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Portaria nº 103 - O SECRETARIO EXECUTIVO DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE, com base na delegação
outorgada pela Portaria SES n.° 032/11 publicada no D.O.E. de 29.01.2011 , com fundamento artigos 214 a 220 da Lei 6.123, de
20.07.68. 

RESOLVE:

1- DECLARAR A EXTINÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, instaurado através da Portaria nº 325 publicada no
D.O.E de 12.11.2010 da Secretaria Executiva de Gestão e Educação em Saúde , nos termos do artigo 267, inciso VIII, do Código de
Processo Civil aplicado subsidiariamente;

2- DETERMINAR O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS, relativo à servidora MARIA HELENA DOMINGOS DE LIRA, Médica, matrícula n.°
233.618-9, com exercício no Hospital Regional José Fernando Salsa/Limoeiro.

3- Após o trânsito em julgado desta decisão, preceda-se a baixa na ficha funcional da servidora.

FERNANDO ANTÔNIO MENEZES DA SILVA
Secretário Executivo de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde

DESPACHO DO GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS/UNIDADE DE CADASTRO DE PESSOAS/SES

LICENÇA PRÊMIO – GOZO

MATRÍCULA ........DIGEPE ........NOME ................................................................................................DIAS ..............INÍCIO ............DEC
125.833-8 ............1041333 ........ADILMAR DE OLIVEIRA ARCOVERDE ................................................30 ............06.12.10 ............2º
135.273-3 ..............879052 ........ADEILDA ARCANJO DOS SANTOS......................................................30 ............01.12.10 ............2º
134.487-0 ..............952187 ........ADÉLIA DE MENEZES SENA................................................................30 ............01.12.10 ............2º
76.707-1 ..................39396 ........ADERSON SÉRGIO DE ALENCAR CARVALHO ................................120 ............06.12.10 ............2º

196.562-0 ................40983 ........ADILMA DE MENEZES SENA E SILVA ................................................30 ............03.12.10 ............1º
224.267-2 ............1123863 ........ADIMÁRCIA LOPES DE ARAÚJO ROCHA ..........................................30 ............01.12.10 ............1º
89.460-5 ..............1064248 ........ALMERINDA MARTINS PAIXÃO DOS SANTOS ................................180 ............03.01.11 ............3°
229.108-8 ................29676 ........ALOÍSIO LOPES CARVALHO FILHO ....................................................30 ............01.01.11 ............1°
132.841-7 ..............434406 ........ANA LÚCIA BATISTA DE MENEZES ....................................................30 ............09.08.10 ............2°
227.954-1 ..............882224 ........ANA LÚCIA PEREIRA DA SILVA............................................................30 ............01.12.10 ............1º
230.297-7 ............1120836 ........ANDREA ALVES DE SOUZA ................................................................30 ............03.12.10 ............1º
228.217-8 ............1037114 ........ANDREA MARIA FERREIRA MUNIZ ....................................................60 ............01.01.11 ............1°
130.607-3 ............1052706 ........ÂNGELA CHRISTINA GRIZ LUNA DE ARAÚJO ..................................30 ............01.12.10 ............1º
227.100-1 ..............950231 ........ANTONIA PEREIRA DE MOURA ..........................................................30 ............19.01.11 ............1°
226.239-8 ............1124122 ........ARMANDO JOSÉ ARRUDA ..................................................................30 ............16.12.10 ............1º
225.212-0 ..............890414 ........AUCICLEIDE MARIA DA SILVA ............................................................30 ............02.12.10 ............1º
226.071-9 ............1034583 ........AZENATE LIMA ANDRADE....................................................................30 ............01.12.10 ............1º
235.304-0 ............1075072 ........CARLOS JOSÉ CORREIA MONTEIRO ................................................30 ............02.01.11 ............3°
110.828-0 ............1091643 ........CÉLIA MARIA BALBINO ........................................................................60 ............01.12.10 ............2º
193.126-1 ................41084 ........CÍCERO CABRAL DA SILVA..................................................................30 ............07.12.10 ............1º
195.046-0 ............1123830 ........CLÁUDIA MARIA ÂNGELO PEREIRA DE CARVALHO ........................30 ............01.12.10 ............1º
120.208-1 ................19361 ........CREUSA MARIA SOUZA ....................................................................120 ............01.01.11 ............1°
193.130-0 ................42300 ........CRISTINA INÊS PALÁCIO DE GOMES ................................................30 ............10.12.10 ............1º
230.272-1 ............1162664 ........DÁRIA ALVES DA CUNHA ....................................................................60 ............05.12.10 ............1º
87.878-2 ..............1094624 ........DAURICY COSTA MATEUS ..................................................................30 ............01.12.10 ............1º
87.817-0 ..............1094591 ........DIONE CAVALCANTI SILVEIRA ............................................................30 ............01.12.10 ............2º

193.609-3 ................40972 ........DIVANEIDE MENDONÇA DA SILVA ......................................................30 ............03.12.10 ............1°
195.260-9 ................28844 ........EDINICE REGINA DE ESPÍNDOLA SÁ ................................................30 ............01.01.11 ............1°
233.046-6 ............1122783 ........EDIVALDA FREIRE BORGES DE SÁ....................................................30 ............01.12.10 ............1º
229.478-8 ............1025313 ........EDJAR RODRIGUES DA SILVA ............................................................60 ............01.12.10 ............1º
231.463-0 ................29856 ........EDNA TELMA DE OLIVEIRA SOUZA ....................................................30 ............01.12.10 ............1º
87.865-0 ..................11507 ........EDNALDO BARROS PEREIRA ............................................................30 ............06.01.10 ............3°
234.257-0 ............1094646 ........ELIANE ALEXANDRINO DA SILVA........................................................30 ............01.12.10 ............1º
195.561-6 ............1093151 ........ELIZABETE SOUZA DA SILVA ..............................................................30 ............02.12.10 ............1º
123.429-3 ............1122030 ........ELIZIA RODRIGUES DOS SANTOS......................................................30 ............13.12.10 ............2º
125.354-9 ..............881335 ........ELZA JOSEFA DA SILVA........................................................................60 ............01.12.10 ............2º
122.613-4 ............1094580 ........ETELVINO TEIXEIRA LIMA....................................................................30 ............01.12.10 ............2º
86.761-6 ..............1124706 ........ETIENE CARDOSO DA SILVA ..............................................................60 ............01.12.10 ............2º

230.181-4 ............1075138 ........EVA BETÂNIA PIRES MARTINS............................................................30 ............13.12.10 ............1º
234.846-2 ............1013657 ........EVÂNIA LINS DE ALBUQUERQUE ......................................................30 ............01.12.10 ............1º
195.506-3..............1115188 ........FABIANA MARIA DA SILVA RIBEIRO ....................................................30 ............02.12.10 ............1º
137.158-4 ................19045 ........FLORMINDA MARIA MENDES DE CARVALHO....................................30 ............20.01.11 ............2°
233.518-2 ..............996906 ........FRANCISCA HOSANA BARRETO DE OLIVEIRA ................................30 ............02.12.10 ............1º
225.478-6 ............1044472 ........FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS ....................................................30 ............02.12.10 ............1º
196.516-6 ............1073564 ........GENEVA MARIA DA SILVA DOS SANTOS............................................30 ............01.12.10 ............1º
195.094-0 ............1023557 ........GERALDO GOMES DE SOUZA ............................................................30 ............01.12.10 ............1º
193.148-2 ....................527 ........GILBERTA BARROS DE LIRA ..............................................................30 ............02.12.10 ............1º
232.312-5 ............1032434 ........GILMA CRISTINA DA SILVA ..................................................................30 ............01.12.10 ............1º
228.464-2 ............1089077 ........GIVALDO JOÃO DA MOTA ....................................................................90 ............01.12.10 ............1º
230.887-8 ............1199485 ........GLÓRIA MARIA MONTE PESSOA ........................................................30 ............03.01.11 ............1°
87.063-3 ..............1130207 ........GRÁCIA MARIA VIEIRA DE AZEVEDO ................................................30 ............01.12.10 ............2º

109.762-8..............1115561 ........HUGO FRANCISCO DE SOUZA ..........................................................60 ............01.12.10 ............2º
235.212-5..............1117282 ........HUGO LÚCIO DE VASCONCELOS ......................................................30 ............06.12.10 ............2º
129.528-4 ..............923940 ........HUMBERTO NEVES PEREIRA DA LUZ................................................30 ............01.12.10 ............2º
147.379-4..............1110418 ........ILMA LÚCIA MORAIS VERAS DE LIMA ................................................30 ............01.12.10 ............2º
230.355-8 ..............972336 ........INÁCIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA ............................................30 ............02.12.10 ............1º
138.054-0 ..............948295 ........IRENE VIEIRA DE SOUZA ..................................................................120 ............03.01.11 ............2°
130.614-6 ............1120860 ........IVANEIDE ALVES DA PAIXÃO ..............................................................30 ............01.12.10 ............2º
192.763-9 ............1044707 ........IVANI ALVES SANTOS DE LIMA ..........................................................30 ............02.12.10 ............1º
226.240-1 ..............728548 ........JACIARA DOS SANTOS SANTANA ......................................................60 ............02.10.11 ............1°
235.370-9 ................17381 ........JAIME MATOS SOUZA ..........................................................................30 ............04.01.11 ............3°
127.274-8 ............1097976 ........JANE GONÇALVES................................................................................30 ............17.12.10 ............1º
224.097-1 ..............131150 ........JANE LÚCIA DE LEMOS SOBRAL........................................................30 ............08.12.10 ............1°
235.759-3 ............1092464 ........JOANA DE ARAÚJO LIMA ..................................................................120 ............01.12.10 ............2º
232.563-2 ............1092846 ........JOANA DE SOUZA PEREIRA DA SILVA ..............................................30 ............01.12.10 ............1º
76.430-2 ..................44302 ........JOAO EUDES TAVARES........................................................................90 ............03.01.11 ............2°
132.057-2 ............1201138 ........JOAQUIM AVELAR SILVEIRA................................................................30 ............03.01.11 ............2°
233.184-5 ............1196133 ........JOELMA MARIA VIEIRA DA SILVA ........................................................30 ............02.01.11 ............1°
133.481-6 ..............881818 ........JOSÉ CLÁUDIO DE SÁ CARVALHO ....................................................30 ............01.12.10 ............2º
193.185-7 ............1152055 ........JOSEFA DE SANTANA SILVA................................................................30 ............03.12.10 ............1º
226.194-4 ............1054034 ........JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO ........................................................30 ............01.12.10 ............1º
228.922-9 ............1196144 ........JOSEFA MARIA DA SILVA ....................................................................30 ............03.01.11 ............1°
228.776-5 ............1133932 ........JOSEFA VIEIRA DA ROCHA..................................................................30 ............13.12.10 ............1º
193.675-1 ............1120656 ........JOSÉLIA BERNARDO PESSOA............................................................30 ............01.12.10 ............1º
228.878-8 ..............120680 ........JOSIAS ALVES DA PAIXÃO ..................................................................30 ............03.12.10 ............1º
229.745-0 ..............967421 ........LANA TEREZINHA CESAR TAVARES ..................................................30 ............01.12.10 ............1º
153.784-9 ................17087 ........LAURA MARIA PEREIRA TORRES ......................................................30 ............01.12.10 ............2º
111.237-6..............1169357 ........LAURA MARIA PEREIRA TORRES ......................................................30 ............01.12.10 ............2º
98.241-5 ..............1138397 ........LENIRA BARBOSA LINS........................................................................90 ............01.01.11 ............3°
234.820-9 ..............993587 ........LEONICE PAULO DA SILVA ..................................................................30 ............03.12.10 ............1º
227.442-6 ............1129926 ........LORENA CERQUEIRA SANTOS ..........................................................30 ............01.12.10 ............1º
84.758-5 ..............1092745 ........LUCI GOMES DA SILVA ........................................................................30 ............01.12.10 ............3º

223.920-5 ..............996647 ........LÚCIA DE FÁTIMA MODESTO DA SILVA ............................................30 ............02.12.10 ............2º
193.188-1 ............1105470 ........LUCIMAURA PEREIRA GOMES DA SILVA ..........................................30 ............06.12.10 ............1º
227.558-9 ............1099596 ........LUIZ AURÉLIO ANSELMO DE MAGALHÃES ......................................30 ............02.12.10 ............1º
87.917-7 ................956856 ........MARIA BENVINDA GOMES DE SÁ ......................................................30 ............03.01.11 ............3°
234.378-9 ............1054260 ........MARIA CRISTINA BELO GUEDES ......................................................30 ............04.01.11 ............1°
124.912-6 ................43874 ........MARIA CRISTINA DE ASSIS ................................................................30 ............05.01.11 ............2°
229.129-0 ............1201094 ........MARIA DAS DORES CARVALHO DE SÁ..............................................30 ............01.01.11 ............1°
230.584-4 ................34031 ........MARIA IRAILDA SILVA DE OLIVEIRA....................................................90 ............12.01.11 ............1°
233.176-4 ..............826110 ........MARIA JOSÉ CAVALCANTE E SILVA ..................................................30 ............01.02.10 ............1°
230.465-1 ..............995995 ........MARIA MADALENA MEDEIROS CYSNEIROS ....................................30 ............01.01.11 ............1°
231.746-0 ..............981268 ........MARIA NEIDE DA SILVA CARDOSO ....................................................30 ............03.01.11 ............1°
101.076-0 ..............809548 ........MIRIAM CAMELO FONSECA ALVES ..................................................180 ............01.10.10 ............3°
86.828-0 ..............1087626 ........MOACIR DEFREITAS GAMA ................................................................30 ............02.12.10 ............2°
235.628-7 ................11474 ........NATÁLIA LAURENTINO DA SILVA ........................................................60 ............01.01.11 ............2°

233.621-9 ................53728 ........NATÁLIA MARIA DE FRANÇA ..............................................................60 ............01.01.11 ............2°
228.906-7 ............1052730 ........RILENE MARIA DA SILVA ......................................................................30 ............03.01.11 ............1°
85.019-5 ..................43806 ........ROSA MARIA MORAES DA SILVA ........................................................30 ............03.01.11 ............3°
224.116-1..................11542 ........RUTE CARNEIRO DA CUNHA ..............................................................30 ............01.01.11 ............2°
128.306-5 ................43435 ........SEVERINA COSTA DE ALBUQUERQUE ............................................120 ............10.01.11 ............2°
230.761-8 ..............996996 ........SEVERINA QUITERIA DA SILVA ..........................................................30 ............01.01.11 ............1°
121.561-2 ....................448 ........SOLANGE DE FARIAS CABRAL ..........................................................30 ............18.01.11 ............2°
233.133-0 ............1027203 ........TERESA CRISTINA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA ......................30 ............03.01.11 ............1°
148.905-4 ................29913 ........VANILDA DE SOUZA COSTA ................................................................30 ............01.01.11 ............2°
78.935-6 ..............1003893 ........VERA LÚCIA DOS SANTOS ..................................................................30 ............01.01.11 ............3°

RICARDO LUIZ DE ALMEIDA NICÉAS
Gerente de Administração de Pessoas

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS – CEHAB

PORTARIA CONJUNTA SAD/CEHAB Nº 17, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2011

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO e o DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS –
CEHAB, tendo em vista a autorização contida no Decreto nº 36.237, de 17 de fevereiro de 2011 e na Deliberação Ad Referendum nº
012/2011, de 08 de fevereiro de 2011,

RESOLVEM:

I. Abrir seleção pública simplificada visando à contratação temporária de 50 profissionais de nível superior para atuar na Companhia
Estadual de Habitação e Obras - CEHAB, observados os termos da Lei nº 10.954/93, e suas alterações, e da Lei Complementar nº
49/2003.

II. Determinar que o processo seletivo de que trata o item anterior terá validade de 01 (um) ano, prorrogável por igual período, a contar
da homologação de seu resultado final, publicada no Diário Oficial do Estado de Pernambuco.

III. Instituir a Comissão Coordenadora do certame, responsável pela elaboração das normas e pelo acompanhamento da execução do
processo seletivo, ficando, desde já, designados os seguintes membros, sob a presidência da primeira:

IV. Estabelecer que será responsabilidade da Comissão Executora, designada pelo Diretor Presidente da CEHAB, a criação de todos os
instrumentos necessários para inscrição, avaliação curricular, entrevista técnica, recebimento dos recursos, elaboração e divulgação dos
resultados, além de todos os comunicados que se fizerem necessários.

V. Fixar em até 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis por igual período, o prazo de vigência dos contratos temporários provenientes
da seleção pública simplificada de que trata a presente Portaria Conjunta.

VI. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

VII. Revogam-se as disposições em contrário.

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Secretário de Administração

Nilton da Mota Silveira Filho
Diretor Presidente da Companhia Estadual de Habitação e Obras

ANEXO I

EDITAL

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O processo seletivo simplificado de que trata esta Portaria Conjunta visa à contratação temporária de 50 (Cinquenta) Profissionais
de nível superior, observado o quadro de vagas constante do Anexo I deste Edital.

1.2. A seleção pública de que trata o subitem anterior será realizada em 02(duas) etapas, denominadas, respectivamente, 1ª Etapa –
Avaliação Curricular, de caráter eliminatório e classificatório, e 2ª Etapa – Entrevista Técnica, de caráter eliminatório e classificatório,
conforme dispõe os itens 5.1.1. e 5.1.2. deste Edital.

1.3. Para os atos advindos da execução deste processo seletivo, para os quais é exigida ampla divulgação, será utilizado o endereço
eletrônico: www.cehab.pe.gov.br, devendo o resultado final ser homologado através de Portaria Conjunta SAD/CEHAB, publicada no
Diário Oficial do Estado.

2. DAS FUNÇÕES, ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO, REMUNERAÇÃO E JORNADA DE TRABALHO

2.1. A todos os Gestores de Obras caberá:

a) estabelecer mecanismos de controle de qualidade para as obras de engenharia civil, elétrica e projetos complementares;

b) fiscalizar, elaborar e aprovar medições;

c) prestar assessoramento em questões de construção, ampliação e reestruturação de prédios sob a responsabilidade da Cehab;

d) analisar prestações de contas das atividades pertinentes a seu respectivo grupo de obras e serviços;

e) manter informada a Diretoria Técnica da Cehab, sobre as justificativas técnicas, análise de preços e cronograma de execução das
obras sob sua responsabilidade;

f) emitir relatórios de avaliação periódica e pareceres sobre as obras executadas; 

g) prestar informações solicitadas pelos órgãos de controle interno e externo alusivo ao acompanhamento das obras, sempre que
solicitado.

h) coordenar, supervisionar e orientar as tarefas a serem executadas pelas equipes sob sua supervisão; 

i) levantar e analisar quantitativos e especificações técnicas de projetos arquitetônicos e de engenharia; elaborar planilhas orçamentárias,
cronogramas físico – financeiros e quadros de composição de custos de projetos; 

j) elaborar e analisar projetos de instalações prediais; 

l) elaborar laudos e pareceres técnicos de vistoria de edificações e de áreas (terrenos);

m) analisar e interpretar estudos geotécnicos, topográficos e outros; realizar trabalhos de caráter técnico na área de engenharia; 

n) participar de equipes de trabalho multidisciplinares, inclusive envolvendo pessoal técnico especializado de outras unidades da CEHAB; 
o) elaborar e analisar projetos de infra-estrutura urbana; 

p) prestar assessoramento dentro das especialidades à Chefia imediata; 

r) atestar faturas de obras sob sua supervisão; 

s)realizar outras tarefas correlatas.

NOME CARGO INSTITUIÇÃO  
Dayse Avany Feitoza  Assessora de Pessoas  IRH 
Tatiana Vitória Bezerra Furtado  Coordenadora Jurídica  Cehab 
Rafaela Brasileiro Gurgel  Assessora  SAD 
Andréa Chaves  Diretora de Infraestrutura  Cehab 

 

Repartições Estaduais
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2.2. São atribuições específicas dos Gestores de obras, por área:

2.2.1. Função: Gestor de Obras – Engenheiro Civil com especialidade em acompanhamento de obras:

a) fiscalizar e executar controle de qualidade sistemático das obras, emitindo relatórios de avaliação periódica;

b) exercer atividades de campo que exijam a verificação física do empreendimento, se deslocando aos locais necessários, inlcusive
subindo em escadas e andaimes quando necessário.

c) elaborar medições e pareceres sobre obras e serviços executados;

d) assistir às unidades sob a responsabilidade da Cehab, em assuntos de construção de prédios;

e) controlar e analisar documentos de despesas das obras;

f) elaborar cronograma físico financeiro de obras;

g) elaborar orçamento de obras;

h) efetuar levantamento de quantitativos de serviços em campo e/ou através de projetos, para elaboração orçamentos;

i) elaborar e solicitar Termos Aditivos, quando for o caso, devidamente justificados, com análise de preços e cronograma;

j) efetuar critério de medição.

l) elaborar e analisar projetos de instalações prediais; 

m) elaborar laudos e pareceres técnicos de vistoria de edificações e de áreas (terrenos);

n) analisar e interpretar estudos geotécnicos, topográficos e outros; 

o) realizar trabalhos de caráter técnico na área de engenharia; 

p) participar de equipes de trabalho multidisciplinares, inclusive envolvendo pessoal técnico especializado de outras unidades da CEHAB; 
q) elaborar e analisar projetos de infra-estrutura urbana; 

r) prestar assessoramento dentro das especialidades à Chefia imediata; 

s) atestar faturas de obras sob sua supervisão; 

t) realizar outras tarefas correlatas.

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 4.590,00. (quatro mil reais e quinhentos e noventa reais)

JORNADA DE TRABALHO: 40 (quarenta) horas semanais.

VAGAS: 24 (vinte e quatro) vagas gerais + 01 (uma) vaga para pessoa com deficiência = 25 (vinte e cinco) vagas totais

REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO:

a) Diploma ou Declaração de conclusão de Curso de Graduação em Engenharia Civil, respeitada as especificidades e atribuições do
cargo, emitido por instituição oficialmente reconhecida/autorizada pelo órgão competente;

b) Inscrição e em condições regular no Órgão de representação da categoria profissional: Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura – CREA;

c) Exercício profissional como Engenheiro, por no mínimo 06 (seis) meses, na especialidade para a qual se inscreveu.

2.2.2. Função: Gestor de Obras – Engenheiro civil, com especialidade em instalações hidráulicas:

a) elaborar parecer sobre obras e serviços executados;

b) elaborar projetos de instalações hidráulicas (residencial e infra estrutura) e especificar material a ser utilizado;

c) efetuar compatibilização de projetos (arquitetônico/instalação/estrutural);

d) analisar e interpretar estudos geotécnicos, topográficos e outros;

e) participar de equipes de trabalho multidisciplinares, inclusive envolvendo pessoal técnico especializado de outras unidades da Cehab;

f) prestar assessoramento dentro das especialidades à Chefia imediata 

g) atestar faturas de obras sob sua supervisão;

h) exercer atividades de campo que exijam a verificação física do empreendimento, se deslocando aos locais necessários, inlcusive
subindo em escadas e andaimes quando necessário.

i) realizar outras tarefas correlatas.

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 4.590,00. (quatro mil reais e quinhentos e noventa reais)

JORNADA DE TRABALHO: 40 (quarenta) horas semanais.

VAGAS: 01 (uma) vaga geral + 01 (uma) vaga para pessoa com deficiência = 02 (duas) vagas totais

REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO:

a) Diploma ou Declaração de conclusão de Curso de Graduação em Engenharia Civil, respeitada as especificidades e atribuições do
cargo, emitido por instituição oficialmente reconhecida/autorizada pelo órgão competente;

b) Inscrição e em condições regular no Órgão de representação da categoria profissional: Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura – CREA;

c) Exercício profissional como Engenheiro, por no mínimo 06 (seis) meses, na especialidade para a qual se inscreveu.

d)Experiência em Excel/Autocad;

2.2.3. Função: Gestor de Obras – Engenheiro Civil com especialidade em orçamento – Orçamentista:

a) elaborar cronograma físico financeiro de obras;

b) elaborar orçamento de obras;

c) efetuar levantamento de quantitativos de serviços em campo e/ou através de projetos, para elaboração orçamentos;

d) efetuar composição de preços / BDI de serviços;

e) efetuar critério de medição.

f) levantar e analisar quantitativos e especificações técnicas de projetos arquitetônicos e complementares; 

g) elaborar planilhas orçamentárias, cronogramas físico – financeiros e quadros de composição de custos de projeto, bem como material
necessário para a deflagração de processos licitatórios;

f) prestar assessoramento dentro das especialidades à Chefia imediata;

g) atestar faturas de obras sob sua supervisão;

h) participar de equipes de trabalho multidisciplinares, inclusive envolvendo pessoal técnico especializado de outras unidades da Cehab;

i) exercer atividades de campo que exijam a verificação física do empreendimento, se deslocando aos locais necessários, inlcusive
subindo em escadas e andaimes quando necessário.

j) realizar outras tarefas correlatas; 

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 4.590,00. (quatro mil reais e quinhentos e noventa reais)

JORNADA DE TRABALHO: 40 (quarenta) horas semanais.

VAGAS: 03 (três) vagas gerais + 01 (uma) vaga para pessoa com deficiência = 04 (quatro) vagas totais

REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO:

a) Diploma ou Declaração de conclusão de Curso de Graduação em Engenharia Civil, respeitada as especificidades e atribuições do
cargo, emitido por instituição oficialmente reconhecida/autorizada pelo órgão competente;

b) Inscrição e em condições regular no Órgão de representação da categoria profissional: Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura – CREA;

c) Exercício profissional como Engenheiro, por no mínimo 06 (seis) meses, na especialidade para a qual se inscreveu.

d) Experiência em Excel/software de orçamento;

2.3. Função: Arquiteto

a) elaborar e analisar estudos de concepção, planos urbanísticos e projetos de arquitetura, paisagismo e urbanismo; 

b) participar de equipes de trabalho multidisciplinares, inclusive envolvendo pessoal técnico especializado de outras unidades da CEHAB; 

c) prestar assessoramento dentro das especialidades à Chefia imediata; 

d) elaborar relatórios de trabalhos relacionados com a especialidade;

e) atestar faturas de projetos sob sua supervisão; 

f)desempenhar outras atividades correlatas.

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 4.590,00 (quatro mil e quinhentos e noventa reais)

JORNADA DE TRABALHO: 40 (quarenta) horas semanais.

VAGAS: 03 (três) vagas gerais + 01 (uma) vaga para pessoa com deficiência = 04 (quatro) vagas totais

REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO:

a) Diploma ou Declaração de conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura, emitido por instituição oficialmente
reconhecida/autorizada pelo órgão competente;

b) Inscrição e em condições regular no Órgão de representação da categoria profissional: Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura – CREA;

c) Domínio do uso do programa AUTOCAD, no mínimo, na versão 2006, na elaboração de projetos de arquitetura;

d) Exercício profissional como Arquiteto, por no mínimo 06 (seis) meses.

2.4. Função: Advogado

a) realizar trabalhos de caráter técnico na área jurídica; 

b) exercer a representação jurídica, judicial e extrajudicial da CEHAB; 

c) prestar apoio em assuntos de natureza jurídica e legislativa às diversas áreas da CEHAB; 

d) zelar pela observância da legalidade e finalidade dos atos administrativos e das atividades da CEHAB;

e) produzir estudos, pareceres, informações, recomendações e outros documentos necessários às decisões do Diretor Presidente,
diligenciando a obtenção de informações e esclarecimentos junto às Diretorias setoriais; 

f) participar de equipes de trabalho multidisciplinares inclusive envolvendo pessoal técnico especializado de outras unidades da CEHAB; 

g) prestar assessoramento dentro das especialidades à Chefia imediata; 

h) elaborar relatórios de trabalhos relacionados com a especialidade; 

i) desempenhar outras atividades correlatas, dentro da área jurídica, que forem solicitadas.

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 3.825,00 (Três mil, oitocentos e vinte cinco reais)

JORNADA DE TRABALHO: 40 (quarenta) horas semanais.

VAGAS: 03 (três) vagas gerais + 01 (uma) vaga para pessoa com deficiência = 04 (quatro) vagas totais

REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO:

a) Diploma ou Declaração de conclusão de Curso de Graduação em Direito, emitido por instituição oficialmente reconhecida/autorizada
pelo órgão competente;

b) Inscrição e em condições regular no Órgão de representação da categoria profissional: Ordem dos Advogados do Brasil – OAB;

c) Exercício profissional como Advogado, por no mínimo 06 (seis) meses.

2.5. Função: Assistente Social

a) realizar o planejamento das ações sociais em conjunto com a Coordenação Técnica; 

b) prestar serviços de assessoria técnica social na elaboração de projetos demandados pela chefia imediata; 

c) realizar contatos e visitas domiciliares com e sem o acompanhamento de equipes técnicas de engenharia; 

d) atendimento aos movimentos sociais; 

e) mobilizar as comunidades e intermediar junto aos beneficiários as questões de inclusão de famílias em programas habitacionais
gerenciados pela CEHAB; 

f) acompanhar as famílias residentes em conjuntos habitacionais e/ou em assentamentos precários nos processos de urbanização; 

g) articular parcerias para implementação de projetos sociais de conformidade com programas desenvolvidos pela CEHAB; 

h) elaborar relatórios e notas técnicas; 

i)participar de reuniões e audiências públicas; 

j) participar de equipes de trabalho multidisciplinares, inclusive envolvendo pessoal técnico especializado de outras unidades da CEHAB; 

l) prestar assessoramento dentro das especialidades à Chefia imediata; 

m) realizar outras tarefas correlatas.

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).
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JORNADA DE TRABALHO: 30 (trinta) horas semanais.

VAGAS: 04 (quatro) vagas gerais + 01 (uma) vaga para pessoa com deficiência = 05 (cinco) vagas totais

REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO:

a) Diploma ou Declaração de conclusão de Curso de Graduação em Serviço Social, emitido por instituição oficialmente
reconhecida/autorizada pelo órgão competente;

b) Inscrição e em condições regular no Órgão de representação da categoria profissional: Conselho Regional de Serviço Social - CRESS;

c) Exercício profissional como Assistente Social, por no mínimo 06 (seis) meses.

2.6. Função: Contador

a) realizar conciliações bancárias; 

b) realizar conciliação das aplicações financeiras; 

c) realizar conferências de Notas Fiscais Faturas recebidas, a serem pagas; 

d) realizar conferência da documentação exigida pelos Contratos de Execução de Obras; 

e) efetuar análise e o cumprimento, por parte dos fornecedores e prestadores de serviços, dos documentos exigidos pelo Decreto
Estadual Nº. 25.304 de 17/03/2003; 

f) efetuar registro dos Pedidos de Desembolsos através do e-Fisco; 

g) emitir de Ordens Bancárias através do e-Fisco; 

h) efetuar a alocação de Recursos nas Fichas Financeiras, através do e-Fisco; 

i) efetuar o preenchimento das Prestações de Contas, por Convênio, mensalmente, de acordo com a Instrução Normativa Nº. 01 de
janeiro de 1997, expedida pela Secretaria do Tesouro Nacional e a Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n.º 127, de 29.05.2008; 

j) efetuar conferência das Prestações de Contas dos Convênios firmados entre a CEHAB e as Prefeituras Municipais e das organizações
sociais; Efetuar cálculos e emissão de guias de tributos retidos na fonte, tais como: INSS, ISS, PIS/COFINS/CSLL e IRRF, sobre os
pagamentos aos fornecedores e prestadores de serviços contratados pelos Convênios; 

l) efetuar registro contábil das despesas com tarifas bancárias das contas vinculadas aos Convênios; elaborar conciliação, por fonte de
recursos, dos valores recebidos e pagos pelos Convênios; 

m) efetuar Registro contábil, nas contas de Ativo e Passivo, para o controle contábil dos valores repassados pelos Convênios e suas
aplicações;

n) arquivar e organizar a documentação contábil utilizada para posterior Prestação de Contas; 

o) participar de equipes de trabalho multidisciplinares, inclusive envolvendo pessoal técnico especializado de outras unidades da CEHAB; 

p)prestar assessoramento dentro das especialidades à Chefia imediata; elaborar relatórios de trabalhos relacionados com a
especialidade; 

q) realizar outras tarefas correlatas.

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 3.825,00 (Três mil, oitocentos e vinte e cinco reais)

JORNADA DE TRABALHO: 40 (quarenta) horas semanais.
VAGAS: 05 (cinco) vagas gerais + 01 (uma) vaga para pessoa com deficiência = 06 (seis) vagas totais

REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO:

a) Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Ciências Contábeis, emitido por instituição oficialmente reconhecida/autorizada pelo
órgão competente;

b) Inscrição e em condições regular no Órgão de representação da categoria profissional: Conselho Regional de Contabilidade - CRC;

c) Exercício profissional como Contador, por no mínimo 06 (seis) meses.

3. DAS VAGAS

3.1 As vagas destinadas a cada função estão distribuídas entre as unidades administrativas da CEHAB, conforme detalhamento,
constante do Anexo I deste Edital.

3.2 O candidato deverá fazer uma única escolha de função/área de atuação, à qual ficará vinculado, não podendo alterá-la, sob hipótese
alguma.

3.3 DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

3.3.1 Das vagas ofertadas neste edital, 3% (três por cento), no mínimo 01 (uma), serão preenchidas na forma estabelecida no artigo 97,
inciso VI, alínea “a”, da Constituição do Estado de Pernambuco, observada a compatibilidade da função com a deficiência de que seja
o candidato portador.

3.3.1.1 A reserva de vagas às pessoas com deficiência observará o quantitativo definido no Anexo I do presente Edital.

3.3.2. Serão consideradas pessoas com deficiência os candidatos enquadrados no contido no Decreto Federal nº 3.298 de 20.12.1999,
e alterações posteriores.

3.3.3. O candidato que desejar concorrer às vagas definidas no subitem anterior deverá, no ato de inscrição, declarar sua condição, com
expressa referência ao código da classificação Internacional de Doença (CID).

3.3.4. Os candidatos que se declararem pessoas com deficiência, quando apresentarem laudo médico, participarão da seleção pública
em igualdade de condições com os demais candidatos, quanto ao conteúdo, avaliação e critérios de aprovação e à pontuação mínima
exigida para todos os demais candidatos, como determina os artigos 37 e 41, do Decreto nº 3.298/99 e alterações posteriores.

3.3.5. Sem prejuízo do disposto no subitem qual, o candidato aprovado e classificado, dentro do número de vagas destinadas a pessoas
com deficiência, será convocado para, antes da contratação, submeter-se à perícia médica, promovida pelo Núcleo de Supervisão de
Perícias Médicas e Segurança do Trabalho – NSPS do Instituto de Recursos Humanos do Estado de Pernambuco – IRH, ou órgão
análogo, que terá decisão terminativa sobre a sua qualificação como portador de deficiência ou não, e sobre o grau de deficiência.

3.3.6. Da decisão proferida pelo Núcleo de Supervisão de Perícias Médicas e Segurança do Trabalho – NSPS, ou órgão análogo, não
caberá recurso administrativo.

3.3.7. A inobservância do disposto neste item 3.3 e seus subitens acarretará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas às pessoas
com deficiência, valendo a sua inscrição para a concorrência geral de vagas.

3.3.8. O candidato que não tenha sido qualificado como pessoa com deficiência pela perícia médica voltará a concorrer na listagem geral
juntamente com os demais candidatos.

3.3.9. O candidato cuja deficiência seja julgada pela perícia médica como incompatível com o exercício das atividades da função para a
qual se inscreveu, será excluído do processo e considerado desclassificado para todos os efeitos.

3.3.10. O candidato pessoa com deficiência que, no ato da inscrição, não informar essa condição, receberá, em todas as fases da
seleção, tratamento igual ao previsto para os candidatos não portadores de deficiência.

3.3.11. As vagas destinadas às pessoas com deficiência que não forem preenchidas por falta de candidatos, por reprovação na seleção
ou na perícia médica, serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação.

4. DAS INSCRIÇÕES

4.1. Para se inscrever, o candidato deverá preencher o Formulário de Inscrição, disponível no site www.cehab.pe.gov.br, e encaminhá-
lo, no período informado no Anexo IV, através de SEDEX ou diretamente à Companhia Estadual de Habitação e Obras – CEHAB, com
endereço na Rua Odorico Mendes, nº 700, Sala 214, 2º andar, Campo Grande, Recife-PE – CEP: 52031-080, A/C de Dra. Tatiana
Vitória Bezerra Furtado, acompanhado de cópia da seguinte documentação:
a) Documento de identidade com foto;
b) CPF;
c) Comprovante de estar quite com a Justiça Eleitoral;
d) Quitação com o serviço militar, se do sexo masculino;
e) Documentação comprobatória da experiência profissional;
f) Documentação comprobatória da escolaridade exigida para a função/área que concorre;
g) Declaração de que trata o subitem 3.3.3 deste Edital, quando for o caso.

4.2. Serão considerados documentos de identidade:
a) carteiras expedidas pelos Ministérios Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelo Corpo
de Bombeiros Militar e Polícias Militares, carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos,
etc.), passaporte,certificado de reservista, carteiras funcionais do Ministério Público, carteiras funcionais expedidas por órgão público
que, por lei federal, valham como identidade, carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação (somente o modelo com foto). Para
validação como documento de identidade, o documento deve se encontrar dentro do prazo de validade.
4.3. Será considerada válida a documentação postada até o último dia destinado à inscrição.

4.4. Não será admitida a juntada de qualquer documento após a postagem, através de SEDEX, encaminhado à CEHAB, nem inscrição
presencial, por fax, correio eletrônico ou qualquer outro meio diverso daquele previsto no subitem 4.1.

4.5. A inscrição do candidato expressará sua integral adesão a todas as regras que disciplinam a presente seleção.

4.6. As informações prestadas no Formulário de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a equipe executora do
direito de excluir da seleção o candidato que não preencher o formulário de forma completa e correta e/ou fornecer dados
comprovadamente inverídicos, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.

4.7. Não será aceita a inscrição que não atender, rigorosamente, ao estabelecido neste Edital.

4.8. Cada candidato só poderá se inscrever para uma única função/área, conforme indicação constante no Anexo I deste Edital.

5. DA SELEÇÃO

5.1. A presente seleção será realizada em 02 (duas) etapas sucessivas, denominadas, respectivamente, 1ªEtapa - Avaliação Curricular,
de caráter eliminatório e classificatório, e 2ª Etapa - Entrevista Técnica, de caráter classificatório e eliminatório, nas datas, horários e
locais informados no Anexo IV, sendo esta última aplicada apenas aos candidatos classificados na 1ª Etapa, em número correspondente
a 03 vezes o total de vagas ofertadas neste Edital, por função.

5.1.1. DA AVALIAÇÃO CURRICULAR

5.1.1.1. Participarão da Avaliação Curricular todos os candidatos devidamente inscritos na seleção, que serão avaliados através das
informações prestadas no Formulário de Inscrição, desde que corretamente comprovadas com a documentação solicitada.

5.1.1.2. A Avaliação Curricular valerá, no máximo, 10 (dez) pontos, observada a seguinte tabela:

5.1.1.3. Será eliminado na Avaliação Curricular o candidato que não comprovar a escolaridade exigida e a experiência profissional de,
no mínimo, 06 (seis) meses, para a função a qual concorre.

5.1.1.4. A experiência profissional deverá ser comprovada: 

a) mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;

b) através Certidão/Declaração de tempo de serviço público ou privado, emitida pela unidade de recursos humanos da instituição em que
trabalha ou trabalhou, na qual conste expressamente o cargo/função desempenhada e as atividades desenvolvidas;

c) no caso de experiência profissional como autônomo, mediante contratos ou Recibos de Pagamentos de Autônomo (RPA) ou notas
fiscais de serviço ou declaração de imposto de renda, tudo cópia autenticada em cartório, devendo constar expressamente o
cargo/função desempenhados e as atividades desenvolvidas;

d) no caso de experiência profissional no exterior, mediante certidão da instituição para a qual trabalhou acompanhada de tradução para
a língua portuguesa, feita por tradutor juramentado, na qual conste expressamente o cargo/função desempenhado e as atividades
desenvolvidas;

e) no caso de experiência como cooperativado, mediante Declaração assinada pelo dirigente máximo da entidade à qual se vincula ou
vinculou formalmente, na qual conste expressamente o cargo/função desempenhado e as atividades desenvolvidas.

5.1.1.5. A fração de tempo de experiência superior a 06 (seis) meses será arredondada para 01 (um) ano.

5.1.1.6. Na hipótese de não existir a unidade de recursos humanos de que trata a letra “b” do subitem 5.1.1.4, a Certidão/Declaração
deverá ser emitida pela autoridade responsável pelo fornecimento do documento, que declarará a referida inexistência.

5.1.1.7. As Certidões/Declarações de que tratam as letras “b” e “e” do subitem 5.1.1.4 deverão ser emitidas em papel timbrado da
instituição, e as autoridades responsáveis pela sua emissão deverão ter as suas firmas reconhecidas em cartório.

5.1.1.8. Estágios não serão considerados para fins de comprovação de experiência profissional.

5.1.1.9. Qualquer informação falsa ou não comprovada gera a eliminação do candidato do presente processo seletivo, sem prejuízo de
outras sanções cabíveis.

5.1.2. DA ENTREVISTA TÉCNICA

5.1.2.1. Participarão da Entrevista Técnica os candidatos aprovados na Avaliação Curricular, em número correspondente a 03 (três)
vezes o total de vagas ofertadas neste Edital, por função, respeitada, estritamente, a ordem de classificação.

5.1.2.3. A Entrevista Técnica consistirá na realização de, no mínimo, 05 (cinco) perguntas, formuladas por Banca Examinadora, a ser
designada através de Portaria do Diretor Presidente da CEHAB, devendo ser respondidas, oralmente, pelo candidato, no prazo
estabelecido pelo referido Colegiado.

5.1.2.4. A Entrevista Técnica valerá até 10 (dez) pontos, sendo até 02 (dois) pontos para cada pergunta.

5.1.2.5. Estará eliminado da seleção o candidato que obtiver, na Entrevista Técnica, menos de 04 (quatro) pontos.

5.1.2.6. As perguntas da Entrevista Técnica versarão sobre matéria relativa à área indicada pelo candidato no ato de inscrição, bem como
a conteúdos indicados no Anexo I.

6. DA CLASSIFICAÇÃO

6.1. A classificação geral dar-se-á a partir da soma dos pontos obtidos, pelo candidato, na Avaliação Curricular e na Entrevista Técnica.

6.2. Em caso de empate, serão adotados os seguintes critérios, sucessivamente:

a) maior pontuação na Entrevista Técnica;
b) maior tempo de experiência profissional na área para a qual concorre;
c) maior idade.

ITEM DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA 
Experiência profissional comprovada na área para a qual o 
candidato se inscreveu. 

1,0 ponto, por cada ano de 
experiência. 

5,0 pontos 

Cursos de capacitação em áreas correlatas a função para a 
qual o candidato se inscreveu de, no mínimo, 30 horas/aula 

1,0 ponto por curso. 3,0 pontos 

Curso de especialização em áreas correlatas a função para a 
qual o candidato se inscreveu de, no mínimo, 180 horas/aula 

2,0 pontos. 2,0 pontos 

TOTAL  10,0 PONTOS 
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6.3. Ocorrendo, ainda, o empate de idade, em função da data de nascimento, serão analisadas as Certidões de Nascimento dos
candidatos empatados, para constatar o desempate em hora(s), minuto(s) e segundo(s).
6.4 Fica assegurado aos candidatos que tiverem idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos do art. 27, da Lei Federal nº
10.741/2003 (Estatuto do Idoso), a idade mais avançada como primeiro critério para desempate, sucedido dos outros previstos no
subitem anterior. 

7. DOS RECURSOS

7.1 Poderão ser interpostos recursos quanto ao resultado preliminar de cada uma das etapas deste certame, dirigidos à respectiva
Comissão Executora, e apresentados nas datas, locais e horários fixados no Anexo IV.

7.2. Não serão analisados os recursos interpostos fora dos prazos estipulados neste edital.

7.3. Os recursos deverão ser apresentados em formulário próprio, conforme modelo constante do Anexo III.

7.4 Os recursos deverão ser encaminhados por SEDEX ou entregues pessoalmente na CEHAB, no mesmo endereço previsto para
inscrição, disposto no item 4. deste edital, no horário das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00h.

8. DA CONTRATAÇÃO

8.1. São requisitos básicos para a contratação:

a)ter sido aprovado no presente processo seletivo;

b)ser brasileiro nato ou naturalizado;

c) estar em dia com as obrigações eleitorais;

d) ter certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino;

e) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função;
f) cumprir as determinações deste edital;

g) não acumular cargos, empregos ou funções públicas, salvo nos casos constitucionalmente permitidos.

8.2 Os candidatos aprovados serão contratados por um prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis por igual período,
observados, estritamente, o número de vagas por função, a ordem de classificação e a disponibilidade orçamentária e financeira da
CEHAB.

8.2.1. A convocação para as contratações dar-se-á através do site www.cehab.pe.gov.br e telegrama dirigido ao endereço constante na
ficha de inscrição do candidato convocado, sendo ele o único responsável por correspondência não recebida, em virtude de inexatidão
no endereço informado.

8.3 As contratações serão rescindidas, a qualquer tempo, quando conveniente ao interesse público; verificada a inexatidão ou
irregularidade nas informações prestadas durante o processo seletivo; constatada falta funcional; verificada a ausência de idoneidade
moral, assiduidade, disciplina, eficiência ou aptidão para o exercício da função; ou quando cessadas as razões que lhe deram origem.

8.4. Só serão aceitos Diplomas e Certificados emitidos por instituição reconhecida por autoridade pública competente.

8.5. O exame de saúde pré-admissional correrá às expensas do candidato, assim como as despesas decorrentes de eventuais
deslocamentos e hospedagem, durante a seleção ou em virtude de eventual contratação.

8.6. Os candidatos contratados serão lotados na sede desta CEHAB, no município do Recife, podendo se deslocar a qualquer Município
do Estado de Pernambuco, em virtude da necessidade do serviço.

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas do presente processo de seleção, contidas neste edital, e em outros
instrumentos normativos e comunicados que vierem a surgir.

9.2. Nenhum candidato poderá alegar o desconhecimento do presente edital ou de qualquer outra norma e comunicado posterior e
regularmente divulgados, vinculados ao certame, ou utilizar-se de artifícios de forma a prejudicar o processo seletivo simplificado.

9.3. Todos os horários previstos neste edital correspondem ao horário oficial do Estado de Pernambuco.

9.4. Será eliminado da seleção simplificada o candidato que não apresentar os requisitos mínimos exigidos, bem como aquele que não
comparecer no dia e horário informados para realização da Entrevista Técnica.

9.5. O resultado final do processo seletivo simplificado será homologado, no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, através de Portaria
Conjunta SAD/CEHAB, na qual constará a relação dos candidatos classificados, em ordem decrescente de classificação, contendo o
nome do candidato, número de sua inscrição e pontuação final.

9.6. A aprovação e a classificação final geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à contratação, reservando-se à CEHAB
o direito de proceder às contratações em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço até o número de vagas
autorizadas.

9.7. O candidato que não atender à convocação para a sua contratação, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, juntamente com a
apresentação dos documentos para a comprovação dos requisitos para a contratação, citados neste edital, será considerado desistente,
sendo automaticamente excluído do processo seletivo simplificado.

9.8. O prazo de validade da seleção será de 01 (um) ano, a contar da data de homologação do resultado final na imprensa oficial,
podendo ser renovado por igual período, a critério da CEHAB.

9.9. Não será fornecido ao candidato documento comprobatório de classificação ou aprovação no presente processo seletivo
simplificado, valendo, para esse fim, a publicação no Diário Oficial do Estado de Pernambuco.

9.10. O candidato deverá manter atualizado seu endereço, se classificado, sendo de sua inteira responsabilidade os prejuízos
decorrentes da não atualização deste.

9.11. O candidato será responsável por todas as informações e declarações prestadas.

9.12. Se, a qualquer tempo, for identificada inexatidão nas informações, falsidade nas declarações ou quaisquer irregularidades nos
documentos, o candidato será eliminado do processo seletivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

9.13. A rescisão do contrato, por iniciativa do contratado, deverá ser comunicada, por escrito, à Companhia Estadual de Habitação e
Obras - CEHAB, com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias, para que o serviço não tenha prejuízo a sua regular prestação. Neste
caso, poderá ser convocado o próximo candidato da lista de classificados.

9.14. Os casos omissos serão analisados e deliberados pela Comissão Coordenadora.

ANEXO I
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – ENTREVISTA TÉCNICA

Engenheiro - Gestor de Obras

1-Atividades exercidas na Cehab;
2-Procedimentos de projetos e planilhas orçamentárias. Divergências entre objeto contratado e campo;
3-Intervenções em execução de projeto no âmbito de habitação popular;
4- Plano de Obras;
5- Urbanização em área ocupada por população de baixa renda;
6- Fiscalização de obras;
7- Medição;
8- Lei nº 8666/93;
9- Conhecimentos de programas de informática ( Auto Cad, excel);
10. Projetos e métodos construtivos;

Engenheiro - Orçamentista

1- Todo o conteúdo pertinente ao cargo Engenheiro - Gestor de Obras;
2- Excel : Tabela dinâmica. Fórmulas. Macro. Vinculação de Planilhas;
3- Formação de BDI/tributos;
4. Levantamentos através de Projetos - Obras - Unidades Habitacionais (Arquitetura, Instalações Elétricas, hidrossanitárias, lógica,
incêndio, Estrutural);
5. Infra-Estrutura - levantamento quantitativos (pavimentação, drenagem, so ndagem, estudos topográficos, abastecimento,
terraplenagem)
6. Conhecimentos de software de orçamento;

Engenheiro – Instalações Hidráulicas

1. Todo o conteúdo pertinente ao cargo de Engenheiro - Gestor de Obras;
2. Elaboração de projeto hidrossanitário com levantamento de materiais e quantitativos;
3. Compatibilização do projeto com os demais projetos (arquitetura, elétrico, estrutura etc);
4. Composição de planilha orçamentárias;

Arquiteto

1. Sistema de informatica ms projet, auto cad, excel;
2. Concepção de projeto;
3.Conhecimento de projeto de habitação e de infra-estrutura (pavimentação, terraplenagem, infra-estrutura, etc.)
4. Lei nº 8666/93;
5. Atividades exercidas pela Cehab;

Contador

1. Créditos adicionais. Classificações;
2. Instrumentos de execução orçamentária e financeira;
3. Empenho;
4. Contas retificadoras;
5. Lei nº 8666/93.
6. Código de Administração Financeira do Estado.
7. Conhecimento de programas de informática;
8.Companhia fechada. Elaboração e Publicação de fluxos de caixa.

Advogado

1. Lei nº 8666/93;
2. Atividades exercidas na Cehab;
3. Organização administrativa. Administração direta e indireta. Natureza Jurídica dos órgãos da administração pública estadual.
4. Desapropriação;
5. Reintegração de posse;
6. Responsabilidade na esfera trabalhista;
7. Regime de Pessoal na Administração Pública;
8. Conhecimento de informática.
9. Sociedades.

Assistente Social

1. Oportunidade. Abordagem em Programas sociais;
2. Desapropriação. Procedimentos junto a população;
3. Qualidade de vida. Convencimento e sensibilização. Comodidade.
4. Cadastramento. Perfis. Critérios.
5. Tratamento com Comunidades Carentes;
7. Conhecimentos sobre programas sociais;
8. Atividades exercidas pela Cehab;

ANEXO II

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO Nº _____________
FUNÇÃO:
LOTAÇÃO:
DADOS PESSOAIS
Nome do candidato:
Sexo: M ( ) F ( ) Estado Civil: Data de Nascimento: ___/___/___
Naturalidade: Nacionalidade:
RG: Órgão Emissor: UF: Data de Emissão: ___/___/___
CPF: PIS/PASEP:
Título de Eleitor: Zona: Seção:
Cart. Profissional: Série: UF: Data de Expedição: ___/___/___
Cert. Reservista: Série: Região:
Endereço: Nº
Complemento: Bairro: Cidade:
UF: CEP: Telefone: (____)
Nome do Pai:
Nome da Mãe:
ML
Possui vínculo empregatício com alguma instituição pública ou privada?
Sim ( ) Não( )
Local:
Função: Tempo de serviço:
Portador de Deficiência ( ) Sim
Especificar qual a Deficiência:
ASSINATURA
Candidato:
Local e data:
————————————————————————————————————————————————————————————
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
INSCRIÇÃO Nº. _________ NOME DO CANDIDATO: ________________________________________________________________
RECEBIDA EM ______/______/______ ____________________________________________________________________________
ASSINATURA

ANEXO III
FORMULÁRIO PARA RECURSO

Nome do candidato:
Nº de Inscrição:
Ao Presidente da Comissão Executora:
Como candidato ao processo seletivo para a função de ________________________________________________________, lotação
________________, solicito a revisão de minha pontuação na Avaliação Curricular, sob os seguintes
argumentos:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________
Recife, ____ de _________ de 2011
___________________________
Assinatura do Candidato
Atenção:
1 Preencher o recurso com letra legível.
2. Apresentar argumentações claras e concisas.
3. Preencher o recurso em 02 (duas) vias, das quais 01 (uma) será retida e outra permanecerá com o
candidato, sendo atestada a entrega.
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ANEXO IV

CALENDÁRIO

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE DEFICIÊNCIA

Dr.(ª)___________________________________________________________________________________CRM - PE: ___________
Especialidade: ______________________________, fundamentado no Texto da Lei 7.853 DE 24/10/1989, Artigo 2º, Parágrafo Único,
em seu inciso III, alíneas b, que diz: O empenho do poder público quanto ao surgimento e a manutenção de empregos inclusive de tempo
parcial, destinados a pessoas portadoras de deficiência que não tenham acesso aos empregos comuns. A qual foi normatizada pelo
Decreto 3.298/99 e que foi alterado pelo Decreto 5.296/04 que diz no seu Artigo 4º: É considerada pessoa portadora de deficiência
Física a que se enquadra na seguinte categoria:
Inciso I – Deficiência Física: Alteração completa ou parcial de um ou mais segmento do corpo humano, acarretando o comprometimento
da função física apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia,
triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membro com deformidade
congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. (nova
redação dada pelo Decreto Nº 5.296 de 02 de dezembro de 2004 – DOU de 03/12/2004) 
Declaro que o(a) Sr(ª)________________________________________________ Identidade Nº _____________ inscrito(a) no
Concurso Público concorrendo a uma vaga de _________________________ como Portador(a) de Deficiência Física. Fundamentado
no exame clínico que o(a) mesmo(a) apresenta e com base no previsto nos termos da Lei e nos Decreto 3.298 alterado pelo Decreto
5.296, AFIRMO que: O(A) candidato(a) (É) (NÃO É) portador(a) de Deficiência Física, cujo CID 10 da Deficiência é
____________________. Em razão do(a) mesmo(a) apresentar o seguinte quadro deficitário motor:
___________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
E que será necessário para acesso à sala onde será realizada a prova escrita _________________, e em razão da paralisia nos
membros superiores, será necessidade __________________ para preencher o cartão de resposta da prova. 
NOTA: O(A) candidato(a) inscrito(a) como Deficiente Físico(a) é obrigado(a) a além deste documento para a análise da comissão
organizadora do concurso encaminhar em anexo exames atualizados que possa comprovar a Deficiência Física (laudo dos
exames acompanhados da tela radiológica, escanometria, Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética, etc). 

Recife, _____/____/_____

Ratifico as informações acima.

Ass. c/ Carimbo do Médico Assistente

DECLARAÇÃO DE DEFICIÊNCIA

Dr.(ª)_________________________________________________________________________________CRM - PE: ___________
Especialidade: ______________________________, fundamentado no Texto da Lei 7.853 DE 24/10/1989, Artigo 2º, Parágrafo Único,
em seu inciso III, alíneas b, que diz: O empenho do poder público quanto ao surgimento e a manutenção de empregos inclusive de tempo
parcial, destinados a pessoas portadoras de deficiência que não tenham acesso aos empregos comuns. A qual foi normatizada pelo
Decreto 3.298/99 alterado pelo Decreto 5.296/04 que diz no seu Artigo 4º: É considerada pessoa portadora de deficiência Auditiva a que
se enquadra nas seguintes categorias:
Inciso II – Deficiência Auditiva: Perdas bilaterais, parciais ou totais, de quarenta e um decibéis(db) ou mais, aferida por audiograma nas
freqüências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz. 
a) de 25 a 40 db – surdez leve; b) de 41 a 55 db – surdez moderada; 
c) de 56 a 70 db – surdez acentuada; d) de 71 a 90 db – surdez severa;

e) acima de 91 db – surdez profunda; f) anacusia.
Declaro que o(a) Sr(ª) ________________________________________________ Identidade Nº _____________ inscrito(a) no
Concurso Público concorrendo a uma vaga de _______________________ como Portador(a) de Deficiência Auditiva. Fundamentado
no exame clínico que o(a) mesmo(a) apresenta e com base no previsto nos termos da Lei e no Decreto 3.298 alterado pelo Decreto
5.296, AFIRMO que: o(a) candidato(a) (É) (NÃO É) portador(a) de Deficiência Auditiva, cujo CID 10 da Deficiência é _________. Em
razão do(a) mesmo(a) apresentar surdez bilateral em nível de acentuada a profunda ou anacusia, conforme demonstrado na audiometria
tonal e vocal datada de ___/___/___ em anexo. E que (SERÁ) (NÃO SERÁ) necessário a presença de um(a) leitor(a) de libras na sala
onde será realizada a prova escrita, em razão da necessidade comunicação do candidato para prestar os esclarecimentos necessário,
uma vez que NÃO SERÁ permitido o uso de Prótese Auditiva durante a realização da Prova. 
NOTA: O(A) candidato(a) inscrito(a) como Deficiente Auditivo(a) é obrigado(a) além deste documento para a análise da
comissão organizadora do concurso encaminhar em anexo Audiometria atualizada e Audiometrias anteriores que por ventura
possua, que possam comprovar a deficiência Auditiva Bilateral a partir de 56 db na freqüência de 500 Hz e sua evolução, se for
o caso. 

Recife, _____/____/_____

Ratifico as informações acima.

Ass. c/ Carimbo do Médico Assistente

DECLARAÇÃO DE DEFICIÊNCIA

Dr.(ª)___________________________________________________________________________________CRM - PE: ___________
Especialidade: ______________________________, fundamentado no Texto da Lei 7.853 DE 24/10/1989, Artigo 2º, Parágrafo Único,
em seu inciso III, alíneas b, que diz: O empenho do poder público quanto ao surgimento e a manutenção de empregos inclusive de tempo
parcial, destinados a pessoas portadoras de deficiência que NÃO tenham acesso aos empregos comuns. A qual foi normatizada pelo
Decreto 3.298/99 alterado pelo Decreto 5.296/04 que diz no seu Artigo 4º: É considerada pessoa portadora de deficiência Visual a que
se enquadra nas seguintes categorias:
Inciso III – Deficiência Visual - Cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção
óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a
somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60 º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das
condições anteriores. (nova redação dada pelo Decreto Nº 5.296/04) e pela Súmula STJ 377/09 para os portadores de visão monocular. 
Declaro que o(a) Sr(ª) ________________________________________________ Identidade Nº _____________ inscrito(a) no
Concurso Público concorrendo a uma vaga de ________________________ como Portador(a) de Deficiência VISUAL. Fundamentado
no exame clínico que o(a) mesmo(a) apresenta e com base no previsto nos termos da Lei e nos Decreto 3.298 alterado pelo Decreto
5.296, e pela Súmula STJ 377/09. AFIRMO que: o(a) candidato(a) (É) (NÃO É) portador(a) de Deficiência Visual, cujo CID 10 da
Deficiência é __________. Em razão do(a) mesmo(a) apresentar Cegueira bilateral ou Visão Monocular as custas do Olho ____,
conforme a acuidade visual C/S correção e na Campimetria Digital Bilateral datada de ____/____/____ anexa. E que (SERÁ) (NÃO
SERÁ) necessário que a prova seja escrita em Braille ou com letra ampliada para corpo ______. 
NOTA: O(A) candidato(a) inscrito(a) como Deficiente Visual é obrigado(a) encaminhar além deste documento para a análise da
comissão organizadora do concurso anexar Campimetria Digital Bilateral atualizada e estudo da acuidade visual com e sem
correção. Será considerado portador de Cegueira monocular “visão monocular” aquele que tenha acuidade visual igual ou
inferior a 0,05 com a melhor correção, no olho afetado.

Recife, _____/____/_____

Ratifico as informações acima.

Ass. c/ Carimbo do Médico Assistente
(F)

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E ENERGÉTICO

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO – COMPESA
A Companhia Pernambucana de Saneamento –COMPESA torna público que recebeu da Agência Estadual do Meio Ambiente – CPRH,
as seguintes Licenças Ambientais, listadas e descritas a seguir, sendo LS – Licença Simplificada, 1) LS n° 31.11.02.001103-1, com
validade de 01/02/2013, consiste na setorização de rede de distribuição de água de Ipubi/PE, dentro do Programa para o Fim do
Racionamento e Redução de Perdas – PRORED; 2) LS n° 31.11.02.001149-9, com validade de 02/02/2013 consiste na Ampliação e
Adequação da rede de distribuição de água da Cidade de Araripina, dentro do Programa para o Fim do Racionamento e Redução de
Perdas – PRORED; 3) LS n° 31.11.02.001502-2, com validade de 11/02/2013 consiste na Ampliação e Adequação da rede de distribuição
de água da Cidade de Primavera – PE, dentro do Programa para o Fim do Racionamento e Redução de Perdas – PRORED.

(F)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO – DETRAN/PE 
 

O Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/PE assinou a seguinte portaria: 
 
PORTARIA DP Nº 133 de 25.02.2011 - Considerando o disposto no Art. 18 da Lei Complementar nº 116, de 16 de junho de 2008, 
RESOLVE: 
Art. 1º Reconduzir pelo prazo de 02 (dois) anos a contar de 02 de fevereiro de 2011 o servidor abaixo indicado, para presidir a 
Comissão Administrativa de Avaliação do Enquadramento e Acompanhamento do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos – PCCV, 
instituída pela Portaria nº 112, de 18 de abril de 2006; 

MATRICULA NOME REPRESENTAÇÃO 
900367-3 Alvaro de Andrade de Oliveira Junior DETRAN 

Art. 2º Designar para integrar a Comissão Administrativa de Avaliação do Enquadramento e Acompanhamento do Plano de Cargos, 
Carreira e Vencimentos – PCCV, pelo prazo de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzidos, uma única vez, por igual período, os 
servidores abaixo relacionados;  

MATRICULA NOME REPRESENTAÇÃO 
3701-0 Claudia Maria Brito de Oliveira DETRAN 
4157-2 Maria Beatriz Rito DETRAN 
4437-7 Erika de Alencar Vidal  DETRAN 
3161-5 Bruno Leonardo de Oliveira Silveira Associação dos Servidores 
4367-2 Daniela Albuquerque Melo de Castro Associação dos Servidores 
2106-7 Silvia Regina da Silva Oliveira Associação dos Servidores 
3291-3 Daniel de Araujo Dias Associação dos Servidores 

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação; 
Art. 4º Revoga-se as disposições em contrário. 

(F) 

Inscrição (via SEDEX ou 
diretamente na CEHAB) 

Dias 01, 02 e 03/03/2011 das 08:00 
às 17:00 e dia 04/03/2011, das 08:00 
às 12:00 
Postagem da documentação via 
SEDEX até 03/03/2011 

O envio do SEDEX ou a entrega da documentação 
deve ser feita à Companhia Estadual de Habitação 
e Obras – CEHAB, na Rua Odorico Mendes, nº 
700, Sala 214, 2º andar, Campo Grande, Recife–
PE – CEP: 52.031-080, A/C de Dra. Tatiana 
Vitoria Bezerra Furtado 

Resultado Preliminar da 
Avaliação Curricular 

 14/03/2011 www.cehab.pe.gov.br 

Recurso ao Resultado da 
Avaliação Curricular 

Das 8:00 às 17:00h de 17/03/2011 Companhia Estadual de Habitação e Obras – 
CEHAB, Rua Odorico Mendes, nº 700, Campo 
Grande, Recife–PE – CEP: 52.031-080 

Resultado Definitivo da Avaliação 
Curricular e Convocação para a 
Entrevista Técnica 

18/03/2011 www.cehab.pe.gov.br  

Entrevista Técnica 21/03/2011 a 23/03/2011 A ser informado na convocação 
Resultado Preliminar da 
Entrevista Técnica 

29/03/2011 Companhia Estadual de Habitação e Obras – 
CEHAB, Rua Odorico Mendes, nº 700, Campo 
Grande, Recife–PE – CEP: 52.031-080 

Recurso ao Resultado da 
Entrevista Técnica 

Das 8:00 às 17:00h de 
01/04/2011 

Companhia Estadual de Habitação e Obras – 
CEHAB, Rua Odorico Mendes, nº 700, Campo 
Grande, Recife–PE – CEP: 52.031-080 

Resultado Final de Seleção 04/04/2011 Diário Oficial do Estado de Pernambuco  
www.cehab.pe.gov.br 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE
O Reitor da Universidade de Pernambuco – UPE, assinou as
seguintes portarias:
PORTARIA Nº 0132/2011, de 22.02.2011, I - Exonerar, a pedido,
à servidora RAFAELLA ALEXANDRA OLIVEIRA SILVA, mat. nº
9223-1, Assistente Técnico em Gestão Universitária/Assistente
Administrativo F01 CI FS-A, do Quadro Efetivo de Pessoal desta
Universidade, com lotação na Reitoria, a contar de 04.02.2011. 
PORTARIA Nº 0134/2011, de 22.02.2011, I - Exonerar, a pedido,
à servidora ANA ISABEL COELHO DIAS DA SILVA, mat. nº
5884-0, Analista Técnico em Gestão Universitária/Dentista F01 CII
FS-A, do Quadro Efetivo de Pessoal desta Universidade, com
lotação na Reitoria, a contar de 13.01.2011. 

Prof. Carlos Fernando de Araújo Calado
REITOR

(F)

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE
O Reitor da Universidade de Pernambuco – UPE, assinou as
seguintes portarias:
PORTARIA Nº 0130/2011, de 22.02.2011, I -Designar como
Pregoeira e Presidente da Comissão Setorial da Licitação da
Escola Superior de Educação Física-ESEF a servidora: VILMA
MONTEIRO DE SOUZA SALY, mat. 5390-2, Assistente Técnico
em Gestão Universitária/Assistente Administrativo F04 CII FS-A,
do Quadro Efetivo de Pessoal desta Universidade, com lotação na
referida Escola. II -Designar como Equipe de Apoio da
modalidade licitatória Pregão Eletrônico e membros da Comissão
Setorial de Licitação da Escola Superior de Educação Física-
ESEF, os servidores: SILVIA PEREIRA COSTA, mat. nº 4266-8,
Assistente Técnico em Gestão Universitária/Técnico em
Contabilidade F04 CIV FS-A, WILSON PAIVA, mat. nº 3729-0,
Assistente Técnico em Gestão Universitária/Assistente
Administrativo F04 CIII FS-A e ELISANGÊLA DA ROCHA MELO
ARAÚJO, mat. nº 11124-4, Assistente Técnico em Gestão
Universitária/Técnico em Secretariado F04 CI FS-A, todos do
Quadro Efetivo de Pessoal desta Universidade, com lotação na
mesma Escola. III - Determinar que os efeitos administrativos e
financeiros tenham vigência a partir de 01.03.2011. 
PORTARIA Nº 0137/2011, de 22.02.2011, I -Designar para
responder como membro da Equipe de Apoio da modalidade
Licitatória Pregão Eletrônico e membro da Comissão Central
Permanente de Licitação da Reitoria, à servidora JEANE CARLA
IZAIAS GERMÍNIO, mat. nº 5926-9, Assistente Técnico em
Gestão Universitária/Telefonista F04 CII FS-A, no período de
01.02.2011 a 02.03.2010, durante o afastamento do servidor
CARLOS ALBERTO FERREIRA MARIZ BRUTO DA COSTA,
mat. nº 5985-4, Assistente Técnico em Gestão
Universitária/Assistente Administrativo F04 CII FS-A, ambos do
Quadro Efetivo de Pessoal desta Universidade, com lotação na
Reitoria, por motivo de afastamento para gozo de férias. II -
Determinar o pagamento da gratificação de substituição.
PORTARIA Nº 0146/2011, de 22.02.2011, I - Designar para
responder pela Equipe de Apoio na Modalidade Licitatória Pregão
Eletrônico e membro da Comissão Setorial de Licitação do Centro
Integrado de Saúde Amaury de Medeiros-CISAM, a servidora
AVANI MARIA DA SILVA QUEIROZ DE OLIVEIRA, mat. nº 6623-
0, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Saúde, com lotação no
referido Centro, durante o afastamento da servidora NIRALVA
NOBRE DE OLIVIERA, mat. nº 2111-3, Analista Técnico em Gestão
Universitária/Assistente Administrativo F04 CIII FS-A, do Quadro
Efetivo de Pessoal desta Universidade, com lotação no mesmo
Centro, pelo período de 03.01.2011 a 02.02.2011, por motivo de
férias. II - Determinar o pagamento da gratificação de substituição.

Prof. Carlos Fernando de Araújo Calado
REITOR

(F)

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE
O Reitor da Universidade de Pernambuco – UPE, assinou as
seguintes portarias:
PORTARIA Nº 0140/2011, de 22.02.2011 I - Designar os
servidores: ANDRÉ DE BARROS E BALTAR FENANDES
RIBEIRO, mat. nº 10020-0, Assistente Técnico em Gestão
Universitária/Assistente Administrativo F04 CI FS-A, ROSICLÉA

LOPES DO NASCIMENTO, mat. nº 9625-3 Assistente Técnico em
Gestão Universitária/Assistente Administrativo F04 CI FS-A, e
SHEILA DE FÁTIMA BEZERRA DE CARVALHO ARAÚJO, mat.
10435-3, Analista Técnico em Gestão Universitária/Enfermeiro,
todos do Quadro Efetivo de Pessoal desta Universidade, com
lotação no Pronto Socorro Cardiológico de Pernambuco-
PROCAPE, para sob a presidência do primeiro, constituírem a
Comissão de Inquérito Administrativo a fim de apurarem, no prazo
de 90 dias os fatos relacionados na O.S. Nº 004/2011. II -
Determinar que os efeitos desta portaria entrem em vigor na data
de sua publicação.

Prof. Carlos Fernando de Araújo Calado
REITOR

(F)

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA

AGÊNCIA DE DEFESA E
FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
HOMOLOGO a decisão da Comissão Permanente de Licitação,
referente ao PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2011, na
modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2011, tendo como
objeto a contratação de serviços especializados em organização e
execução de eventos a fim de subsidiar a ADAGRO na realização
da 38ª Reunião da Comissão Sulamericana de Luta Contra Febre
Aftosa (COSALFA), no período de 28 de março a 01 de abril, com
estimativa de 500 pessoas. ADJUDICO o objeto licitado pelo
critério de menor preço global em favor da empresa Up To Date
Eventos Ltda o seguinte valor R$ 322.012,04 (trezentos e vinte
dois mil, doze reais e quatro centavos) para a execução do objeto
acima citado. DETERMINO que sejam adotadas as medidas
cabíveis para contratação da referida empresa. Recife, 26 de
Fevereiro de 2011. Erivânia Camelo de Almeida – Gerente
Geral.

(F)

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO DE PERNAMBUCO S.A.

AD DIPER

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 077/CPL/2010 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°
017/2010. OBJETO: Execução das obras e serviços de
terraplenagem, pavimentação e drenagem, no município de Rio
Formoso, para implantação da unidade da Proeletronic.
VENCEDORA: Scave – Serviços de Engenharia e Locação Ltda.
dia 25 de fevereiro de 2011.

Luiz Bezerra de Souza Filho
Presidente da CPL.

(F)

SECRETARIA DE TRABALHO, QUALIFICAÇÃO E
EMPREENDEDORISMO

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE
PERNAMBUCO S/A – AGEFEPE

Inexigibilidade Nº 001/2011 – Processo Licitatório Nº 002/2011
– reconheço e ratifico a Inexigibilidade de Licitação nos termos do
Artigo 25, inciso I, e do Artigo 26 da Lei Federal 8.666/93 para a
contratação da COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO –
CEPE. Recife, 24 de Fevereiro de 2011. Agnaldo Nunes de Souza
– Diretor Presidente

(F)

Licitações e Contratos


