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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ - SEDUC-PI
Av. Pedro Freitas, S/N Centro Administrativo, Bloco D/F - Bairro São Pedro, Teresina-PI, CEP 64018-900
Telefone  - (86) 3216-3204 / 3392 - http://www.seduc.pi.gov.br
                                                                                
                                                                                   ERRATA
 

Processo nº 00011.022539/2022-12

  

 

Onde se lê:

 

 A Secretaria de Estado da Educação, por meio da Unidade de Gestão de Pessoas convoca
os candidatos classificados no EDITAL SEDUC-PI/GSE Nº 08/2020 – Processo Sele�vo para os cargos de
Técnico de Nível Superior Subs�tuto (Engenheiro Civil, Engenheiro Elétrico, Engenheiro Agrimensor,
Arquiteto, Geólogo e Técnico Ambiental) e constantes na relação anexa, a se apresentarem na
Coordenação de Lotação Capital/SEDUC - PI, no período de 11/05/2022 à 12/05/2022, munidos da
seguinte documentação:

 a) Documento de Iden�dade com foto;

 b) CPF;

 c) Comprovante de endereço;

d) Título eleitoral;

e) Comprovante de conta bancária no Banco do Brasil;

 f) Comprovante do PIS/PASEP ou NIT;

g) Diploma da graduação ou cer�dão de conclusão de curso (acompanhada do respec�vo
histórico);

 h) Declaração de acúmulo (ou não) de cargo público ou privado;

i) Declaração de disponibilidade para o exercício do cargo.

 Ressaltamos que é fundamental a apresentação de toda a documentação solicitada,
dentro do prazo estabelecido, sob pena da contratação não ser efe�vada por esta Secretaria.

 

Leia-se:

A Secretaria de Estado da Educação, por meio da Unidade de Gestão de Pessoas convoca
os candidatos classificados no EDITAL SEDUC-PI/GSE Nº 08/2020 – Processo Sele�vo para os cargos de
Técnico de Nível Superior Subs�tuto (Engenheiro Civil, Engenheiro Elétrico, Engenheiro Agrimensor,
Arquiteto, Geólogo e Técnico Ambiental) para apresentarem a documentação necessária para a
contratação, no período de 16/05/2022 à 17/05/2022, seguindo as orientações abaixo:

1) Acesso ao formulário eletrônico u�lizando o número do CPF (Cadastro de Pessoa Física)
pelo link h�ps://concursos.seduc.pi.gov.br/convocacao/

2) Preenchimento completo e obrigatório de todos os dados solicitados: informações
pessoais, funcionais e bancárias, anexando cópia digital legível, em formato pdf da seguinte
documentação:

 a) Documento de Iden�dade com foto;

 b) CPF;

https://concursos.seduc.pi.gov.br/convocacao/
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 c) Comprovante de endereço;

d) Título eleitoral;

e) Comprovante de conta bancária no Banco do Brasil;

 f) Comprovante do PIS/PASEP ou NIT;

g) Diploma da graduação ou cer�dão de conclusão de curso (acompanhada do respec�vo
histórico);

 h) Declaração de acúmulo (ou não) de cargo público ou privado;

i) Declaração de disponibilidade para o exercício do cargo.

 3) Preenchido o cadastro e anexadas as cópias conforme item 2, o candidato deverá
imprimir o formulário e se dirigir à Coordenação de Lotação/Capital (localizado na Av. Pedro Freitas, S/N,
Bairro São Pedro, Centro Administra�vo), nos dias 18/05/2022 e 19/05/2022 para realizar sua lotação.

 Ressaltamos que é fundamental a apresentação de toda a documentação solicitada,
dentro do prazo estabelecido, sob pena da contratação não ser efe�vada por esta Secretaria.

 

Teresina-PI, 12 de maio de 2022
 

Francisca de Almeida Mascarenha
Diretora da Unidade de Gestão de Pessoas - UGP
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III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 4262855 e
o código CRC 3C8442BE.

Processo SEI: 00011.022539/2022-12 Documento SEI: 4262855

Criado por angelicamascarenha@seduc.pi.gov.br, versão 3 por angelicamascarenha@seduc.pi.gov.br em
12/05/2022 12:07:07.

http://www.diariooficial.pi.gov.br/diario.php?dia=20190228
http://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

