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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL 

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EM REGIME TEMPORÁRIO 

 

1. O Estado do Piauí, através da Secretaria Estadual de Defesa Civil, representada pelo seu Secretário, no uso 

de suas atribuições legais, faz saber que realizará através de seleção, a contratação temporária por 12 (doze) 

meses, prorrogável por igual  período de engenheiro eletricista, para o quadro de pessoal temporário, de 

acordo com as normas insculpidas na Lei nº. 5309 de 17 de julho de 2003 e Lei nº. 5866 de 13 julho de 

2009. 

2. A seleção destina-se ao provimento de cargos de 01 (um) Engenheiro Eletricista, conforme a legislação 

supracitada, para atuar nos projetos específicos, de duração determinada, executados pela Secretaria 

Estadual de Defesa Civil – SEDEC. 

3. O cargo a que se refere o item 02 deste instrumento, será provido através de contrato regido na forma do 

Artigo 40, parágrafo 13, da Constituição Federal e de acordo com a necessidade dos Projetos técnicos a 

serem executados e em execução pela SEDEC. 

4. A lotação do selecionado será na cidade de Teresina (PI), a remuneração de R$ 3.500,00 (Três mil e 

quinhentos reais) mensais, com carga horária de 40 horas tendo como requisitos e critérios a apresentação de 

Diploma de Curso Superior na área de Engenharia Elétrica, devidamente registrado, fornecido por 

instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no respectivo Conselho 

de Classe. 

5. Para efetivar a inscrição é imprescindível que o candidato possua número de Cadastro de Pessoa Física 

(CPF) regularizado, e, além de registro regular no Conselho de Classe (CREA). 

6. O candidato que desejar efetivar sua inscrição deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de 

R$ 30,00 (Trinta reais), através de depósito bancário, pagável na conta da Secretaria da Defesa Civil, no 

Banco do Brasil conta nº. 7340-7, Agência 3791-5, e se dirigir à Secretaria Estadual de Defesa Civil, 

localizada na Av. Antonino Freire, 1473, Centro, Edifício Dona Antonieta Araújo, 5º. andar, munido do 

comprovante de pagamento da taxa, cópias autenticadas do Diploma, do  comprovante do registro no 

Conselho da Classe profissional, curriculum vitae e CPF, a partir do dia 20 de janeiro de 2012 

impreterivelmente até o dia 26 de janeiro de 2012, sempre no horário de 8h às 12h. 

7. A seleção constará das seguintes etapas: 

-Análise curricular; 

-Conhecimentos de Informática a ser comprovado na entrevista; 

-Entrevista. 

7.1. A Entrevista será realizada no dia 27 de janeiro de 2012 às 09:00h na Sede da Secretaria Estadual de Defesa 

Civil, localizada na Av. Antonino Freire, 1473, Centro, Edifício Dona Antonieta Araújo, 5º. Andar, 

Teresina-PI. Vale ressaltar que a entrega dos documentos descritos no item 6 deste edital, na data e horário 

descritos no mesmo, terá caráter eliminatório e condicionante para participação na Entrevista. 

8.   Cada item da seleção terá a seguinte pontuação: 

      -Análise curricular: 40 pontos 

      -Entrevista: 40 pontos 

      -Conhecimento básico em informática: 20 pontos 

9.  O candidato será classificado até o número de vagas disponíveis, desde que obtenha pontuação igual ou 

superior a 60 (sessenta) pontos. Os demais classificados formarão cadastro de reserva técnica para futuras 

convocações dentro do período de validade do procedimento. 

10. O resultado da seleção será publicado no dia 31.01.2012. 

11. O prazo para interposição de recurso será de 02 (dois) dias após a data da publicação do resultado. E a 

resposta aos recursos interpostos será divulgada em 02 (dois) dias, a partir do último dia do prazo recursal. 

 

Teresina, 19 de janeiro de 2012. 

 

 

Luiz Ubiraci de Carvalho 

Secretário Estadual da Defesa Civil 

 


