
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ – PI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED 

CNPJ 02.011.608/0001-47 
RUA: RAIMUNDO TEOTÔNIO N 420 BAIRRO: CENTRO 

CEP 64.573 – 000 = MASSAPÊ DO PIAUÍ – PI 

 
 

EDITAL Nº 001/2022 – 1ª RETIFICAÇÃO, 19 de julho de 2022 

 A Secretária Municipal de Educação de Massapê do Piauí-PI, nos termos 

estabelecidos no subitem 9.5 do Edital nº 001/2022, de 15.07.2022, referente ao 

Processo Seletivo para o provimento de 11 (onze) vagas para o cargo de 

Mediador de Turmas  do Programa Massapê para Crescer, torna pública a 

seguinte retificação ao edital supracitado, cujas alterações estão a seguir 

elencadas: 

 

1. No item 5 DAS INSCRIÇÕES, SUBITEM 5.5, ALINEA C, ONDE SE LÊ 

c) Cópias nítidas seguintes documentos, com a apresentação dos originais para 
fins de conferência:  

I - Carteira de Identidade (frente e verso);  

II - CPF; 

 IV - Comprovante de residência;  

V – Diploma  (para candidatos graduados,  Certificado de Ensino Médio, quando 
se tratar do cargo de Monitor de Oficinas Esportivas;  

 

LEIA-SE 

c) Cópias nítidas seguintes documentos, com a apresentação dos originais para 
fins de conferência:  

I - Carteira de Identidade (frente e verso);  

II - CPF; 

IV - Comprovante de residência;  

V – Diploma ou equivalente para candidatos graduados, Declaração de 
Graduando a partir do 6° período para estudantes de licenciaturas, Certificado 
de Ensino Médio ou equivalente, quando se tratar do cargo de Monitor de 
Oficinas Esportivas; 
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2. No anexo III-QUADRO DE PONTUAÇÃO CURRICLO, ONDE 
SE LÊ 

 

CARGO: Mediador de Oficinas de Matemática 

 

 

  
DENOMINAÇÃO PONTUAÇÃO 

Diploma de Graduação em qualquer 
licenciatura 

25 pontos 

(máximo de 01 diploma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso de extensão relacionadas a área 
de educação com no mínimo 10 horas 
de duração e data de conclusão dentro 
dos últimos 05 anos.  

05 pontos por cada curso 
(máximo de 5 cursos). 

CARGO: Mediador de Oficinas de Português 

DENOMINAÇÃO PONTUAÇÃO 

Diploma de Graduação em qualquer 
licenciatura 

25 pontos 

(máximo de 01 diploma) 

Curso de extensão relacionadas a área 
de educação com no mínimo 10 horas 
de duração e data de conclusão dentro 
dos últimos 05 anos. 

05 pontos por cada curso 
(máximo 05 de cursos). 

CARGO: Mediador de Oficinas Eportivas 

DENOMINAÇÃO PONTUAÇÃO 

 Certificado de Ensino Médio  
25 pontos 

(máximo de 01 diploma) 

Curso de extensão relacionadas as 
áreas de educação ou esportiva com 
no mínimo 10 horas de duração e 
data de conclusão dentro dos últimos 
05 anos. 

 

 

05 pontos por cada curso (máximo 05 
de cursos 
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CARGO: Mediador de Oficinas de Ciências 

DENOMINAÇÃO PONTUAÇÃO 

Diploma de Graduação em qualquer 
licenciatura 

25 pontos 

(máximo de 01 diploma) 

Curso de extensão relacionadas a 
área de educação com no mínimo 10 
horas de duração e data de 
conclusão dentro dos últimos 05 
anos. 

05 pontos por cada curso (máximo 
de 5 cursos). 

CARGO: Mediador de Oficinas de Educação Emocional 

DENOMINAÇÃO PONTUAÇÃO 

Diploma de Graduação em qualquer 
licenciatura 

25 pontos 

(máximo de 01 diploma) 

Curso de extensão relacionadas a 
área de educação com no mínimo 10 
horas de duração e data de 
conclusão dentro dos últimos 05 
anos. 

05 pontos por cada curso (máximo 
de 5 cursos). 

CARGO: Mediador de Oficinas de Recreação 

DENOMINAÇÃO PONTUAÇÃO 

Diploma de Graduação em qualquer 
licenciatura 

25 pontos 

(máximo de 01 diploma) 
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Curso de extensão relacionadas a 
área de educação com no mínimo 10 
horas de duração e data de 
conclusão dentro dos últimos 05 
anos. 

05 pontos por cada curso  

(máximo de 5 cursos). 

CARGO: Mediador de Oficinas de Alfabetização 

DENOMINAÇÃO PONTUAÇÃO 

Diploma de Graduação em qualquer 
licenciatura 

25 pontos 

(máximo de 01 diploma) 

Curso de extensão relacionadas a 
área de educação com no mínimo 10 
horas de duração e data de 
conclusão dentro dos últimos 05 
anos. 

05 pontos por cada curso  

(máximo de 5 cursos). 

 

LEIA-SE  

 

CARGO: Mediador de Oficinas de Matemática 

 

 

  
DENOMINAÇÃO PONTUAÇÃO 

Diploma de Graduação ou equivalente 
em qualquer licenciatura ou declaração 
que estudante está cursando 
licenciatura a partir do 6° período. 

25 pontos 

(máximo de 01 diploma ou 
declaração) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso de extensão relacionadas a área 
de educação com no mínimo 10 horas 
de duração e data de conclusão dentro 
dos últimos 05 anos.  

05 pontos por cada curso 
(máximo de 5 cursos). 

CARGO: Mediador de Oficinas de Português 

DENOMINAÇÃO PONTUAÇÃO 
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Diploma de Graduação ou equivalente 
em qualquer licenciatura ou declaração 
que estudante está cursando 
licenciatura a partir do 6° período 

25 pontos 

(máximo de 01 diploma ou 
declaração) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso de extensão relacionadas a área 
de educação com no mínimo 10 horas 
de duração e data de conclusão dentro 
dos últimos 05 anos. 

05 pontos por cada curso 
(máximo 05 de cursos). 

CARGO: Mediador de Oficinas Eportivas 

DENOMINAÇÃO PONTUAÇÃO 

 Certificado de Ensino Médio ou     
equivalente 

25 pontos 

(máximo de 01 diploma) 

Curso de extensão relacionadas as 
áreas de educação ou esportiva com 
no mínimo 10 horas de duração e 
data de conclusão dentro dos últimos 
05 anos. 

 

 

05 pontos por cada curso (máximo 05 
de cursos 

CARGO: Mediador de Oficinas de Ciências 

DENOMINAÇÃO PONTUAÇÃO 

Diploma de Graduação ou 
equivalente em qualquer licenciatura 
ou declaração que estudante está 
cursando licenciatura a partir do 6° 
período 

25 pontos 

(máximo de 01 diploma ou 
declaração) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso de extensão relacionadas a 
área de educação com no mínimo 10 
horas de duração e data de 
conclusão dentro dos últimos 05 
anos. 

05 pontos por cada curso (máximo 
de 5 cursos). 

CARGO: Mediador de Oficinas de Educação Emocional 
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DENOMINAÇÃO PONTUAÇÃO 

Diploma de Graduação ou 
equivalente em qualquer licenciatura 
ou declaração que estudante está 
cursando licenciatura a partir do 6° 
período 

25 pontos 

(máximo de 01 diploma ou 
declaração) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso de extensão relacionadas a 
área de educação com no mínimo 10 
horas de duração e data de 
conclusão dentro dos últimos 05 
anos. 

05 pontos por cada curso (máximo 
de 5 cursos). 

CARGO: Mediador de Oficinas de Recreação 

DENOMINAÇÃO PONTUAÇÃO 

Diploma de Graduação ou 
equivalente em qualquer licenciatura 
ou declaração que estudante está 
cursando licenciatura a partir do 6° 
período 

25 pontos 

(máximo de 01 diploma ou 
declaração) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso de extensão relacionadas a 
área de educação com no mínimo 10 
horas de duração e data de 
conclusão dentro dos últimos 05 
anos. 

05 pontos por cada curso  

(máximo de 5 cursos). 

CARGO: Mediador de Oficinas de Alfabetização 

DENOMINAÇÃO PONTUAÇÃO 

Diploma de Graduação ou 
equivalente em qualquer licenciatura 
ou declaração que estudante está 
cursando licenciatura a partir do 6° 
período 

25 pontos 

(máximo de 01 diploma ou 
declaração) 
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Curso de extensão relacionadas a 
área de educação com no mínimo 10 
horas de duração e data de 
conclusão dentro dos últimos 05 
anos. 

05 pontos por cada curso  

(máximo de 5 cursos). 

 

 

PERMANECEM INALTERADOS os demais itens, subitens, alíneas e anexos do 
Edital. 

 

 

Massapê do Piauí, 19 de julho de 2022. 

 

Olívia de Carvalho Veloso Costa 
Secretária Municipal de Educação 
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