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PORTARIA Nº 122/2022

A Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e 
considerando a informação da DFESP-1 (peça 11) do Processo nº TC/002340/2022,

R E S O L V E:

Alterar a Portaria nº 113/2022 que autoriza o afastamento de servidores, no período de 06 a 11 de 
março de 2022, já credenciados pela Portaria nº 263/2021 – TC nº 009063/2021, para realização de instrução 
do processo de acompanhamento nos municípios de Sebastião Barros, Parnaguá, Avelino Lopes e Palmeira 
do Piauí, para verificação in loco das providências adotadas pelas redes de ensino para cumprimento da 
Meta 01 do Plano Nacional de Educação, conforme abaixo discriminado, atribuindo-lhes 5,5 (cinco e meia 
diárias). 

Servidor Cargo Matrícula
Caroline de Lima Santos Auditora de Controle Externo 97.852-3

Carolline Leite Lima Nascimento Auditora de Controle Externo 98.288-1
Henry Nicolas Oliveira da Silva de Araújo Assistente de Operação 98.599

Ricardo de Sousa Mesquita Auditor de Controle Externo 98.360-8
Hildemar Carlos Ramos Auxiliar de Operação 98.602-0

Publique-se, cientifique-se e cumpra-se.

Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 21 de fevereiro 
de 2022.

   (assinada digitalmente)
Cons.ª LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS

Presidente do TCE/PI
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EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR
EDITAL Nº 01/2022

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas 
atribuições, faz saber que realizará PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO para formação 
de CADASTRO DE RESERVA DE ESTAGIÁRIOS para estudantes dos cursos de 
Bacharelado em Administração, Arquitetura, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Ciência da 
Computação, Ciências Econômicas, Comunicação Social, Direito e Engenharia Civil, para o 
Tribunal de Contas do Estado do Piauí, nos termos deste Edital e das normas constantes na 
Lei Federal nº 11.788/2008; Resolução TCE nº 397/2009, alterada pelas Resoluções TCE/PI: 
nº 01/2013; nº 27/2013; nº 07/2015 e nº 36/2015.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O Processo Seletivo Simplificado será regido por este Edital, e será realizado pela Escola 
de Gestão e Controle (EGC) do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), com 
sede na Av. Pedro Freitas, nº 2100, Anexo II (Edifício Conselheiro Barros Araújo), 3º andar, 
Centro Administrativo, CEP 64018-900, na cidade de Teresina, Estado do Piauí, com 
endereço eletrônico www.tce.pi.gov.br, telefone (86) 3215-3802 e e-mail 
estagio@tce.pi.gov.br.

1.2 A seleção simplificada de que trata este Edital compreenderá EXCLUSIVAMENTE a 
análise dos Índices de Rendimento Acadêmico (por vezes também identificado como Índice 
de Aproveitamento Escolar, Coeficiente de Rendimento Escolar, Média Global, Coeficiente de 
Rendimento, Coeficiente de Rendimento Global ou equivalente) e o cumprimento da carga 
horária do curso, de caráter eliminatório e classificatório, para formação do cadastro de 
reserva, com inscrição via formulário eletrônico, a ser disponibilizado no site do TCE-PI.

2. DO CADASTRO DE RESERVA

2.1 O cadastro de reserva formado através do Processo Seletivo Simplificado seguirá a forma 
prevista no Anexo I.

2.2 Os candidatos classificados serão convocados de acordo com as necessidades do TCE-
PI, obedecida a ordem de classificação constante da homologação do Resultado Final do 
Processo Seletivo Simplificado. Essa eventual convocação ocorrerá dentro do prazo de 
validade do Processo Seletivo, de acordo com a disponibilidade financeira-orçamentária do 
TCE-PI.
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3. DAS INSCRIÇÕES

3.1 A inscrição no Processo Seletivo Simplificado que trata este Edital implica no 
conhecimento e na aceitação das normas e condições nele estabelecidas e de suas eventuais 
alterações ou complementações, sobre as quais o candidato não poderá alegar 
desconhecimento, em hipótese alguma. 

3.2 Não poderão inscrever-se na seleção servidores estudantes pertencentes ao Quadro de 
Pessoal do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, bem como parentes consanguíneos e/ou 
afins até o 3º grau dos membros da Comissão do Processo Seletivo Simplificado.

3.3 As inscrições do Processo Seletivo Simplificado serão realizadas exclusivamente via 
internet, no sítio do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, www.tce.pi.gov.br, por meio do 
Formulário Eletrônico de Inscrição, no período de 25 de fevereiro a 10 de março de 2022.

3.4 O candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.tce.pi.gov.br e efetuar sua 
inscrição, conforme os procedimentos estabelecidos a seguir:

a) Ler atentamente este Edital e seus anexos, e, antes de efetuar a inscrição, certificar-se de 
que possui todos os requisitos exigidos, conforme o item 8 deste edital;

b) Preencher corretamente o Formulário Eletrônico de Inscrição, a ser disponibilizado em 
link próprio no site do TCE-PI, indicando a área pretendida (conforme Anexo I), conferir e 
transmitir os dados pela internet.

3.5 Quando do preenchimento do formulário eletrônico de inscrição, o aluno deverá anexar 
histórico acadêmico universitário expedido pela instituição de ensino superior, isto é, 
documento demonstrativo de natureza quantitativa que sugere o desempenho do estudante.

3.5.1 No documento a ser anexado, devem constar as seguintes informações:

a) Identificação da instituição de ensino e do curso;

b) Identificação do aluno (nome completo e matrícula);  

c) rol de disciplinas cursadas pelo aluno (nome da disciplina);

d) situação da disciplina cursada em termos de resultado: aprovação, aprovação por média, 
reprovação por nota, reprovação por falta, dispensa;  

e) carga horária total do curso; 

f) e carga horária cursada pelo candidato.

3.6 Caso o histórico acadêmico universitário fornecido pela instituição de ensino superior não 
exiba o Índice de Rendimento Acadêmico (ou equivalente), ou outra informação das listadas 
no subitem 3.5.1, o aluno deverá anexar ao formulário eletrônico de inscrição documento 
emitido pela instituição de ensino superior que as comprove.

3.7 Nos casos descritos no subitem 3.6, o documento comprobatório do Índice de 
Rendimento Acadêmico (ou equivalente), ou das demais informações, deverá ser reunido ao 
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histórico acadêmico universitário em um único arquivo, vez que somente será aceito o upload 
de um arquivo por inscrição, em formato PDF e limitado ao tamanho de 1 MB.

3.8 No caso de o candidato inscrever-se mais de uma vez neste Processo Seletivo 
Simplificado, considerar-se-á como válida apenas a última inscrição efetivada dentro do prazo, 
com seus respectivos dados.

3.9 O candidato é totalmente responsável pelas informações contidas no Formulário 
Eletrônico de Inscrição, bem como pela inexatidão das informações prestadas, ou por 
irregularidades na documentação apresentada, ainda que verificadas posteriormente, o que 
acarretará a nulidade da inscrição com todas as suas decorrências, ficando o candidato 
desclassificado, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil e/ou criminal 
cabíveis, ressalvada a situação prevista no subitem 5.3.3.

3.10 Uma vez preenchido e enviado o Formulário Eletrônico de Inscrição, o candidato 
receberá comprovante no endereço de e-mail que informou quando do preenchimento do 
formulário.

3.11 Caso o candidato não receba, no endereço de e-mail informado, comprovante de 
inscrição após o preenchimento e envio do formulário eletrônico, deve entrar em contato com 
a Escola de Gestão e Controle do TCE-PI por meio dos contatos descritos no subitem 1.1.

3.12 O TCE-PI e a EGC não se responsabilizarão por solicitações de inscrições via internet 
não recebidas em decorrência de falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 
comunicação, falta de energia elétrica ou outros fatores de ordem técnica que impossibilitem 
a transferência dos dados.

4. DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

4.1 A cada 10 (dez) vagas de estágio, nas diversas áreas acadêmicas, a 10ª (décima) vaga 
será destinada a pessoa com deficiência, conforme o curso para o qual tenha concorrido, 
desde que a deficiência seja compatível com as atividades da área do estágio.

4.2 Na falta de candidatos com deficiência aprovados para as vagas da reserva, estas serão 
disponibilizadas para os demais candidatos habilitados, com estrita observância à ordem de 
classificação.

4.3 Serão consideradas pessoas com deficiência os candidatos que possuam deficiências 
conceituadas na medicina especializada, enquadradas nas categorias descritas no art. 4º do 
Decreto Federal nº 3.298/99, com redação dada pelo Decreto nº 5.296/2004.

4.4 De acordo com o referido decreto, o candidato com deficiência deverá declarar essa 
condição no formulário de inscrição, estando ciente das atribuições da área do estágio.

4.5 Os candidatos com deficiência deverão encaminhar à EGC, por meio eletrônico, via e-mail 
estagio@tce.pi.gov.br, endereçada à Comissão Organizadora do Processo Seletivo 
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Simplificado, até a data limite do período de inscrição, laudo médico original, atestando a 
especificidade, o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código de 
Classificação Internacional de Doenças – CID.

4.6 O cumprimento do subitem 4.5 é indispensável e determinará a inclusão ou não do 
candidato como pessoa com deficiência.

4.7 O laudo médico terá validade somente para este Processo Seletivo Simplificado.

4.8 O candidato com deficiência que, no ato da inscrição, não declarar esta condição, não 
poderá alegá-la posteriormente, nem apresentar recurso em favor de sua situação.

4.9 A classificação dos candidatos optantes pela reserva de vagas destinadas às pessoas 
com deficiência constará na lista geral de classificação do curso para a qual optou por 
concorrer e em lista específica para pessoas com deficiência.

4.10 O candidato com deficiência, se classificado, e antes de assinar o termo de compromisso 
de estágio, será submetido a avaliação por Equipe Multiprofissional, indicada pelo TCE-PI, na 
forma do disposto no art. 5º Decreto 9.508/2018, que verificará sua qualificação como pessoa 
com deficiência ou não, bem como o seu grau de capacidade para o exercício das suas 
atividades no programa de estágio do TCE-PI.

4.11 O TCE-PI seguirá a orientação do parecer da equipe multiprofissional, de forma 
terminativa, sobre a qualificação do candidato como pessoa com deficiência e sobre a 
compatibilidade dessa condição com as atribuições no programa de estágio do TCE-PI.

4.12 A data de comparecimento do candidato com deficiência, aprovado, perante a Equipe 
Multiprofissional, ficará a cargo do TCE-PI e será disponibilizada em edital de convocação a 
ser publicado no site do TCE-PI, e no Diário Oficial Eletrônico do TCE-PI.

4.13 Caso o candidato não tenha sido classificado como pessoa com deficiência ou se essa 
condição especial que lhe acomete não tenha sido julgada compatível com o exercício das 
atividades do programa de estágio do TCE-PI, este passará a concorrer juntamente com os 
candidatos da ampla concorrência, observada a ordem de classificação.

5. DA FORMA DE SELEÇÃO

5.1 Os candidatos inscritos serão classificados em relações específicas conforme área 
acadêmica.

5.2 Para cada relação específica, os candidatos serão ranqueados em ordem decrescente de 
Índice de Rendimento Acadêmico (ou equivalente), considerando o valor com quatro casas 
decimais. 

5.3 Será considerado habilitado o candidato que comprovar no momento da inscrição, possuir 
Índice de Rendimento Acadêmico (ou equivalente) igual ou superior a 7,5000 (sete 
inteiros e cinco décimos, até a quarta casa decimal) e que comprovar ter cursado no mínimo 
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50% (cinquenta por cento) da carga horária total do curso (incluindo todas as 
componentes curriculares).

5.3.1 Ocorrendo empate entre os Índice de Rendimento Acadêmico (ou equivalente) serão 
utilizados como critérios de desempate, tendo por preferência, sucessivamente:

a) o candidato que possuir maior número de aprovações por média;

b) o candidato que possuir menor número de reprovações por nota;

c) o candidato que possuir menor número de reprovações por falta;

d) o candidato que possuir maior idade.

5.3.2 Caso a informação necessária à avaliação/comprovação de eventual critério de 
desempate esteja ilegível/inexistente no histórico acadêmico universitário, ou documento 
anexado, no formulário eletrônico, ficará o candidato classificado em último lugar entre os 
candidatos no critério sob análise.

5.3.3 Durante a análise das informações declaratórias apresentadas pelo candidato com 
condições de habilitação e a sua confrontação com a documentação comprobatória do 
desempenho acadêmico anexada no momento da inscrição, em havendo divergência, 
ocorrerá a retificação da informação, com prevalência da que consta na documentação 
apresentada.

6. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

6.1 A classificação final dos candidatos habilitados no Processo Seletivo Simplificado dar-se-á 
em ordem decrescente, por área acadêmica, resultante da análise do Índice de Rendimento 
Acadêmico (ou equivalente) apresentado no momento da inscrição, para cada área 
acadêmica, em lista de classificação.

6.2 Haverá uma lista de classificação para cada área acadêmica, até a posição descrita na 
tabela abaixo, respeitados os empates em última posição, habilitados conforme subitem 5.3.

ÁREAS ACADÊMICAS NÚMERO DE CANDIDATOS HABILITADOS E MELHOR 
CLASSIFICADOS ATÉ A POSIÇÃO

Administração 21ª

Arquitetura 5ª

Biblioteconomia 5ª

Ciências Contábeis 141ª

Ciência da Computação 30ª

Ciências Econômicas 10ª

Comunicação Social 

(Jornalismo) 10ª
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Direito 111ª

Engenharia Civil 21ª

TOTAL 354 CLASSIFICADOS
6.3 Todos os candidatos com deficiência inscritos na forma do item 4 e que cumprirem os 
requisitos de habilitação expressos no subitem 5.3 serão considerados classificados, não se 
aplicando a estes os limites indicados na tabela acima.

6.4 O Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado será homologado por ato do 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, após ter sido encaminhado pelo Diretor 
da EGC, e publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE-PI, bem como no site do Tribunal, 
respeitadas as normas estabelecidas no Edital.

7. DOS RECURSOS

7.1 O candidato poderá interpor, nos dias 23 a 25 de março de 2022, um único recurso por 
candidato, relativo à contestação do resultado preliminar, utilizando-se de Formulário 
Eletrônico Próprio para Interposição de Recurso, disponível, exclusivamente, no site do 
TCE-PI (www.tce.pi.gov.br) devidamente fundamentado de acordo com as instruções no site.

7.2 Os recursos serão examinados pela Comissão do Processo Seletivo Simplificado, a qual 
constitui a última instância para recurso, sendo a Comissão soberana em suas decisões. 

7.3 Se do exame dos recursos resultar alteração no Índice de Rendimento Acadêmico (ou 
equivalente) do candidato, ocorrerá o devido reflexo na lista de classificação alcançada.

7.4 Serão desconsiderados os recursos remetidos em desacordo com este Edital.

7.4.1 Não será aceito, em sede de recurso, novo histórico acadêmico contendo informações 
diferentes das que foram apresentadas no ato da inscrição, em atendimento aos itens 3.5 e 
3.6 deste edital.

7.5 Os resultados dos recursos serão divulgados observando-se o Cronograma de 
Execução do Processo Seletivo Simplificado (Anexo II).

8. DOS REQUISITOS PARA ADMISSÃO NO PROGRAMA DE ESTÁGIO DO TCE-PI

8.1 A admissão como estagiário do Tribunal de Contas está condicionada ao atendimento das 
seguintes condições:

a) Ter sido classificado no Processo Seletivo Simplificado, na forma estabelecida em Edital, 
de acordo com a disponibilidade de vagas;

b) Conhecer, atender, aceitar e submeter-se às condições estabelecidas neste Edital, das 
quais não poderá alegar desconhecimento;
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c) Firmar Termo de Compromisso de Estágio, com interveniência obrigatória da Instituição de 
Ensino Superior na qual o candidato está matriculado;

d) Estar quite com as obrigações eleitorais e, se do sexo masculino, também com as 
obrigações militares;

e) Apresentar declaração da Instituição de Ensino Superior de que está frequentando 
regularmente o curso e histórico escolar atualizado;

f) Apresentar Declaração de carga horária, expedida pela Instituição de Ensino Superior, 
certificando que o candidato, já cursou, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da carga 
horária obrigatória do curso (inclusa todas as componentes curriculares).

g) Apresentar cópias do: RG, CPF, Título de Eleitor com comprovante de votação atualizado, 
Certidão de Nascimento ou Casamento, mediante exibição dos documentos originais; 

h) Apresentar comprovante de endereço;

i) Apresentar atestado de aptidão físico e mental (formulário próprio preenchido pelo médico 
do TCE-PI);

j) Apresentar comprovante de conta corrente existente no Banco do Brasil;

k) Firmar Declaração de que não desempenha qualquer outra atividade de estágio em órgão 
de natureza pública ou privada em concomitância total ou parcial com o TCE-PI (formulário 
próprio do TCE a ser preenchido no ato da admissão);

l) Ficha cadastral na qual deve ser anexada 02 (duas) fotografias 3x4 recentes e de frente.

8.2 Será obrigatória a comprovação de todos os requisitos especificados no subitem 8.1, 
quando da admissão. A falta de quaisquer dos requisitos para admissão ou a prática de 
falsidade ideológica em prova documental acarretará o cancelamento da inscrição do 
candidato, sua eliminação do respectivo Processo Seletivo Simplificado e anulação de todos 
os atos com respeito a ele praticados, ainda que já tenha sido publicado o Edital de 
Homologação do Resultado Final, sem prejuízo das sanções legais e cabíveis.

9. DA CONVOCAÇÃO

9.1 A convocação do candidato poderá ser feita no decorrer do prazo de validade do presente 
certame, desde que haja vaga. Em ocorrendo, a convocação será feita mediante publicação 
no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, e subsidiariamente 
encaminhada ao endereço de e-mail informado pelo candidato no ato da inscrição.

9.2 Após a publicação da convocação no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do 
Estado do Piauí, o candidato tem o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para assumir o 
estágio.

9.3 É de inteira responsabilidade do candidato manter seus dados pessoais atualizados para 
viabilizar os contatos necessários. 
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9.4 Quaisquer alterações de endereços ou dados cadastrais deverão ser comunicados à 
Divisão de Gestão de Pessoas do TCE-PI (Av. Pedro Freitas, 2100, Centro Administrativo, 
CEP 64018-900, Teresina-PI, Anexo I, 1º andar).

9.5 A não comunicação de alteração de dados cadastrais implicará em desistência do estágio, 
por parte do candidato, se este não for localizado à época da convocação.

9.6 O TCE-PI não se responsabiliza por qualquer informação incorreta, incompleta e 
desatualizada.

9.7 O não comparecimento do candidato no prazo indicado no subitem 9.2 implicará a 
convocação do próximo candidato, obedecida a ordem de classificação.

10. DO ESTÁGIO

10.1 O estágio será regido pelas normas e condições estabelecidas pelo Tribunal de Contas 
do Estado do Piauí.

10.2 O regime de estágio implica em carga-horária de 20 (vinte horas) semanais, distribuídas 
em 4 horas diárias, em horário de funcionamento da sede do Tribunal de Contas do Estado 
do Piauí, sem prejuízo das atividades discentes.

10.3 O estagiário admitido receberá bolsa mensal, atualmente no valor de R$ 1.212,00 
(conforme fixado por ato do Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí), terá direito 
a recesso anual remunerado, a auxílio transporte e seguro contra acidentes pessoais, nos 
termos da Lei nº 11.788/2008.

10.4 A realização do estágio curricular, por parte do estudante, não acarretará vínculo 
empregatício de qualquer natureza.

10.5 O estágio terá a duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, nos termos do 
art. 9º da Resolução 397/2009, a critério das partes. 

10.6 A aprovação na presente seleção não confere ao candidato selecionado o direito à 
admissão.

10.7 A admissão do estagiário dar-se-á mediante assinatura de Termo de Compromisso de 
Estágio, celebrado entre o estudante e o Tribunal de Contas do Estado do Piauí, com 
participação obrigatória da Instituição de Ensino Superior a que esteja vinculado o estagiário 
e constituirá comprovante exigível pela autoridade competente, inclusive para efeito de 
demonstração da não existência de vínculo empregatício.

10.7.1 No Termo de Compromisso de Estágio, o estudante-estagiário declarará que não está 
vinculado a outro programa de estágio em órgão ou entidade pública, empresa ou escritório e 
terá ciência de suas responsabilidades, obrigando-se ao cumprimento das normas 
disciplinares do Tribunal de Contas do Estado do Piauí.
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10.7.2 Será obrigatória a cláusula de contratação de Seguro contra acidentes pessoais, cuja 
apólice será compatível com valores de mercado, quando da assinatura do Termo de 
Compromisso de Estágio.

10.8. O estagiário poderá ser dispensado do estágio, antes de decorrido o período de sua 
duração, nas seguintes hipóteses:

a) a pedido do estagiário;

b) a qualquer tempo, ex officio, no interesse da administração, inclusive no caso de falta de 
aproveitamento, devidamente fundamentada;

c) em decorrência do descumprimento de qualquer compromisso assumido na oportunidade 
da assinatura do Termo de Compromisso de Estágio;

d) por prática de falta grave, apurada mediante regular procedimento administrativo;

e) por impontualidade reiterada ou falta de assiduidade, atestados em relatórios de controle 
de frequência, pela Divisão de Gestão de Pessoas (DGP);

f) conclusão, abandono, suspensão ou cancelamento de matrícula no curso ao qual está 
vinculado para os fins do estágio, que deverá ser comunicado pelo próprio estagiário, 
independente de apuração pelo TCE-PI ou pela Instituição de Ensino Superior a que estiver 
vinculado.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

11.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a 
aceitação das condições do Processo Seletivo Simplificado, tais como se acham 
estabelecidas no Edital e nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais 
aditamentos, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento.

11.2 Qualquer alteração no Cronograma de Execução do Processo Seletivo Simplificado 
(Anexo II) será divulgada no Diário Oficial Eletrônico do TCE-PI e no site do Tribunal de 
Contas do Estado do Piauí (www.tce.pi.gov.br).

11.3 O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado regido por este Edital será de 06 
(seis) meses, contado da data de publicação do Edital de Homologação do Resultado Final, 
no Diário Oficial Eletrônico do TCE-PI, podendo ser prorrogado, única vez, por igual período, 
a critério do Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí.

11.4 A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentos, ou outras irregularidades 
constatadas no decorrer do processo, verificadas a qualquer tempo, acarretará a nulidade da 
inscrição ou do Termo de Compromisso de Estágio do candidato, sem prejuízo das medidas 
de ordem administrativa, cível ou criminal cabíveis.

11.5 Serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do TCE-PI apenas os resultados dos 
candidatos que lograrem classificação no Processo Seletivo Simplificado.
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11.6 Cabe ao TCE-PI o direito de aproveitar os candidatos do cadastro de reserva, em número 
estritamente necessário para o provimento das vagas não preenchidas e que vierem a existir 
durante o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado, não havendo, portanto, 
obrigatoriedade de celebrar Termo de Compromisso de Estágio com o total dos cadastrados.

11.7 O preenchimento das vagas estará sujeito à disponibilidade orçamentário-financeira e às 
necessidades do TCE-PI.

11.8 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos 
enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data da 
homologação, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado no Diário 
Oficial Eletrônico do TCE-PI.

11.9 Não serão fornecidos atestados, declarações, certificados ou certidões relativas à 
habilitação, classificação, ou nota de candidatos, valendo para tal fim a publicação do 
resultado final e homologação no Diário Oficial Eletrônico do TCE-PI.

11.10 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar, rigorosamente, a publicação 
de todos os atos, editais e etapas estabelecidas no Cronograma de Execução, referentes a 
este Processo Seletivo Simplificado, no Diário Oficial Eletrônico do TCE-PI.

11.11 Os casos omissos ou que suscitarem dúvidas sobre a solução serão resolvidos pela 
Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado.

11.12 Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial Eletrônico do 
TCE-PI, revogadas as disposições em contrário.

Teresina (PI), 22 de fevereiro de 2022.

Conselheira LÍLIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí
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ANEXO I
CADASTRO DE RESERVA – CR, POR ÁREAS ACADÊMICAS:

ÁREAS ACADÊMICAS QUANTIDADE

Administração CR

Arquitetura CR

Biblioteconomia CR

Ciências Contábeis CR

Ciência da Computação CR

Ciências Econômicas CR

Comunicação Social CR

Direito CR

Engenharia Civil CR

ANEXO II
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

EVENTOS DATAS
Publicação do Edital 22/02/2022

Período de Inscrição 25/02/2022 a 

10/03/2022

Resultado Preliminar do Processo Seletivo Simplificado 21/03/2022

Prazo para Interposição de Recursos 23 a 25/03/2022

Resultado dos Recursos 31/03/2022

Resultado Final 31/03/2022

                      
                   


