
 

 

 

 

 

 

Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 698 casos confirmados e cinco 
óbitos pela Covid-19, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, 
na noite desta terça-feira (24/11). 

Dos 698 casos confirmados da doença, 366 são mulheres e 332 homens, com idades que 
variam de um mês a 95 anos.  

Três homens e duas mulheres não resistiram às complicações da Covid-19. Elas eram 
naturais de Buriti dos Montes (83 anos) e Teresina (77 anos). Já os homens eram de 
Avelino Lopes (61 anos), São João do Piauí (86 anos) e União (58 anos). Apenas um das 
vítimas não possuía comorbidades. 

Os casos confirmados no estado somam 124.076 distribuídos em todos os municípios 
piauienses. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2.596 e foram registrados em 
195 municípios. Até agora, morreram 1.511 homens e 1.085 mulheres. 



Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 416 
ocupados, sendo 248 leitos clínicos e 164 UTIs e quatro em leitos de estabilização. As 
altas acumuladas somam 6.408 até o dia 24 de novembro. 

A Sesapi estima que 121.064 pessoas já estão recuperadas ou seguem em 
acompanhamento (casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de 
internação ou evoluíram para morte. 

Seplan realiza oficina com superintendentes 

 

A partir desta terça-feira (24) até a próxima quinta-feira (26) a Seplan realizará três 
oficinas com a consultoria Macroplan. As oficinas terão dois formatos: uma parte da 
equipe estará presencialmente no auditório da ATI e a outra acompanhará remotamente 
por videoconferência. O objetivo é a discussão do modelo operacional de implantação da 
metodologia de planejamento de gestão por resultados.   

Segundo a secretária de Estado do Planejamento, Rejane Tavares, todo o processo 
desenvolvido há um ano e meio pela Seplan, em parceria com a Macroplan, levou à 
construção do manual da metodologia de planejamento de gestão por resultados. “O 
processo de implementação ocorrerá por etapas definindo um grupo de setoriais que 
aplicarão a metodologia em 2021, outro grupo em 2022 com a perspectiva que todo o 
estado estará utilizando a metodologia em 2023”, explicou.   

De acordo com Sérgio Britto, consultor da Macroplan, a empresa foi contratada para 
remodelar o sistema de planejamento, orçamento, monitoramento e avaliação, remodelar 
os modelos e os processos existentes em parceria com a Seplan, no governo do Estado do 
Piauí. “Nós entregamos um manual que traz uma base de como se dará essa 
reformulação.  Então, nessa agenda que inicia amanhã, nós vamos discutir com cada 
representante das superintendências da Seplan os próximos dois anos, o que será 



executado, com respeito a esses sistemas de planejamento, a sistemática de planejamento, 
orçamento, monitoramento e avaliação, o que que vai ser executado ao longo dos 
próximos dois anos, como se darão as alterações no processo de construção do plano 
estratégico do estado, contemplando a elaboração de LDO´s e LOA´s, o sistema de 
monitoramento de projetos estratégicos, o sistema de monitoramento do PPA e de 
avaliação de resultados, ou seja, como é que vão se dar esses processos ao longo dos 
próximos dois anos, e como cada superintendência da Seplan vai atuar como 
coordenadora do sistema geral do estado”, concluiu.  

PRO Piauí: Seduc abre processo seletivo para 
profissionais do setor de engenharia 
Com o intuito de reforçar a equipe de Engenharia da Secretaria de Estado da Educação 
(Seduc) por conta do programa Pro Piauí, bem como pensando no início do período 
chuvoso, o Governo do Estado vai reforçar a equipe de engenharia por meio do processo 
seletivo simplificado para os cargos de técnico de nível superior substituto de engenheiro 
civil, engenheiro eletricista, engenheiro agrimensor, arquiteto, geólogo e técnico 
ambiental e técnico de nível médio substituto em eletrotécnico e cadista. 

Segundo o edital Seduc-PI/GSE n° 8/2020, o regime de trabalho é de 30h, sendo o seletivo 
para a formação de cadastro de reserva. 

As inscrições serão realizadas no endereço www.seduc.pi.gov.br, de 25/11/2020 a 
02/12/2020. O resultado está previsto para 15 de dezembro. A seleção ocorrerá por meio 
de análise de currículo (prova de títulos) dos candidatos e terá caráter classificatório, cuja 
nota será computada observando a escala de pontuação, conforme valores constantes no 
anexo VI, do edital. 

Os selecionados e contratados desempenharão o acompanhamento, fiscalização e emissão 
de laudo técnico e ARTs em obras de reforma, ampliação e construção de prédios 
escolares e quadras poliesportivas nas escolas localizadas nas 21 Gerências Regionais de 
Educação (GREs) do Estado do Piauí, como também darão mais agilidade na elaboração 
de projetos e fiscalização das cerca de 30 obras que já estão em andamento. 

A Seduc formará ainda uma equipe de engenheiros eletricistas, civis e arquitetos e 
montará um cronograma de visita às GREs para verificar a estrutura dessas e das escolas, 
com vistas à preparação de uma plano de ação para o período chuvoso que se aproxima. 

Selecionados atuarão nas obras do Pro Piauí 

Dentro do Pro Piauí, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação, 
irá investir R$ 1,6 bilhão, recursos oriundos do precatório do Fundef que irão contemplar 
programas pedagógicos e formação dos profissionais em educação; construção, 
recuperação e modernização da infraestrutura das escolas; além de programas de 
fortalecimento e valorização da gestão escolar. 

O secretário de Estado da Educação, Ellen Gera, destacou uma série de autorizações de 
investimentos e benefícios nas escolas e nos municípios, sendo que todas as escolas da 
rede estadual serão reformadas e receberão novos equipamentos. 

http://www.seduc.pi.gov.br/


 

“Neste momento de primeira etapa do programa Pro Educação temos mais de R$ 9 
milhões autorizados, entre infraestrutura e equipamentos, para as escolas que estão em 
andamento ou execução de obra, ordem de serviço e processo licitatório. Os municípios 
maiores receberão um aporte financeiro considerável diante do contingente de estudantes, 
além de programas importantes como a EJA, Educação Profissional e a continuidade do 
trabalho para elevarmos a aprendizagem dos estudantes”, pontuou o gestor. 

 

 

 


