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ESTADO DO PIAUi 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA DO PIAUI - PI 
CNPJ: 41.522.368/0001--05 
PRAÇA ESTÁCIO DE ALMEIDA, Nº 20 - CENTRO 
CEP: 64.755--000 - JACOBINA DO PIAUI 

DECRETO Nº 195/2021 Jacobina-PI, 15 de Setembro de 2021, 

Situação anormal, caracterizada como 
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, em toda extensão 
territorial do município de Jacobina do Piauí-PI, 
Estado do Piauí, afetado pela Seca 1.4.1.2.0, 
conforme IN/MDR - 036/2020 e dé outras 
provldinclas. 

O Prefeito Municipal de Jacobina do Piauí, Estado do Piauí, no uso de 
suas atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica 
Municipal art. 7° do Decreto Federal n° 7.257 de 04 de agosto de 2010 
e pela Resolução n° 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil. 

CONSIDERANDO que apesar dos índices pluviométricos que incidiram 
neste município, não restou suficiente para atender as necessidades 
destes munícipes quanto ao acesso a água própria para o consumo 
humano e animal, bem como para a produção agrícola; 

CONSIDERANDO que a falta de chuva dos últimos meses afetaram 
diretamente os açudes e reservatórios do município, que estão com 
volumes baixo ou completamente secos; 

CONSIDERANDO que o período de seca e estiagem é uma realidade, 
conforme demonstra previsão meteorológica para a região do semiárido 
do Piauí, no qual está inserido este município; 

CONSIDERANDO que a Inexistência de chuvas dos últimos cinco 
meses agravou ainda mais o problema hídrico da região; 

CONSIDERANDO a grande importância do setor agrícola e pecuário, 
principais afetados, as perdas agrícolas registradas ocasionadas 
principalmente pelas poucas e Irregularidades das chuvas durante o 
ciclo de plantio e desenvolvimento da safra 2020/2021; 

CONSIDERANDO que o parecer da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, 
relatando a ocorrência desse desastre é favorável à declaração de situação de 
emergência. 

DECRETA 

Art. 1 ° - Fica Decretada Situação Anormal em toda extensão territorial 
no Município de Jacobina-PI, Estado do Piauí, caracterizada como 
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. 

Art. 2º - Paragrafo único. Esta situação de anormalidade e valida para 
todo o município de Jacobina do Piauí, comprovadamente afetado pela 
seca. 

Art. 3º - Prazo máximo de cento e oitenta dias consecutivos e ininterruptos, 
contados a partir da caracterização do desastre, vedada a prorrogação dos 
contratos. 

Art. 4º - Este decreto entra emvlgor na data de sua publicação e terá 
vigência de 180 (Cento e Oitenta) dias. 

Art. 5º - Fica Revogado o Decreto de n° 193/2021 de 02 de 
setembro do ano 2021. 

Gabinete do Prefeito de Jacobina do Piauí-PI, 15 de Setembro de 
2021. 
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Gederlanio Rodrigues de Oliveira 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES - PI 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO· EDITAL 01/2021. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 03. 

O Prefeito Municipal de Joaquim Pires - PI, no uso de suas atribuições 
legais conferidas pela Lei Orgânica do Município e, ainda, considerando 
disposições constitucionais que regulamentam admissões temporárias no 
serviço público, 

RESOLVE: 

Art. 1° - Convocar os candidatos constantes no quadro abaixo, 
classificados no Processo Seletivo Simplificado - SEMED, Edital nº 
01/2021, vigente no município de Joaquim Pires/PI, para, na forma do 
Item 1.6 do Instrumento de abertura do certame, formalizar a entrega de 
documentos arrolados adiante, cumprindo a ordem do resultado final 

ANA PAULA DA SILVA AGUIAR 
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS I NICIAIS -
2° E So ANO 

Art. 2° - Para fins de atendimento aos requisitos dispostos no Edital 
01/2021, os convocados devem apresentar os documentos a seguir: 
I - documento de Identidade reconhecido legalmente em território 
nacional, com fotografia, (cópia autenticada); 
II - título de eleitor (cópia autenticada) e declaração da justiça eleitoral de 
quitação com as obrigações eleitorais; 
III - estar quite com as obrigações do Serviço MIiitar, para os candidatos 
do sexo masculino (cópia autenticada); 
IV - cartão de cadastro Nacional de Pessoa Física - CPF (cópia 
autenticada); 
V - comprovante de residência atualizado (cópia autenticada); 
VI - documento do PIS/PASEP; 
VII - declaração, assinada de próprio punho, com firma reconhecida em 
cartório, ratificando a não acumulação Indevida de cargos ou funções 
públicas; 
VIII - comprovante de conclusão de habllltac;ão exigida para o cargo, 
devidamente reconhecida pelo sistema federal ou pelos sistemas 
estaduais de ensino, conforme o caso (cópia autenticada); 
IX - comprovante de registro em órgão de classe (cópia autenticada); 
X - dados bancários de conta corrente; 

XI - certidão de casamento, quando for o caso (cópia autenticada); 
XII - certidão de nascimento dos filhos, quando houver (cópia 
autenticada); 
XIII - documento de Identidade reconhecido legalmente em território 
nacional, com fotografia, ou certidão de nascimento dos dependentes 
legais, se houver, e documento que comprove legalmente a condição de 
dependência; 
XIV - certidão negativa de antecedentes criminais, Impeditivos do 
exercício da função pública, achando-se no pleno gozo de seus direitos 
civis e políticos; 
XV - declaração, assinada de próprio punho, ratificando não estar 
cumprindo sanção por lnldoneidade, aplicada por qualquer órgão público 
ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal; 
XVI - declaração, assinada de próprio punho, ratificando pleno 
conhecimento e cumprimento de todos os termos constantes no edital do 
certame, 01/2021; 
XVII - apresentar declaração de bens e valores que constituam 
patrimônio, e, se casado(a), a do cônjuge; 
XVIII - estar apto física e mentalmente para o exercício do cargo, fato que 
pode ser apurado por médico vinculado à rede de saúde municipal. 
§ 2° - A documentação exigida no presente edital deve ser entregue na 
sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Agriplno 
Costa, 615, Centro, CEP 64.170-000, Joaquim Pires - PI, entre os dias 
04/10/2021 a 08/10/2021. 
§ 3º - Nos termos do Edital n° 01/2021, a ausência de qualquer dos 
documentos constantes nesta convocação impedirá a admissão da 
candidata. 

Gabinete do Prefeito Municipal Joaquim Pires, Estado do Piauí, aos 
01 dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um. 
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Prefeito Municipal 


