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EDITAL Nº 001/2021 – SECRETARIA DE SAÚDE 

RESULTADO DA ANALISE CURRICULAR E CONFIRMAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Pajeú do Piauí-PI por meio da Comissão de Seleção (Portaria 0010/2021), no uso de suas competências e atribuições 

legais, no que se refere ao Edital 001/2021 – Secretaria de saúde, publicado no diário oficial dos municípios Ano XIX Teresina (PI) - Quinta-Feira, 07 

de Janeiro de 2021  Edição IVCCXXXIV; destinado à formação de cadastro reserva de candidatos às vagas para profissionais: motorista (nível 

fundamental) médico e enfermeiro (nível superior), não preenchidas pelo edital 005/2020,  visando atender a necessidade de interesse público da 

prefeitura municipal de Pajeú do Piauí, nos termos da lei federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, por se tratar de Assistência a situações de 

calamidade pública e emergência em saúde pública, tornam público aos interessados o resultado da analise curricular dos candidatos, cujos CPF 

foram deferidos, nos resultados publicados no diário oficial dos dias 12 de janeiro de 2021 e 26 de janeiro de 2021, seguindo o que rege a errata nº 

02 quanto aos prazos prorrogados – cronograma anexo IV publicado na Quinta-Feira, 14 de Janeiro de 2021 • Edição IVCCXXXIX. Os resultados da 

analise curricular seguem números de inscrições (individual) , cargos, CPF do candidato e a pontuação avaliada de acordo com os itens  do Anexo 

I – Vencimento no item que trata dos Requisitos e o anexo III- Barema de pontuação de títulos de acordo com o cargo pleiteado.  

Inscr
ição 

CPF DO 
CANDIDATO 

Situação  

Pontuação Indeferida/ Motivo Ou confirmação entrevista 

 Cargo: Medico (a) 
008 031780033-71 2,75 Entrevista confirmada as 16h10min conforme dia e local previsto no cronograma previsto 

na errata nº 02 do edital 0001/2021 

Cargo: Enfermeiro (a) 

007 037410721-17 5,75 Entrevista confirmada as 14h00 conforme dia e local previsto no cronograma previsto na 

errata nº 02 do edital 0001/2021 

006 929.345.523-49 3,75 Entrevista confirmada as 14h00 conforme dia e local previsto no cronograma previsto na 

errata nº 02 do edital 0001/2021 

005 056.644.813-07 2,0 Entrevista confirmada as 14h00 conforme dia e local previsto no cronograma previsto na 

errata nº 02 do edital 0001/2021 

014 769.532.113-34 0,75 Entrevista confirmada as 14h00 conforme dia e local previsto no cronograma previsto na 

errata nº 02 do edital 0001/2021 
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023 066.567.683-26 0,5 Entrevista confirmada as 15h00 conforme dia e local previsto no cronograma previsto na 

errata nº 02 do edital 0001/2021 

019 050.990.573-06 0,0 Entrevista confirmada as 15h00 conforme dia e local previsto no cronograma previsto na 

errata nº 02 do edital 0001/2021 

010 055.780.213-01 0,0 Entrevista confirmada as 15h00 conforme dia e local previsto no cronograma previsto na 

errata nº 02 do edital 0001/2021 

011 024.702533-06 -------------- INDEFERIDO – Ausência de documentos que comprove o Currículo, conforme prevê o 

item das inscrições contido no edital 001/2021 

018 068.266.033-73 ------------------ INDEFERIDO – Não atende/comprova (registro COREN) os requisitos no anexo I do 

edital 

015 075.491.353-80 ------------------- INDEFERIDO – Não atende/comprova (registro COREN) os requisitos no anexo I do 

edital 

Inscr
ição 

CPF DO 
CANDIDATO 

Situação  

Pontuação Indeferida/ Motivo Ou confirmação entrevista 

Cargo: Motorista 

009 536.147.983-72 2,5 Entrevista confirmada as 8h00 conforme dia e local previsto no cronograma previsto na 

errata nº 02 do edital 0001/2021 

003 010.462.133-85 2,25 Entrevista confirmada as 8h00 conforme dia e local previsto no cronograma previsto na 

errata nº 02 do edital 0001/2021 

006 036.027.593-18 2,0 Entrevista confirmada as 8h00 conforme dia e local previsto no cronograma previsto na 

errata nº 02 do edital 0001/2021 

012 005.607.503-07 1,0 Entrevista confirmada as 8h00 conforme dia e local previsto no cronograma previsto na 

errata nº 02 do edital 0001/2021 

004 767.677.873-53 1,0 Entrevista confirmada as 9h00 conforme dia e local previsto no cronograma previsto na 

errata nº 02 do edital 0001/2021 

024 042.549.553-16 1,0 Entrevista confirmada as 9h00 conforme dia e local previsto no cronograma previsto na 

errata nº 02 do edital 0001/2021 
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*Para a entrevista os candidatos deverão usar máscara e respeitar todas as normas e restrições para evitar a disseminação do vírus Covid 19, motivo pelo qual deverão ser 

respeitado os horários previstos para realização da entrevista, para que não gere aglomeração desnecessária. 

 

Pajeú do Piauí – PI, 01/02/2021 

 

Roseny Osorio de Carvalho 

Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado 

 
Marinete Lopes Lima 

Membro da Comissão do Processo Seletivo Simplificado 

 

 

 Marinalva Lopes Lima  

Membro da Comissão do Processo Seletivo Simplificado 

020 457.124.921-72 0,0 Entrevista confirmada as 9h00 conforme dia e local previsto no cronograma previsto na 

errata nº 02 do edital 0001/2021 

021 863.839.143-91 0,0 Entrevista confirmada as 9h00 conforme dia e local previsto no cronograma previsto na 

errata nº 02 do edital 0001/2021 

016 840.255.653-15 0,0 Entrevista confirmada as 10h50min conforme dia e local previsto no cronograma previsto 

na errata nº 02 do edital 0001/2021 

017 298.885.813-68 -------- INDEFERIDO – Não atende/comprova (habilitação categoria D) os requisitos no anexo I 

do edital 

002 076.586.543-20 --------- INDEFERIDO – Não atende/comprova (habilitação categoria D) os requisitos no anexo I 

do edital 

013 980.652.465-91 --------- INDEFERIDO – Não atende/comprova (habilitação categoria D) os requisitos no anexo I 

do edital 

    


