ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR – MA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 07
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAÇO DO LUMIAR, no uso de suas
atribuições legais e considerando a Homologação do Resultado Final do PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO, EDITAL Nº 007/2018/SEMED, publicado no site da Prefeitura
(www.pacodolumiar.ma.gov.br), com base na Lei Municipal nº 693/2017 (que dispõe sobre a
contratação em caráter temporário e de excepcional interesse público) e Lei Municipal nº 730/2018
(que alterou o anexo único da Lei nº 693/2017) aprovada na Câmara Municipal de Paço do Lumiar –
MA, e sancionada pelo Prefeito, visando atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público para a contratação de profissionais para atendimento da Rede Municipal de Educação,
MOTORISTAS, de acordo com as normas instituídas neste Edital. Respalda – se por normas
previstas no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, Lei Municipal
693/2017 e Lei Municipal nº 730/2018.
RESOLVE:
Art. 1° - Convocar os candidatos indicados no Anexo I deste Edital, a ser disponibilizado sítio
eletrônico do Município (www.pacodolumiar.ma.gov.br), conforme a Homologação do Resultado
Final do Processo Seletivo suso epigrafado publicado no sítio da prefeitura na data de 14 de
setembro de 2018 e distribuição de vagas constantes no Anexo III do Edital n° 007/2018/SEMED e
Anexo Único da Lei nº 730 de 20 de março de 2018.
Parágrafo Primeiro – No que concerne à alínea “h” do item 2.5, quando aplicável à alínea “c” e
“d” do item 3.2; 3.3; 3.4; do instrumento convocatório ora referenciado, os Exames Médicos
Constantes do Anexo VI, estes deverão ser entregues e atestados pela Junta Médica do
Município de Paço do Lumiar, situada na Avenida 13, S/N, CSU, Maiobão, CEP: 65.130-000,
entre os dias 21 e 28 de dezembro de 2018 das 8h às 11h.

Art. 2° - O candidato convocado do presente instrumento deverá comparecer na sede da Secretaria
Municipal de Educação/SEMED, situada na Avenida 13, Quadra 142, número 05, Conjunto
Maiobão, CEP: 65137-0000 – Paço do Lumiar/MA, no setor de Recursos Humanos, no horário das
8h às 13hrs, entre os dias 21 e 28 de dezembro de 2018 (de segunda a sexta feira) munidos dos
documentos inerentes ao cumprimento dos requisitos previstos a alínea “g” e “h” do item 2.5 e 9.4.
Para assinatura do contrato e lotação de acordo com o previsto no item 9.5 disposto no Edital n°
007/2018/SEMED.
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Parágrafo Segundo – O(s) candidato(s) aprovado(s) e classificado(s) que se enquadrar (em) no item
3.3 do referenciado instrumento deverá comparecer e submeter-se à perícia da Junta Médica do
Município de Paço do Lumiar, que terá decisão terminativa sobre sua condição de pessoa com
deficiência e sobre o grau de tal deficiência, com a finalidade de verificar se a deficiência que
apresenta realmente o habilita a concorrer às vagas reservadas para candidatos em tais condições,
assim como, também, se as atribuições das atividades do cargo para o qual foi aprovado e
classificado são compatíveis com tal deficiência, além do cumprimento dos requisitos previstos no
parágrafo anterior.
Art. 3° - O candidato que não comparecer dentro do prazo consubstanciado no art. 2° e no
“primeiro parágrafo” deste edital ou em caso de comparecimento, sem estar munido dos
documentos inerentes ao cumprimento dos requisitos previstos no item 2.5, 2.4, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 do
Edital n° 007/2018/SEMED, se recusar à contratação, apresentar desistência por escrito ou deixar de
entrar em exercício na data especificada pelo Município (apresentação na escola ou local de lotação),
será automaticamente eliminado do Processo Seletivo Simplificado, com a conseqüente convocação
do candidato (a) que o (a) suceder na ordem de classificação.
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