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PROCESSO SELETIVO Nº: 001/2022 
EDITAL SEMED-PI Nº: 001/2022 

RESULTADO FINAL 

A Comissão d e Seleção do Programa Piauiense de Alfabetização na Idade 
Certa - PPAIC, no municipio de João Costa/PI, nomeada pela Portaria n º 
132/2022, e nos termos da Portaria SEDUC- PI/GSE nº 1012/2022, vem, pelo 
presente, divulgar o RESULTADO FINAL do processo seletivo n º 001/2022, 
para seleção das equipes municipais, cargos de Coordena dor Municipal e 
Formador Municipal, para o Programa PPAIC. 

CARGO: COORDENADOR MUNICIPAL 

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO ETAPA TOTAL 
1 

1° DELVANI NUNES DlAS 70 164 

CARGO: FORMADOR MUNICIPAL 

PONTUA".il.O 
CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO ETAPA I ETAPA TOTAL 

1 2 
1º HERLLON BATISTA DOS SANTOS 75 1 96 171 
2º DELVANJ NUNES DlAS 75 1 94 169 

João Costa PI, 30 de Janeiro de 2023 

Membros da Comissão de Seleção 

PROCESSO SELETIVO Nº: 001/2022 
EDITAL SEMED-PI Nº: 001/2022 

RESULTADO PARCIAL - ETAPA 2 

A Conrissão de Seleção do Progr-a.m.a. Piauicnsc de .Alfabetização na 
Idade Certa - PPAIC, no município de João Costa/PI, nomeada pela Portaria 
nº 132/2022, e nos termos da Portaria SEDUC- PI/GSE nº 1012/2022, vem, 
pelo presente, divulgar o resultado parcial relativo à etapa 2, do processo 
seletivo nº 001/2022, para seleção das equipes municipais, cargos de 
Coordenador Municipal e Formador Municipal, para o Programa PPAIC. 

ETAPA 2 - ENTREVISTA 
CARGO: COORDENADOR MUNICIPAL 

Candida~o: DELVANI NUNES DIAS 

Item 5 .5. 

CJUTj:RIOS DE MENSURACÃO NA ETAPA 2 - &NTREVISTA 
li" COORDENADOR MUNICIPAL PONTUA•·-o 

Flmd.bWdade: capacidade d e adaptar-se com rapidez a 
01 novas situações, e ncarando as mudanças sem atitudes 

pré-conce bidas e rígidas, respondendo positiva.JD.ente 18 As orientações, alte rando comportaznentos quando 
n ecessário e comprometendo-se com seu próprio 
d esenvolvimento. 
OrpntsaçAo: capacidade para organizar e executar 

02 suas atividades seguindo normas e procedimentos 20 
estabelecidos. 
Trabalho em equipe: capacidade d e agir de forma 

03 cooperativa, atraindo e cultivando relaciona.Jn.entos e 
parcerias através da empatia e cordialidade, trocando 
conhecimentos e realizando atividades com.partilhadas, 17 
tendo cm mente que, para atingir 09 objetivos do 
programa, o trabalho cooperativo multiplica 
resultados. 
Foco DO reaultado: capacidade para estabelecer 

04 prioridades cm suas atividades. considerando 
procedinlentos e normas, tempo, recursos e resultado s 19 
esperados, identificando e agindo proativ&lllente sobre 
oroblemas de forma Ãail e focada na solucão. 
Comunicaçã o 
-rt:iva: capacid a d e de expressar suas ideias com 

05 clareza, respondendo ao que é perguntado e :ficando 20 
focado na conversa e no seu interlocutor, mantendo 
contato visual. 

TOTAL DE PONTOS 94 

ETAPA 2 - ENTREVISTA 
CARGO: FORMADOR MUNICIPAL 

Candidato: DELVANI NUNES DIAS 

Item 5.5. 

É CRIT RIOS DE MENSURACAO NA ETAPA 2 - ENTREVISTA 
N" FORMADOR MUNICIPAL PONTUACÃO 

FlmbWdade: capacidade de adaptar-se com rapidez a 
01 novas situações, encarando as mudanças sem atitudes 

pré-concebidas e rigidas, respondendo positivamente 18 às orientações, alterando comportamentos quando 
necessário e comprometendo-se com seu próprio 
desenvolvimento. 
Organização: capacidade para organizar e executar 

02 suas atividades seguindo normas e procedimentos 20 
estabelecidos. 
Trabalho em equipe: capacidade de agir de forma 

03 cooperativa, atraindo e cultivando relacionamentos e 
parcerias através da empatia e cordialidade, trocando 
conhecimentos e realizando atividades compartilhadas, 17 
tendo em mente que, para atingir os objetivos do 
programa, o trabalho cooperativo multiplica 
resultados. 
Foco DO resultado: capacidade para estabelecer 

04 prioridades em suas atividades, considerando 
procedimentos e normas, tempo, recursos e resultados 19 
esperados, identificando e agindo proativamente sobre 
problemas de forma ál!il. e focada na solução. 
Comunicação 
assertiva: capacidade de expressar suas ideias com 

05 clareza, respondendo ao que é perguntado e ficando 20 
focado na conversa e no seu interlocutor, mantendo 
contato visual. 

TOTAL DE PONTOS 94 

Candidato: HERLWN BATISTA DOS SANTOS 

Item 5.5. 

N" 

01 

02 

03 

04 

05 

CRITf:RIOS DE MENSURACÃO NA ETAPA 2 - ENTREVISTA 
FORMADOR MUNICIPAL POifTUACÃO 

FlmbWdade: capacidade de adaptar-se com rapidez a 
novas situações, encarando as mudanças sem atitudes 
pré-concebidas e rigidas, respondendo positivamente 19 às orientações, alterando comportamentos quando 
necessário e comprometendo-se com seu próprio 
desenvolvimento. 
Organização: capacidade para organizar e executar 
suas atividades seguindo normas e procedimentos 18 
estabelecidos. 
Trabalho em equipe: capacidade de agir de forma 
cooperativa, atraindo e cultivando relacionamentos e 
parcerias através da empatia e cordialidade, trocando 
conhecimentos e realizando atividades compartilhadas, 20 
tendo em mente que, para atingir os objetivos do 
programa, o trabalho cooperativo multiplica 
resultados. 
Foco DO resultado: capacidade para estabelecer 
prioridades em suas atividades, considerando 
procedimentos e normas, tempo, recursos e resultados 19 
esperados, identificando e agindo proativamente sobre 
problemas de forma á.llil e focada na solução. 
Comunicação 
aMertiva: capacidade de expressar suas ideias com 
clareza, respondendo ao que é perguntado e ficando 20 
focado na conversa e no seu interlocutor, mantendo 
contato visual. 

TOTAL DE PONTOS 96 

João Costa PI, 30 de Janeiro de 2023 

Membros da Comissão de Seleção 
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