
 

 

 

 
 

A Prefeitura Municipal de Tocantinópolis, Estado do Tocantins, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais torna público, 

para o conhecimento dos interessados, a convocação dos aprovados no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO para contratação temporária para o cargo de Visitador/a 

do Programa Criança Feliz (PCF), por excepcional interesse público nos termos do Art. 37, inciso IX da Constituição Federal de 1988,da Lei Federa l de nº 8.745/1993 e do 

Decreto de nº 8.869, de 5 de outubro de 2016 - SNAS, decreto que institui o Programa Criança Feliz, de caráter Intersetorial, com a finalidade de promover o desenvolvimento 

integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida, em consonância com a Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016. 

 

 
1. CONVOCAÇÃO 

1.1 Ficam convocadas as candidatas abaixo relacionadas a comparecerem à Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada à Rua 

Belchior Gaspar de Queiroz, S/N, nas datas de 12 e 13 de abril de 2022. Horário de Atendimento: 07h30min às 12h00min e das 13:30 às 

17:00hs. O não comparecimento na data estabelecida acarretará eliminação do candidato. 

 
 

ORDEM 
DE 
CLASSIFI
C AÇÃO 

NÚMERO 
DE 

INSCRIÇÃO 

NOME NOTA FASE 1 

(ANÁLISE 

CURRICULAR) 

NOTA 

FASE 2 

(PROVA 
ESCRITA) 

NOTA FASE 3 

(ENTREVISTA) 

NOTA FINAL RESULTADO 

13 056 ÉRIKA RIBEIRO 
CONCEIÇÃO 

17 10 11,1 38,1 CLASSIFICADA 

14 055 LUENE BARBOSA DA 
SILVA 

11 12 14,7 37,7 CLASSIFICADA 

 
 
 
 

GABINETE DO PREFEITO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2021 – PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2021-VISITADOR 

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 



 

2. DA CONTRATAÇÃO 

 
2.1 A contratação, em caráter temporário, de que trata este Edital, dar-se-á mediante assinatura de contrato padrão, fornecido pela Prefeitura Municipal 

de         Tocantinópolis. 
 

2.2 No ato da contratação o candidato deverá entregar: 

a) 01 Foto 3x4 recente; 
b) Cópia do RG e CPF; 

c) Cópia do título de eleitor e comprovante da última votação; 
d) Carteira de trabalho (página da frente onde consta a foto e o verso da mesma página); 

e) Comprovante de residência; 
f) Número do PIS/PASEP; 
g) Número de conta corrente (Banco Bradesco); 
h) Certidão de nascimento e CPF dos filhos (menores de 14 anos); 

i) Comprovante de escolaridade de nível médio ou superior; 
j) Reservista para (homens) até 45 anos. 
  
2.3 O profissional contratado, na forma estabelecida por esse Edital, será permanentemente avaliado. 

 
2.4 Evidenciada a insuficiência de desempenho profissional, acarretará na rescisão imediata do contrato. 

 

3. DA VIGÊNCIA E DA CESSAÇÃO DO CONTRATO 
 

3.1 A vigência do contrato de trabalho será de 12 meses. 
 

3.2 A cessação do contrato de prestação de serviço, antes do prazo previsto, poderá ocorrer: 
 

a) a pedido do contratado; 
 

b) por conveniência administrativa, a juízo da autoridade que procedeu a contratação; 
 

c) quando o contratado incorrer em falta disciplinar. 
 

4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

4.1 Este Edital entra em vigor da data de sua publicação. 

 

 



 

Tocantinópolis/TO, 12 de abril de 2022. 

 
 

Paulo Gomes de Souza 

Prefeito Municipal 


