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Piauí Fomento abre processo seletivo para novos servidores

Ministério prorroga vacina contra a gripe até 27 de maio

por Flávio Meireles

A Agência de Fomento e
Desenvolvimento do Estado do
Piauí S.A. - Piauí Fomento -, em
parceria com a Escola de Governo
do Estado do Piauí - Egepi, abriu
inscrições para o processo seletivo
da Agência, com o objetivo de
constituir a equipe de implantação
da Piauí Fomento. Para participar
do concurso é preciso ser servidor
ou empregado público ativo do
poder Executivo estadual.

Ao todo serão disponibilizadas
31 vagas entre os cargos de auditor,
contador, analistadesistemas, analista
de desenvolvimento econômico,
riscos e crédito, assessor de

comunicação e auxiliar técnico. O
valor das gratificações varia entre R$
800,00 e R$ 1.500,00.Veja o edital no
seguinte endereço eletrônico:
http://www.sead.pi.gov.br/download/
201105/SEAD16_332c0af369.doc

As inscrições para o processo
seletivo podem ser feitas de 16 a 27
de maio de 2011, das 7h30 às
13h30, na Escola de Governo do
Estado do Piauí - Egepi, localizada
no 2º andar do prédio da Secretaria
de Administração - Sead, Centro
Administrativo. Além de currículo,
os candidatos devem apresentar o
f o r m u l á r i o d e i n s c r i ç ã o
devidamente preenchido, que pode
ser obtido na Egepi ou no link
disponível abaixo.

O processo será dividido em
três etapas: prova escrita,
avaliação curricular e entrevista.
Ao final de cada etapa será
divulgada relação dos candidatos
que passarão para a etapa
seguinte. O resultado final da
seleção será divulgado até o dia
15 de julho, de acordo com a
o r d e m d e c r e s c e n t e d e
classificação dos candidatos em
cada cargo.

A Ficha de Inscrição você
e n c o n t r a n e s s e e n d e r e ç o
eletrônico:

www.sead.pi.gov.br/download
/201105/SEAD16_8733e10544.doc

Por Samila Milhomem

Por Herlon Morais

O Ministério da Saúde
decidiu, nesta terça-feira (17),
prorrogar mais uma vez a
campanha de vacinação contra
gripe. O prazo, que terminaria na
sexta-feira, agora se estenderá até o
dia 27 de maio.

A prorrogação tem por
objetivo garantir que todos os
estados atinjam suas metas de
vacinação. No Piauí, por exemplo,
a cobertura já chega a 74,35%.

Já foram vacinadas 62.297
crianças; 24.879 trabalhadores em
saúde; 23.395 gestantes e 230.881
idosos.

Segundo a Secretaria da
Saúde do Piauí (Sesapi), o site para
os municípios inserirem os dados
da vacinação ficará aberto até dia
10 de junho.

Este ano, a vacina foi
reformulada e é trivalente, ou
seja, protege contra três tipos de
vírus da gripe. Quem recebe a
dose está imunizado contra a
Influenza H1N1 (Gripe A),
Influenza H3N3 e Influenza B,
sendo os dois últimos os vírus
mais identificados na gripe
comum.

As doses foram distribuídas
para todas as Regionais de Saúde,
contemplando os 224 municípios
do Piauí. A vacina é oferecida
gratuitamente pelo Ministério da
Saúde.

Meta: 79.195

Confira os dados da

vacinação por grupo no Piauí

Crianças

Doses: 62.297

Cobertura: 78,66%

Meta: 40.888

Doses: 24.879

Cobertura: 60,85

Gestantes

Meta: 62.311

doses: 23.395

Cobertura: 37.55%

Indígenas

doses: 3

Idosos

Meta: 276.867

doses: 230.881

Cobertura: 83,39

Meta: 459.261

Doses: 341.455

Cobertura: 74,35%

Trabalhadores da Saúde

Total geral


