EDITAL SEDUC-PI/GSE Nº 04/2021 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA TÉCNICOS DE
NÍVEL SUPERIOR TEMPORÁRIO – ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E DIREITO.
3ª CONVOCAÇÃO
A Secretaria de Estado da Educação, por meio da Unidade de Gestão de Pessoas convoca os
candidatos classificados no certame em tela e constantes na relação anexa, para apresentarem a
documentação necessária para a contratação, no período de 15/11/2021 a 18/11/2021, seguindo
as orientações abaixo:
1) Acesso ao formulário eletrônico utilizando o número do CPF (Cadastro de Pessoa Física) pelo
link https://app.seduc.pi.gov.br/concursosConvocacao/
2) Preenchimento completo e obrigatório de todos os dados solicitados: informações pessoais,
funcionais e bancárias, anexando cópia digital legível, em formato PDF da seguinte
documentação:
2.1 Documento de Identidade com foto: RG;
2.2 CPF;
2.3 Comprovante de endereço;
2.4 Título eleitoral;
2.5 Comprovante de conta bancária no Banco do Brasil;
2.6 Declaração de acúmulo ou não de cargo público ou privado;
2.7 Diploma da graduação ou certidão acompanhada do respectivo histórico;
2.8 Declaração de disponibilidade para o exercício do cargo;
2.9 Carteira do Conselho de Classe, somente para os cargos das áreas de Administração e
Ciências Contábeis;
2.10 Comprovante do PIS/PASEP ou NIT.

3) O envio do formulário preenchido deve ocorrer, impreterivelmente, dentro do prazo
estabelecido no início dessa convocação, portanto, 15/11/2021 a 18/11/2021.

4) Após o envio do formulário, o candidato receberá, via endereço de email informado, o
encaminhamento para se apresentar na(s) unidade(s) de lotação. Outros canais de comunicação
poderão ser utilizados além da correspondência eletrônica, apenas como alerta para a confirmação
do recebimento do email, não substituindo o envio do documento oficial de encaminhamento;
5) Caso não receba o encaminhamento até o dia 22/11/2021, o candidato deverá fazer contato
pelos seguintes canais:
- Capital: nucleo.teresina@gmail.com
- Interior: coord.lotacao.municipio@gmail.com
Ressaltamos a importância da apresentação de toda a documentação solicitada em
obediência aos prazos estabelecidos e às comunicações emitidas por esta Secretaria, sob pena da
contratação não ser efetivada.

Teresina, 10/11/2021
Ellen Gera de Brito Moura
Secretário de Estado da Educação doPiauí

Francisca de Almeida Mascarenha
Diretora da Unidade de Gestão de Pessoas
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PONTUAÇÃO
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