino).
IV. A deficiência ser compatível com a função pública indicada;
V. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
VI. Estar apto pelo exame de admissão por um médico indicado 

pelo Município;
VII. Não ter qualquer outra restrição de ingresso no serviço público;
VIII. Ter a escolaridade compatível nas áreas discriminadas;
IX. Ter registro junto ao órgão de classe e não ter nenhum impedimento 

ao mesmo;
X. Apresentar declaração de que não possui mais de um vínculo com 

a Administração Pública
XI Aos cargos acumuláveis permitidos por Lei deverá o candidato 

apresentar declaração da existência de outro vínculo;

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
5.1. A Seleção pública constará de análise curricular, de caracteres 

classificatórios e eliminatórios.
5. 2. Os candidatos classificados serão convocados para exame de 

saúde, de caráter eliminatório que tem por objetivo avaliar o estado de saúde física 
e mental do candidato e determinar as condições indispensáveis ao desempenho 
da função pública.

5.3. O julgamento do exame de saúde será de competência de um 
médico indicado pelo Município.

6. RESULTADO DA SELEÇÃO 
6.1. O Resultado Final dos classificados na seleção pública será 

disponibilizado no site da prefeitura; no Diário Oficial do Município de 
Miranorte-TO  e no Diário Oficial da União. 

6.2. O candidato terá 02 (dois) dias úteis, após a divulgação do 
resultado final, para interpor recurso.

7. DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS
7.1. Os títulos apresentados pelos candidatos serão objetos de análise, 

segundo a pontuação contida no Anexo I, sendo a contagem acumulativa e a 
classificação mediante ordem decrescente dos pontos somados;

7.2. Para comprovação dos títulos, o candidato deverá apresentar no 
ato da inscrição os originais com as respectivas cópias;

7.3. Não serão considerados para fins de pontuação, protocolos de 
documentos, ilegíveis ou incompletos e declarações de cursos a concluir.

74. Os candidatos que farão inscrição via e-mail deverão anexar às 
cópias comprovatórias autenticadas em PDF nas seguintes ordens:

a) Ficha de inscrição
b) Documentos pessoais
c) Comprovantes de Títulos 
8. DA CLASSIFICAÇÃO
8.1. Serão classificados os candidatos que obtiverem maior nota na 

somatória da análise curricular e, em caso de empate:
a) O que obtiver maior pontuação no item experiência profissional 

(na área da Assistência Social)
b) O de maior idade
8.2. As convocações obedecerão à rigorosa ordem de classificação.

8.3. Os candidatos selecionados serão convocados de acordo com 
necessidade e em conformidade com a legislação municipal que rege as 
contratações por tempo determinado nos termos do Art. 37, IX da Constituição 
Brasileira.

8.4. No ato da convocação, o candidato deverá apresentar os 
documentos que comprovem os requisitos exigidos no presente edital e demais 
documentos legais, sob pena de desclassificação.

09. DO PRAZO DE VALIDADE
9.1. O prazo de validade da seleção será de 12 (doze) meses, contado 

a partir da publicação no Diário Oficial do Município, podendo ser prorrogado 
01 (uma) vez por igual período a interesse do Município;

10. DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
10.1.  A Comissão do Processo Seletivo Simplificado será composta 

por quatro membros e terá por competência a condução dos trabalhos do presente 
Edital, desde o recebimento da documentação, o julgamento e a classificação 
dos habilitados. As decisões e as orientações da Comissão, tomadas em conjunto 
por seus membros são soberanas e, portanto, contra elas não cabem quaisquer 
tipos de recursos, além daqueles previstos no presente Edital.

10.2. A Comissão do Processo Seletivo Simplificado será composta 
por: 

- Presidente:;
- Membro:;
- Membro:;
- Membro:.
10.3. Os casos omissos no edital serão analisados e resolvidos pela 

Comissão do Processo Seletivo Simplificado, de tal modo que se privilegiem 
os princípios da impessoalidade, celeridade, da economicidade e da eficiência.

11. DOS RECURSOS 
11.1. O recurso deverá conter os dados que informem a identidade 

do recorrente e o número de inscrição. 
11.2. O recurso deverá ser individual, com a indicação precisa do item 

em que o candidato se julgar prejudicado e devidamente fundamentado conforme 
“Anexo IV – Formulário para Interposição de Recursos”. 

11.3. Os pedidos de revisão da homologação, da inscrição, e da 
pontuação preliminar terão o prazo previsto no Cronograma de Execução. 

11.4. Recursos e argumentações apresentados fora das especificações 
e do prazo estabelecidos neste Edital serão indeferidos. 

11.5. Será indeferido, liminarmente, o pedido de recurso não 
fundamentado, ou não subscrito pessoalmente pelo próprio candidato ou pelo 
procurador habilitado. 

11.6. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu 
recurso. 

11.7. Recursos com teor idêntico/assemelhado ou ofensivo serão 
preliminarmente indeferidos.

11.8. Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de revisão de recursos 
e/ou recurso de publicação definitiva ou oficial. 

11.9. Todos os recursos serão analisados e as justificativas da 
manutenção/alteração serão disponibilizadas no expediente administrativo do 
recurso. 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. Cabe ao Município o direito de convocar os candidatos 

classificados, necessários para o preenchimento das vagas existentes de acordo 
com a distribuição contemplada neste instrumento.

12.2. Os candidatos aprovados a partir de divulgação do resultado 
final terão o prazo de 48 (quarenta e oitos) horas para formalização de contrato, 
devendo comparecer ao setor de recursos humanos do Município durante o 
horário de expediente.  O não comparecimento no prazo estipulado implica na 
convocação do subseqüente.

12.3. Os profissionais selecionados deverão ter disponibilidade para 
trabalhar nos turnos diurnos, bem como participar de atividades pertinentes como 
reuniões técnicas, planejamento, avaliação e capacitações.

12.4. O Município reserva-se o direito de substituir os profissionais 
seguindo a ordem de classificação da seleção, quando os mesmos não se 
adequarem ao serviço a que forem contratados.

12.5 Após a contratação caberá a SEMAS/FMAS lotar os respectivos 
contratados em quaisquer horários de trabalho dentro da conveniência e 
necessidade do órgão.

12.6. Não poderão ser contratados servidores ou empregados públicos 
ocupantes de 02 (dois) cargos ou empregos públicos na forma do artigo 37 XVI, c, 
da Constituição Federal, bem como servidores aposentados com dois benefícios.

12.7. A inexatidão das informações ou a constatação mesmo posterior 
de irregularidade em documento ou nas provas eliminarão o candidato além da 
comunicação aos órgãos competentes para instauração de procedimentos legais.

12.8. Todos os casos, problemas ou questões surgirem e que não 
tenham sido expressamente previstos no presente Edital, serão resolvidos pela 
comissão de seleção.

Miranorte do Tocantins - 12 de Fevereiro de 2021.

MÁRCIA MACEDO DE SOUZA REIS
Secretária Municipal da SEMAS

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS
Decretos 02/2021
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ANEXO I 

A seleção dos (as) candidatos (as) será realizada mediante a análise dos Currículos e outras 
provas de Títulos. 

Para análise dos Currículos serão utilizados os seguintes critérios:  

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO 

TÍTULO DE GRADUAÇÃO ESPECÍFICA 10 PONTOS 

TEMPO DE SERVIÇO NA ÁREA 
(ASSISTÊNCIA SOCIAL) 

A CADA UM ANO CONTA-SE 03 PONTOS, 
LIMITADOS A 30 PONTOS. 

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NA 
ÁREA (ASSISTÊNCIA SOCIAL) 

02 PONTOS POR CERTIFICADO LIMITADO 
A 20 PONTOS 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 
(ASSISTÊNCIA SOCIAL OU ÁREAS 
AFINS) 

10 PONTOS 

MESTRADO (ASSISTÊNCIA SOCIAL OU 
ÁREAS AFINS) 

20 PONTOS 

DOUTORADO (ASSISTÊNCIA SOCIAL 
OU ÁREAS AFINS) 

30 PONTOS 

 

A comprovação do tempo de serviço se dará mediante exibição da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social - CTPS, com as devidas anotações ou ainda, no caso de órgão que integre a 
Administração Pública mediante declaração expedida pelo ente empregador. 

A comprovação dos cursos e demais capacitações se dará mediante apresentação de diplomas 
e/ou certificados, podendo ser através de cópias devidamente autenticadas. 

A nota final do candidato (a) será computada da seguinte maneira: NOTA FINAL = (SOMA DOS 
PONTOS OBTIDOS) 
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ANEXO II 
CALENDÁRIO DA SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 01/2021 DO FMAS  

Fevereiro de 2021 
 

12 - Sexta – Feira 

 
PUBLICAÇÃO DO EDITAL: www.miranorte.to.gov.br; DOM e DOU. 

 

18 a 19-, Segunda Sexta Feira 

 
INSCRIÇÕES - Secretaria Municipal de Assistência Social- SEMAS, 

Rua Av. Princesa Izabel, n° 1065, bloco A, Centro- Fone: (63) 3355-
293. Ou Pelo Email semasmiranorte@gmail.com 

 

22  Segunda  -Feira 

 

ANÁLISE DAS INSCRIÇÕES PELA COMISSÃO ORGANIZADORA. 

  

 

23 - Quinta – Feira  

 

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR 

(www.miranorte.to.gov.br e DOM) 

 

24 e 25 - Quarta e 

Quinta – Feira 

 
PERIODO PARA INTERPOISIÇÃO DE RECURSOS 

CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR  

                   26 - Sexta – Feira PUBLICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

(www.miranorte.to.gov.br e DOM) 
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ANEXO III 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Processo Seletivo Simplificado nº 01/2021 

 INSCRIÇÃO  Nº:  

NOME:  

ENDEREÇO 

TELEFONE:  

CÉDULA DE IDENTIDADE  

CPF:  

TITULO ELEITORAL  

E-MAIL  

CARGO PRETENDIDO:  

Declaro para todos os fins que tenho pleno conhecimento de todas as normas do edital 
regedor da seleção simplificada, como também que as informações aqui prestadas são todas 
verdadeiras.  

 

LOCAL E DATA:  

ASSINATURA DO (A) CANDIDATO(A):  

 

ASSINATURA SERVIDOR RESPONSAVEL PELA INCRIÇÃO   
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ANEXO IV  

FORMULÁRIO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

 

À Comissão do Processo Seletivo nº 01/2021 – Referente Recurso Administrativo Prezados 
Senhores, Eu, ______________________________________________________, candidato 
inscrito ao cargo de ___________________________, inscrição nº ________, venho através 
deste interpor o presente recurso. A decisão objeto de contestação é: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________  

(Explicitar a decisão que está contestando). Os argumentos com os quais contesto a referida 
decisão são: 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________  

Para fundamentar essa contestação, encaminho anexos os seguintes documentos: 

______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Atenciosamente, 

 Data:_____/_____/__________ 

___________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
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Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2021

O Prefeito do Município de Miranorte-TO, Antônio Carlos Martins 
Reis, no uso de suas atribuições legais, e, considerando a necessidade da 
Secretaria Municipal de Educação de suprir demandas de excepcional interesse 
público, torna público o Resultado Final do Edital de Processo Seletivo 
Simplificado Nº 001/2021, para contratação temporária e cadastro de reserva 
para o cargo de NUTRICIONISTA, conforme detalhado abaixo.

Ordem CPF  Candidato (a) Pontuação Situação
1º 056.070.283-30  Lara Bianca de Sousa Oliveira 47 APROVADA
2º 042.251.333-46  Carolina Nascimento Fernandes 35 Cadastro de reserva
3º 029.091.421-32  Brunna Tayná Soares Pinheiro 12 Cadastro de reserva

Miranorte -TO, 12 de fevereiro de 2021.

Antônio Carlos Martins Reis
Prefeito Municipal

Célia Marques da Silva
Secretária Municipal de Educação

Eliane Santos da Silva 
Presidente da Comissão

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATO

2º ADITIVO PRAZO CONTRATO: Nº 003/2019. 
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistencia Social de Miranorte - 
TO, CNPJ: 14.193.993/0001-70.
CONTRATADA: PRIME Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA, 
CNPJ 05.340.639/0001-30.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de gerenciamento e abastecimento, implantação de operação 
de sistema Web com cartão magnético, que permita o fornecimento de 
combustível, através da rede de postos credenciados pela contratada, 
para atender a frota de veículos lotados junto ao Fundo municipal de 
Educação deste Município.
VIGÊNCIA: 12(doze) meses.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 585, II do Código de Processo Civil, Lei 
Orgânica do Município, o inciso II, do artigo 57, §2º da Lei 8.666/93 e 
suas alterações.

Miranorte, Estado do Tocantins, aos 04(quatro) de Janeiro de 2021.

Márcia Macedo de Souza Reis
Gestora do FMAS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO: Nº 014/2021 / PROCESSO: Nº 0272/2021
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social de Miranorte, 
CNPJ 14.193.993/0001-70.
CONTRATADA: Mur i l lo Veras Si lva 01069256102, CNPJ: 
18.903.868/0001-67
OBJETO: da contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços com lavagem completa de veículos, destinado ao veículo Fiat 
Uno Vivace, Placa: QKB3599 do Cadastro Único/Programa Bolsa Família 
junto ao Fundo Municipal de Assistência Social deste Município. Com 
média de 52(cinquenta e duas) lavagens no exercício de 2021.
VALOR: R$2.080,00 (Dois mil e oitenta reais). /  VIGÊNCIA: 31/12/2021.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Orgânica do Município, artigo 37, XXI da 
Constituição Federal e o inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93 e e suas 
alterações posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06.27.08.244.2704.2.305 / 3.3.90.39.

Miranorte, Estado do Tocantins, aos 05 (cinco) dias do mês de 
Fevereiro de 2021.

Márcia Macedo de Souza Reis
Gestora do FMAS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO:Nº008/2021 / PROCESSO:Nº329/2021 / DISPENSA 
LICITAÇÃO:Nº 001/2021
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Educação de Miranorte, CNPJ  
21.523.591/0001-51.
CONTRATADA: José Janilson Rodrigues da Silva 50031848168, CNPJ 
12.184.366/0001-47.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de reparos e pinturas de paredes, muro, portas, janelas e 
letreiro com símbolo do Município nas Escolas de Tempo Integral Criança 
Esperança (Creche), Getúlio Mundin de Oliveira e São José junto ao 
Fundo Municipal de Educação deste município.
VALOR: R$17.500,50 (Dezessete mil quinhentos reais e cinquenta 
centavos)
VIGÊNCIA: 30/04/2021.
FUNDAMENTO LEGAL: Portaria nº004/2021, Art. 585, II do Código de 
Processo Civil, Lei Orgânica do Município, Inciso XXI do artigo 37 da 
CF/1988, inciso II, do artigo 24 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 07.23.12.361.2306.2.056/07.23.12.365
.2306.2.057/3.3.90.39

Miranorte, Estado do Tocantins, aos aos 11(onze) dias do mês de 
Fevereiro de 2021.

Célia Marques da Silva
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO: Nº 009/2021 / PROCESSO: 351/2021 / DISPENSA 
LICITAÇÃO: 002/2021
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Educação de Miranorte, CNPJ 
Nº.  21.523.591/0001-51.
CONTRATADA: Tocantins Comércio de Materiais Elétricos Ltda, CNPJ 
09.025.989/0001-62
OBJETO: Aquisição de materiais diversos de pintura para reparos e 
pinturas de paredes, muro, portas, janelas e letreiro com símbolo do 
Município nas Escolas de Tempo Integral Criança Esperança (Creche), 
Getúlio Mundin de Oliveira e São José junto ao Fundo Municipal de 
Educação deste município.
VALOR: R$ 15.148,30 (Quinze mil, cento e quarenta e oito reais e trinta 
centavos) 
VIGÊNCIA: 30/04/2021.
FUNDAMENTO LEGAL: Portaria nº 005/2021, Art. 585, II do Código de 
Processo Civil, Lei Orgânica do Município, inciso XXI do artigo 37 da 
CF/1988 e inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  07.23.12.361.2306.2.056/07.23.12.365
.2306.2.057/3.3.90.39 

Miranorte, Estado do Tocantins, aos aos 11(onze) dias do mês de 
Fevereiro de 2021.

Célia Marques da Silva
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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