
 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIÚMA – ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

ERRATA Nº 003 

EDITAL Nº 003/2019 

 

A Secretaria Municipal de Educação do Município de Piúma, no uso das atribuições legais e 

delegadas, por intermédio da Comissão do Processo seletivo instituída pela Portaria nº 050 de 18 de 

novembro de 2019, torna pública a ERRATA do Edital 003/2019: 

 

ITEM 7.7.1 – ONDE SE LÊ 

b) Séries Finais: Professor MAPB ou que conste o nome da disciplina que atuou; 

 

ITEM 7.7.1 - LEIA-SE: 

b) Séries Finais: Professor MAPB ou outra. Em qualquer delas deve estar especificada o nome da 

disciplina que atuou; 

 

ITEM 10.3 – ONDE SE LÊ 

III – Edital de convocação do candidato publicado na imprensa oficial, com a lista em que conste o 

nome do candidato convocado; 

IX – Cópia da Carteira de Trabalho Profissional onde conste fotografia, número/série, data de 

expedição, filiação, local de nascimento E a primeira página do Contrato, mesmo que em branco; 

XV – Comprovante de PIS/PASEP/NIT sendo ele SOMENTE o extrato da Caixa Econômica Federal 

e/ou do Banco do Brasil; 

XVI – Cópia do cartão do CPF dos filhos menores E dos dependentes de IRRF, caso o candidato 

possua; 

XIX – Cópia da comprovação de frequência Escolar dos filhos até 14 (quatorze) anos 

XXIV - Declaração de Não Acúmulo de Cargo Público, conforme Modelo do Anexo IV; 

XXV - Declaração de que não sofreu penalidades conforme Modelo do Anexo V;  

XXVI – Apresentação de Consulta Cadastral no E-Social retirado no site: 

htps://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/Index.xhtml, que apresente a mensagem “os dados 

estão corretos”.  
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ITEM 10.3 - LEIA-SE: 

III – Edital de convocação do candidato publicado na imprensa oficial JUNTAMENTE COM  a lista em 

que conste o nome do candidato convocado; 

IX – Cópias da Carteira de Trabalho Profissional sendo: a) página onde conste fotografia e 

número/série; b) página da Qualificação Civil onde constam filiação, documento de estado civil e data 

de expedição; c) página em que conste alterações de identidade e/ou de estado civil, quando houver. 

NÃO É NECESSÁRIA página do Contrato, NESTE ITEM. 

XV – Comprovante de PIS/PASEP/NIT que deverá ser apresentado da seguinte forma: a) extrato do 

Banco do Brasil, assinado e carimbado pela agência que expediu, original e atualizado OU 

comprovante de cadastro NIS/PIS emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF, assinado e 

carimbado pela agência que expediu, original e atualizado; 

XVI – Cópia do cartão do CPF dos filhos menores (frente e verso) E dos dependentes de IRRF, caso 

o candidato possua; 

XIX – Cópia de documento que comprove que os filhos de 04 até 14 (quatorze) anos, frequentam de 

maneira regular a escola, podendo ser declaração da Escola OU da Secretaria de Educação OU último 

boletim escolar do aluno; 

XXIV - Declaração de Não Acúmulo de Cargo Público, conforme Modelo do Anexo IV. O candidato 

deverá imprimir a página 07 da Errata 01 do Edital, preencher, assinar e trazer na ordem; 

XXV - Declaração de que não sofreu penalidades conforme Modelo do Anexo V. O candidato deverá 

imprimir a página 09 da Errata 01 do Edital, preencher, assinar e trazer na ordem; 

XXVI – Apresentação de Consulta Cadastral no E-Social retirado no site: 

htps://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/Index.xhtml, que apresente a mensagem “os dados 

estão corretos”. O número do PIS/PASEP/NIT dessa consulta deverá ser o mesmo do apresentado 

no item XV; 
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ITEM 10.9 – ONDE SE LÊ 

10.9 – O candidato que, após assinatura do contrato e início do exercício, desistir do contrato antes 

de decorridos 03 (três) meses, ficará impedido de assinar novo contrato com a Secretaria Municipal 

de Educação pelos próximos 24 (vinte e quatro) meses, visando minimizar os prejuízos causados para 

a Rede Ensino. 

 

ITEM 10.9 – LEIA-SE 

10.9 – O candidato que, após assinatura do contrato e início do exercício, desistir do contrato antes 

de decorridos 03 (três) meses, ficará impedido de assinar novo contrato com a Secretaria Municipal 

de Educação, para o cargo do qual desistiu, pelos próximos 24 (vinte e quatro) meses, visando 

minimizar os transtornos e prejuízos causados ao Município. 

 

FICA ACRESCIDO NO EDITAL O ITEM 12.4 

Em razão das fortes chuvas que atingiram o Município de Iconha no último dia 17/01/2019 a Comissão 

do Processo Seletivo resolve incluir no Edital a possibilidade de os candidatos que não puderem trazer 

tempo de serviço ou comprovante de frequência escolar daquele Município, que imprimam a 

Declaração abaixo e tragam no lugar do documento próprio. 

 

 

Piúma, 23 de janeiro de 2020. 

A Comissão 

Port. 050/2019 
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DECLARAÇÃO 

CONSIDERANDO o estado de calamidade pública pelo qual está passando o Município de Iconha 

devido ás fortes chuvas ocorridas no último dia 17/01/2020, a Prefeitura do Município não está 

disponibilizando nenhum tipo de Declaração ou documento alegando que todo o pessoal está 

mobilizado em prol da reconstrução do Município.  

Assim sendo, DECLARO para fins de prova no ato da Chamada de Convocação do Edital 003/2019 

que _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________para 

atender ao Item 10.3, inciso ______. 

DECLARO ainda que estou ciente que devo trazer o documento correto tão logo sejam restabelecidos 

os serviços no Município, sob pena de ter meu contrato rescindido. 

 

  Piúma, ________ de janeiro de 2020. 

 

________________________________________________ 

Assinatura do candidato 

CPF - ___________________________ 

 

 


