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III. O presidente será substituído em suas ausências e impedimentos pelo Secretário da Comissão.

IV. Durante a realização do inventário, o sistema de gestão patrimonial e toda movimentação de entrada e de saída de bens serão 
bloqueados, sendo permitidos os recebimentos dos bens pendentes e os casos excepcionais devidamente justifi cados. 

V. A Comissão fi ca, desde logo, autorizada a praticar todos os atos necessários ao bom desempenho de suas funções, devendo os 
órgãos vinculados a esta autoridade prestar a colaboração necessária que lhes for requerida.

VI. Os integrantes da Comissão de Inventário de Bens Materiais desempenharão suas funções sem prejuízo das atribuições habituais, 
porém não será atribuída nenhuma gratifi cação vinculada a este evento. 

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

PORTARIA DO GABINETE DE PROJETOS ESTRATÉGICOS Nº 11, DE 23/03/2016.

O CHEFE DO GABINETE DE PROJETOS ESTRATÉGICOS no uso de suas atribuições, tendo em vista o que dispõe a Lei nº 15.452, 
de 15 de janeiro de 2015.

RESOLVE:

I - Constituir Comissão Especial de Trabalho com a atribuição de Inventariar e Cadastrar os bens móveis do Gabinete de Projetos 
Estratégicos. 

II - Nomear para tanto, os servidores abaixo relacionados: 

Carlos Schuler de Melo, Gerente Geral de Gestão, matrícula nº 258.236-8 (Presidente); 
André Ricardo Chaves Leão, Gestor Administrativo e de Infraestrutura, matrícula nº 368.148-3 (Secretário);
Iracema de Melo Menezes, Assistente Administrativo de Procuradoria, matrícula nº 133.975-3.

III - Estabelecer para a conclusão dos trabalhos o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias prorrogáveis uma única vez por igual período, por 
motivo devidamente justifi cado e aceito previamente.

IV - O presidente será substituído em suas ausências e impedimentos pelo Secretário da Comissão.

V - Durante a realização do inventário, o sistema de gestão patrimonial e toda movimentação de entrada e de saída de bens serão 
bloqueados, sendo permitidos os recebimentos dos bens pendentes e os casos excepcionais devidamente justifi cados. 

VI - Determinar a todos os titulares de órgãos e unidades que ofereçam à Comissão Especial os meios, recursos e colaboração 
indispensáveis para o fi el cumprimento de suas atribuições. 

VII - Os integrantes da Comissão de Inventário de Bens Móveis desempenharão suas funções sem prejuízo das atribuições habituais, 
porém não será atribuída nenhuma gratifi cação vinculada a este evento. 

VIII - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RENATO XAVIER THIÈBAUT
Chefe do Gabinete de Projetos Estratégicos

Secretarias de Estado

ADMINISTRAÇ‹O
Secretário: Milton Coelho da Silva Neto

PORTARIAS SAD DO DIA 29.03.2016

PORTARIA CONJUNTA SAD/SES nº 35, DE 29 DE MARÇO DE 2016.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO e o SECRETÁRIO DE SAÚDE, tendo em vista a autorização contida no Decreto nº 42.786, de 
17de março de 2016 e o Ad Referendum nº 010, de 22 de janeiro de 2016 da Câmara de Política de Pessoal,

RESOLVEM:

I. Abrir Seleção Pública Simplifi cada para a contratação temporária de 67 (sessenta e sete) profi ssionais de nível superior nas áreas 
de saúde e/ou educação e/ou ciências sociais, para atuação nos Cantos Mãe Coruja do Programa Mãe Coruja Pernambucana.

II. Determinar que a seleção pública de que trata o item anterior será realizada para atender à situação de excepcional interesse público da 
Secretaria de Saúde, e terá validade de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado por igual período observados os prazos da Lei 
14.547, de 21 de dezembro de 2011, a contar da homologação do resultado fi nal, publicada no Diário Ofi cial do Estado de Pernambuco.

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

NOME MATRÍCULA INSTITUIÇÃO
Marília Raquel Simões Lins 358.930-7 SAD
Leonardo Henrique Fernandes Bezerra 318.730-6 SAD
Marta Cristina Santos Wanderley 192.798-1 SES
Vanessa Gabrielle Diniz Santana 320.348-4 SES

IV. Estabelecer que é de responsabilidade da Comissão Executora, a ser designada pelo Secretário de Saúde, a criação de todos os 
instrumentos necessários para inscrição, avaliação curricular, recebimento dos recursos, elaboração e divulgação dos resultados, além 
de todos os comunicados que se fi zerem necessários.

V. Estabelecer que a contratação temporária mencionada nesta Portaria Conjunta será por 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser 
prorrogada por iguais períodos, até o máximo de 06 (seis) anos observados os prazos da Lei 14.547, de 2011.

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

MILTON COELHO DA SILVA NETO
Secretário de Administração

JOSÉ IRAN COSTA JÚNIOR
Secretário de Saúde

ANEXO ÚNICO

EDITAL

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O processo seletivo simplifi cado de que trata esta Portaria Conjunta visa à contratação temporária de 67 (sessenta e sete) 
profi ssionais de nível superior nas áreas de saúde e/ou educação e/ou ciências sociais, para atuarem como técnico de monitoramento, 
avaliação e gestão das ações do Programa Mãe Coruja, considerando os princípios de acolhimento e humanização no tratamento 
dispensado às mulheres e crianças de 0 até 05 anos de idade cadastradas no Programa, observando o quadro de vagas constante do 
Anexo I deste Edital. 

1.2. A seleção pública de que trata o subitem anterior será realizada em uma única etapa, denominada Avaliação Curricular de caráter 
classifi catório e eliminatório.

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

2. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO, ATRIBUIÇÕES, REMUNERAÇÃO, LOCAIS DE TRABALHO E JORNADA DE 
TRABALHO.

2.1. REQUISITOS:
a.) Diploma ou Declaração de Conclusão do curso superior, em qualquer área de formação, emitido por instituição ofi cialmente 
reconhecida, autorizada pelo órgão competente; 
b.) Diploma ou Declaração de Conclusão do Curso Básico de Informática com carga horária mínima de 40 horas/aula.

2.2. ATRIBUIÇÕES:

a) Acolher, cadastrar e acompanhar as gestantes e crianças de 0 a 5 anos; 
b) Identifi car as necessidades biopsicossociais das gestantes e suas famílias;
c) Realizar o mapeamento do território Mãe Coruja;
d) Trabalhar de forma integrada e articulada com as ações das Secretarias de: Saúde; Educação; Desenvolvimento Social, Criança e 
Juventude; Justiça e Direitos Humanos; Mulher; Micro e Pequena Empresa, Qualifi cação e Trabalho; Planejamento e Gestão; Agricultura 
e Reforma Agrária; Cultura; Turismo, Esportes e Lazer; Gabinete de Projetos Estratégicos; Ciência, Tecnologia e Inovação, seguindo as 
diretrizes do Programa;
e) Realizar visitas domiciliares para acompanhamento de crianças e gestantes de áreas rurais e urbanas para monitoramento do 
cuidado integral;
f) Realizar busca ativa de crianças e gestantes;
g) Realizar visitas e articulação no município com instituições públicas, privadas e sociedade civil para operacionalização das ações 
do Programa;
h) Participar de reuniões mensais ordinárias de monitoramento do Programa na sede da sua respectiva Região de Saúde;
i) Potencializar os diversos instrumentos gerenciais visando articular a ação governamental e da sociedade civil organizada que 
trabalham a promoção da melhoria das condições de vida das gestantes, crianças e familiares;
j) Executar outras atividades correlatas que lhe sejam atribuídas.  

2.3. REMUNERAÇÃO: R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

2.4. LOCAL DE TRABALHO: Cantos Mãe Coruja distribuídos nos municípios das 12 (doze) Regiões de Saúde, conforme Anexo IX 
deste Edital.

2.5. JORNADA DE TRABALHO: 6 horas diárias/30h semanais.

3. DAS VAGAS

3.1  Para esse processo seletivo as vagas estão distribuídas conforme o constante do Anexo I deste Edital.

3.2 A presente seleção servirá para o preenchimento de vagas decorrentes das necessidades de caráter excepcional.

4. DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

4.1 Do total de vagas, por função ofertadas neste edital, 3% (três por cento) ou o mínimo de 01 (uma) serão reservadas para pessoas 
com defi ciência, em conformidade com o que assegura o artigo 97, inciso VI, alínea “a”, da Constituição do Estado de Pernambuco.

4.2 Para efeito de concorrência às vagas reservadas serão consideradas pessoas com defi ciência, as que se enquadrem nos critérios 
estabelecidos pelo Decreto Federal nº 3.298 de 20 de dezembro de 1999 e suas alterações, que regulamenta a Lei Federal nº 7.853 de 
24 de outubro de 1989, com observância, inclusive, da Súmula nº 377 do Superior Tribunal de Justiça.

4.3 Os candidatos que desejarem concorrer às vagas reservadas para pessoas com defi ciência deverão, no ato de inscrição, declarar 
essa condição e especifi car o tipo de sua defi ciência.

4.4 Os candidatos que se declararem pessoas com defi ciência, participarão do certame em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que se refere ao conteúdo, local e horário das avaliações, critérios de aprovação e à nota mínima exigida, em conformidade 
ao que determina o artigo 41, inc. I a IV do Decreto Federal nº 3.298 de 20 de dezembro de 1999 e suas alterações.

4.5 O candidato que não declarar no ato de inscrição ser pessoa com defi ciência fi cará impedido de concorrer às vagas reservadas, 
porém disputará as vagas de classifi cação geral. 

4.6 A classifi cação e aprovação do candidato não garante a ocupação da vaga reservada às pessoas com defi ciência, devendo ainda, 
quando convocado, submeter-se à Pericia Médica que será promovido Núcleo de Supervisão de Perícias Médicas e Segurança do 
Trabalho – NSPS, do Instituto de Recursos Humanos do Estado de Pernambuco – IRH, ou entidade por ele credenciada.

4.7 No dia e hora marcados para a realização do exame pericial, o candidato deve apresentar o laudo médico atualizado, conforme Anexo 
VIII deste Edital, em obediência ao disposto no art. 39, inc. IV do Decreto Federal nº 3.298 de 20 de dezembro de 1999, atestando a 
espécie e o grau ou nível da defi ciência, com expressa referência ao código correspondente da Classifi cação Internacional de Doença - 
CID, bem como a provável causa da defi ciência. 

4.8 A Perícia Médica decidirá, motivadamente, sobre:
a) A qualifi cação do candidato enquanto pessoa com defi ciência, observando obrigatoriamente os critérios estabelecidos pelo Decreto 
Federal nº 3.298 de 20 de dezembro de 1999; e,
b) A compatibilidade da defi ciência constatada com o exercício das atividades inerentes à função ao qual concorre, tendo por 
referência a descrição das atribuições do cargo constante no item 2.2 deste Edital.

4.9 O candidato que após a Perícia Médica não for considerado pessoa com defi ciência terá seu nome excluído da lista de classifi cados 
para as vagas reservadas. No entanto, permanecerá na lista de classifi cação para as vagas de concorrência geral.

4.10 O candidato cuja defi ciência for julgada incompatível com o exercício das atividades da função será desclassifi cado e excluído do certame.

4.11 Da decisão da Perícia Médica caberá recurso administrativo, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data do seu recebimento 
pelo candidato, protocolado e endereçado à Presidência da Comissão Coordenadora do certame.

4.12 As vagas reservadas às pessoas com defi ciência que não forem preenchidas por falta de candidatos, por reprovação nas avaliações 
ou por decisão da Perícia Médica, depois de transcorridos os respectivos prazos recursais, serão preenchidas pelos demais candidatos 
da concorrência geral observada à ordem de classifi cação.

4.13 Após a admissão, o candidato não poderá utilizar-se da defi ciência que lhe garantiu a reserva de vaga no certame para justifi car a 
concessão de licença ou aposentadoria por invalidez.

5. DAS INSCRIÇÕES

5.1 As inscrições poderão ser realizadas via SEDEX, com aviso de recebimento (AR), encaminhado à Diretoria de Políticas Estratégicas 
do Programa Mãe Coruja, situada na Rua Dona Maria Augusta Nogueira, 519 Bongi - Recife/PE CEP – 50.751-530, e/ou presencial nos 
endereços e horários constante no Anexo VII, no período compreendido no Anexo V, exceto sábados, domingos e feriados.

5.2  A inscrição presencial será realizada obrigatoriamente na sede da Regional de Saúde a qual o candidato concorre à vaga, não 
sendo permitido inscrição em sede de outra Regional;

5.3 Para se inscrever o interessado deverá preencher o “FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO” constante do Anexo II deste Edital 
juntamente, com o “CADERNO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS”, cuja capa deve seguir o modelo constante do Anexo III, 
devidamente acompanhados de cópias dos documentos comprobatórios das informações prestadas e da documentação relacionada no 
subitem 5.4. adiante;

5.2.1. Na “CAPA DO CADERNO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS”, deverá ser especifi cado, em ordem sequencial de 
apresentação, cada um dos documentos exigidos neste Edital, com indicação expressa da quantidade de folhas de cada documento e 
do total de folhas que compõem o caderno.

1.1 Ao preencher o formulário de inscrição, o interessado deverá optar por uma única função/Região de Saúde (GERES). A não opção 
ou a escolha por mais de uma função/GERES, gerará a desclassifi cação do candidato. 

1.2 Juntamente com o “FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO” e o “CADERNO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS”, o interessado 
deverá enviar obrigatoriamente cópias dos seguintes documentos:

5.4.1. RG - Registro Geral de Identifi cação;
5.4.2. CPF;
5.4.3. Comprovantes descrito no item 2.1, requisitos para inscrição;
5.4.4. Comprovação de residência/domicílio de qualquer natureza emitido em seu nome;
5.4.5. Cópias de todos os certifi cados, certidões, comprovantes e declarações a serem pontuados na Avaliação Curricular, conforme 
Anexo IV do Edital.

1.3 É permitida a inscrição por procuração, mediante instrumento particular de procuração, com fi rma reconhecida do outorgante e cópia 
da identidade do procurador.

1.4 Serão considerados documentos de identidade:
Carteiras expedidas pelos Ministérios Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identifi cação e pelo Corpo de 
Bombeiros Militar e Polícias Militares, carteiras expedidas pelos Órgãos fi scalizadores de exercício profi ssional (ordens, conselhos, etc.), 
passaporte, certifi cado 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.

1.5 O candidato que optar se inscrever presencialmente deverá realizar a inscrição no local ao qual o mesmo está concorrendo (GERES/
SEDE DA SES), conforme endereços constantes no Anexo VII.

1.6 Será considerada válida a documentação postada até o último dia da inscrição, com data descrita no Anexo V.

1.7 A Secretaria Estadual de Saúde não se responsabilizará por inscrições postadas via SEDEX fora do prazo constante do Anexo V.
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8.8. Não serão aceitos novos documentos quando da interposição dos recursos.

8.9. O candidato quando da apresentação do recurso deverá atender aos subitens abaixo:
 8.9.1 Preencher o recurso com letra legível.
 8.9.2. Apresentar argumentações claras e concisas.

9. DA CONTRATAÇÃO

9.1. São requisitos básicos para a contratação:

a) Ter sido aprovado neste Processo Seletivo;
b) Ser brasileiro ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12, §1º, da Constituição Federal;
c) Ter idade mínima de 18 anos ou emancipados civilmente;
d) Cumprir as normas estabelecidas neste edital;
e) Não acumular cargos, empregos ou funções públicas, salvo os casos constitucionalmente admitidos;
f) Ter certifi cado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino;
g)  Estar em dia com as obrigações eleitorais.
h) Não estar impedindo de fi rmar nova Contratação Temporária no âmbito do Poder Executivo do Estado de Pernambuco, por alcance 
de interstícios de que trata, de outros, o art. 9º da Lei nº 14.547, de 21 de dezembro de 2011.
i) Não registrar antecedentes criminais e se encontrar no pleno exercício de seus direitos civis e políticos;

9.2. Os candidatos aprovados serão contratados por um prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado observados 
os prazos da Lei 14.547/2011, respeitando o número de vagas, a ordem de classifi cação e a disponibilidade orçamentária e fi nanceira da 
Secretaria de Saúde.

9.3. A convocação para as contratações se dará através de telegrama dirigido ao endereço constante na fi cha de inscrição do candidato 
classifi cado, sendo ele o único responsável por correspondência não recebida, em virtude de inexatidão no endereço informado. 

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

9.5. Os profi ssionais contratados serão submetidos a uma avaliação de desempenho que será realizada a cada dois meses e servirá 
para a prorrogação ou não dos contratos temporários.

9.6. Só serão aceitos Diplomas e Certifi cados emitidos por instituição reconhecida por autoridade pública competente.

9.7. No ato da contratação os candidatos deverão trazer obrigatoriamente originais e cópias dos documentos abaixo discriminados:

a) RG - Registro Geral de Identifi cação, com data da expedição;
b) CPF;
c) Carteira de PIS ou PASEP;
d) Título de eleitor com comprovante de votação da última eleição;
e) Quitação do serviço militar, se do sexo masculino;
f) Diploma ou Declaração de conclusão do curso de nível superior, emitido por instituição reconhecida pelo MEC;
g) Cópia da Carteira Profi ssional – CTPS (página da foto frente e verso e a página da qualifi cação civil);
h) 01 (uma) foto 3x4 recente;
i) Cartão ou Contrato de abertura de conta corrente do Banco Bradesco;
j) Certidão de antecedentes criminais. 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. 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. 

10.2. 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 simplifi cado.

10.3. Todos os horários previstos neste Edital correspondem ao horário ofi cial do Estado de Pernambuco.

10.4. Será eliminado da seleção simplifi cada o candidato que não apresentar os requisitos mínimos exigidos neste Edital.

10.5. O resultado fi nal do processo seletivo simplifi cado será homologado, no Diário Ofi cial do Estado de Pernambuco, através de 
Portaria Conjunta SAD/SES, na qual constarão duas relações de candidatos classifi cados, em ordem crescente de classifi cação, 
contendo o nome do candidato e pontuação fi nal, respectivamente, a primeira contendo todos os classifi cados e, a segunda, contendo 
apenas os candidatos classifi cados pessoas com defi ciência.

10.6. O resultado fi nal da seleção será divulgado na Internet através do endereço eletrônico www.saude.pe.gov.br, sendo de exclusiva 
responsabilidade do candidato acompanhar comunicados, convocações e o resultado fi nal da seleção.

10.7. A aprovação do candidato na presente seleção gera apenas expectativa de direito, cabendo à SES decidir sobre a sua contratação, 
respeitados o número de vagas e a ordem de classifi cação, em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço até o 
número de vagas autorizadas.

10.8. A Administração Pública Estadual não assumirá despesas com deslocamento, hospedagem dos candidatos durante a seleção, ou 
por mudança de residência após a sua contratação.

10.9. O candidato que não atender à convocação para a sua contratação, no prazo máximo de 05 (cinco) 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 simplifi cado e será imediatamente convocado outro candidato, respeitadas a 
classifi cação geral dos candidatos aprovados.

10.10. A presente seleção servirá para o preenchimento de vagas existentes nos municípios que existem Cantos Mãe Coruja, obedecendo 
à ordem de classifi cação dentro da GERES escolhida pelo candidato.

10.11. O candidato convocado que não aceitar a lotação no município ao qual exista a vaga, será automaticamente excluído do processo 
seletivo simplifi cado, sendo imediatamente convocado o candidato subsequente, obedecendo a ordem de classifi cação geral dos 
candidatos aprovados.

10.12. Não será fornecido ao candidato documento comprobatório de classifi cação ou aprovação no presente processo seletivo 
simplifi cado. Para esse fi m, utilizar-se-á a publicação no Diário Ofi cial do Estado de Pernambuco.

10.13. O prazo de validade da seleção será de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de homologação do resultado fi nal na imprensa 
ofi cial, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Secretaria Estadual de Saúde. 

10.14. O contrato terá vigência inicial de 24 (vinte e quatro) meses a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado por interesse das 
partes, observados os prazos da Lei 14.547/2011.

10.15. O candidato classifi cado nos termos deste Edital prestará o serviço em conformidade com a sua opção na Ficha de Inscrição.

10.16. Quando da convocação para a assinatura do contrato, o candidato, deverá apresentar os documentos originais. Ocorrendo divergência 
de informações e sendo comprovada falsidade de documentos, o candidato será automaticamente excluído do Processo Seletivo.

10.17. As informações prestadas no Formulário de Inscrição serão da inteira responsabilidade do candidato, dispondo a SES, o 
direito de excluir da seleção simplifi cada aquele que não preencher o formulário de forma completa, correta e/ou que fornecer dados 
comprovadamente inverídicos.

10.18. É da responsabilidade do candidato, caso seja ele classifi cado, manter a SES atualizada quanto a quaisquer mudanças de 
endereço e telefone sendo da sua inteira responsabilidade os prejuízos decorrentes da não atualização destes.

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

10.20. Poderá a Administração rescindir o contrato antes de seu termo fi nal, pelo desaparecimento da necessidade pública ou pela 
extinção ou conclusão do projeto que ensejou a contratação, pela ausência de idoneidade moral, assiduidade, disciplina, efi ciência e/ou 
aptidão para o exercício da função pelo contratado de acordo com o previsto na Lei nº 14.547/ 2011.

10.21. A rescisão do contrato por iniciativa do contratado deve ser comunicada, por escrito, à SES com antecedência de, no mínimo, 30 
(trinta) dias, para que o serviço não tenha prejudicado a sua regular prestação. Neste caso, poderá ser convocado o próximo candidato 
da lista de classifi cados. 

10.22. Após o preenchimento de todas as vagas previstas neste Edital a SES se reserva o direito de contratar os candidatos classifi cados 
nesta seleção, para futura lotação nos Cantos Mãe Coruja, respeitando a ordem de classifi cação e a dotação orçamentária e fi nanceira.

10.23. Para a celebração de um novo vínculo temporário com pessoal anteriormente contratado, deverão ser observados os interstícios 
constantes no art. 9º da Lei nº 14.547, de 21 de dezembro de 2011, alterada pela Lei nº 14.885, de 14 de dezembro de 2012.

10.24. Os casos omissos serão deliberados pela Comissão Coordenadora instituída por esta Portaria Conjunta.

1.8 Não será admitida a juntada de qualquer documento após a postagem através de SEDEX ou após a entrega no caso de inscrição 
presencial, também não será admitida inscrição por fax, correio eletrônico ou qualquer outro meio diverso daquele previsto neste edital.

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

1.10  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.

1.11  Quando da realização de inscrição presencial os documentos comprobatórios descritos no item 5.4., deverão ser entregues em 
envelope a ser lacrado diretamente na sede das Regionais de Saúde, ou na sede da SES.

5.13.1. O envelope deverá ser do tamanho aproximado de 22 cm por 30 cm onde deverão ser colocados os documentos indicados no item 
5.4. A parte externa do envelope deverá conter os seguintes dados de identifi cação em letra de forma:

Seleção Pública Simplifi cada Programa Mãe Coruja Pernambucana - 2016 
Nome:
Região de Saúde:

1.12 Serão desclassifi cados do processo seletivo os candidatos que não enviarem os documentos descritos no item 5.4 e que realizarem 
duas inscrições.

1.13 A documentação entregue no ato de inscrição pelos candidatos inscritos não será devolvida.

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

1.15 É vedada a inscrição condicional ou extemporânea.

6. DA SELEÇÃO 

6.1. A presente seleção será realizada em 01 (uma) única etapa denominada Avaliação Curricular de caráter classifi catório e 
eliminatório, nas datas, horários e locais informados no Anexo V.

6.1.1. DA AVALIAÇÃO CURRICULAR 

6.1.1.1  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.

6.1.1.2  A Avaliação Curricular obedecerá rigorosamente a Tabela de Pontos constante no Anexo IV deste Edital.

6.1.1.3  A Avaliação Curricular valerá 100 (cem) pontos, sendo eliminados os candidatos que não comprovarem os requisitos exigidos no 
item 2.1 do edital e ou não atingir no mínimo 20 pontos.

6.1.1.4  Só serão pontuados os cursos e experiências profi ssionais relacionados no Anexo IV do edital.

6.1.1.5 Só serão aceitos Certifi cados e Diplomas emitidos por instituição reconhecida pela autoridade pública competente.

6.1.1.6 Os comprovantes de cursos realizados fora do Brasil devem ser traduzidos e reconhecidos pela autoridade competente ou por 
ela ofi cialmente delegada.

6.1.1.7  Na hipótese de não existir a unidade de recursos humanos, a certidão e ou declaração deverá ser emitida pela autoridade 
responsável pelo fornecimento do documento, que declarará a referida inexistência.

6.1.1.8 O tempo de experiência profi ssional deverá ser comprovado nas formas a seguir:
a) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou;
b) Certidões e/ou declarações que deverão ser emitidas em papel timbrado da instituição, datada e assinada pelo responsável da 
área de recursos humanos ou autoridade competente ou;
c) No caso de experiência profi ssional 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 a função desempenhada e as atividades 
desenvolvidas;
d) Certidão e/ou declaração, assinada pelo dirigente máximo da entidade à qual o candidato se vincula ou vinculou formalmente, no 
caso de experiência como contratado;
e) Demonstrativo de pagamento desde que conste a data de ingresso na função e na instituição;
f) 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. 

6.1.1.9  Para complementação de informações, os documentos acima especifi cados poderão ser acompanhados de Certidão ou 
Declaração de tempo de serviço público ou privado, emitidos pela Unidade de Recursos Humanos da Instituição em que trabalha ou 
trabalhou, em papel timbrado da Instituição, contendo a função ou cargo, atividades exercidas, início e término do vínculo, devidamente 
datada e assinada pelo responsável pela sua emissão. Na hipótese de não existir a unidade de Recursos Humanos, a Certidão e/ou 
Declaração deverá ser emitida pela autoridade responsável pelo fornecimento do documento.

6.1.1.10 A apresentação da cópia do contrato sem a certidão e/ou declaração do tempo efetivamente trabalhado, não será considerada 
para fi ns de pontuação. 

6.1.1.11 A pontuação se dará a cada 06 (seis) meses completos. A pontuação fracionada não sofrerá arredondamento, será utilizada 
apenas como critério de desempate.

6.1.1.12 Monitorias, simpósio, congresso e eventos similares, não serão considerados para fi ns de comprovação de experiência 
profi ssional.

6.1.1.13 O tempo da Residência em Saúde e/ou Multiprofi ssional será contado para fi ns de experiência profi ssional.

6.1.1.14 Não será admitido e computado o tempo de serviço prestado concomitantemente, para fi m do atendimento da exigência de 
experiência profi ssional.

6.1.2 Não será pontuada a experiência profi ssional que não corresponda com a função para a qual concorre. 

6.1.2.1  Qualquer informação falsa ou não comprovada gera a eliminação do candidato no processo seletivo, sem prejuízo das sanções 
penais cabíveis.

 7. DA CLASSIFICAÇÃO

7.1. Estarão classifi cados os candidatos que obtiverem no mínimo 20 (vinte) pontos na Avaliação Curricular.

7.2. Na hipótese de ocorrer empate, serão adotados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:

a) Maior tempo de experiência em gestão nas áreas de saúde, e/ou educação infantil e/ou desenvolvimento social;
b) Maior idade;
c) Ter sido jurado – Lei Federal nº 11.689/2008 que alterou o art. 440 do CPP.

7.3. Apesar do disposto nos subitens acima transcritos, fi ca 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 7.2.

7.4. O resultado será divulgado no endereço eletrônico www.saude.pe.gov.br, na data prevista no Anexo V, sendo de exclusiva 
responsabilidade do candidato acompanhar comunicados, convocações e o resultado fi nal da seleção.

8. DOS RECURSOS

8.1. Poderão ser interpostos recursos quanto ao resultado preliminar da Avaliação Curricular deste certame, dirigidos à respectiva 
Comissão Executora, e apresentados nas datas fi xadas no Anexo V e nos locais e horários do Anexo VII.

8.2. O recurso apresentado será, inicialmente, analisado pela Comissão Executora que, verifi cando que atende às questões preliminares 
dispostas nos itens 8.3 a 8.9, o analisará e, no mérito, concordando totalmente com as razões do recurso, em juízo de reconsideração, 
mudará a decisão anterior e, discordando no todo ou apenas em parte com as razões apresentadas, encaminhará o recurso, com seu 
pronunciamento, à Comissão Coordenadora, que decidirá.

8.3. Não serão analisados os recursos interpostos fora dos prazos estipulados neste Edital ou apresentados em locais diversos dos 
locais estipulados neste edital, bem como os recursos contra avaliação, nota ou resultado de outro(s) candidato(s).

8.4. Os recursos deverão ser apresentados em formulário próprio, conforme modelo constante no Anexo VI.

8.5. Os recursos deverão ser entregues nos endereços e horários constantes no Anexo VII, ou enviados via SEDEX, com aviso de 
recebimento (AR), encaminhado à Diretoria Geral de Gestão do Trabalho, situada na Rua Dona Maria Augusta Nogueira, 519 Bongi - 
Recife/PE CEP–50.751-530.

8.6. Não serão apreciados os recursos interpostos contra avaliação, nota ou resultado de outro(s) candidato(s).

8.7. A Secretaria Estadual de Saúde não se responsabilizará por recursos postados via SEDEX, fora do prazo constante do Anexo V.
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Declaro ter conhecimento de que a avaliação curricular será realizada mediante análise dos documentos acima descritos e apresentados 
em anexo.

Recife, ____de _________________de 2016

_____________________________________
Assinatura

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

NOME DO CANDIDATO: ________________________________________________ GERES: _____

RECEBIDA EM ______/______/______ __________________________________________ 
 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO

ANEXO IV
TABELA DE PONTUAÇÃO AVALIAÇÃO CURRICULAR

Indicadores Pontuação Unitária Pontuação 
Máxima

Experiência em gestão nas áreas de saúde, e/ou educação infantil 
e/ou desenvolvimento social.

05 pontos por período de 06 meses 
trabalhados (Pontuação máxima de 03 anos) 30

Experiência profi ssional nas áreas de saúde e/ou educação 
infantil e/ou desenvolvimento social.

05 pontos por período de 06 meses 
trabalhados (Pontuação máxima de 02 anos) 20

Experiência profi ssional em Programas e/ou ações para o 
Desenvolvimento da Primeira Infância.

05 pontos por período de 06 meses 
trabalhados (Pontuação máxima de 02 anos) 20

Certifi cado/Declaração de conclusão de curso de pós graduação lato 
sensu nas áreas de saúde e/ou educação infantil e/ou ciências sociais. 10 10

Certifi cado/Declaração de conclusão de curso de pós graduação stricto 
sensu nas áreas de saúde e/ou educação infantil e/ou ciências sociais. 15 15

Estágios curriculares obrigatórios e/ou não obrigatórios nas áreas 
de saúde e/ou educação infantil e/ou desenvolvimento social com 
carga horária mínima de 100 horas.

05 05

TOTAL 100

ANEXO V
CALENDÁRIO

Evento Data/Período Local

Inscrição presencial e via SEDEX De 30/03 a 
13/04/2016

Inscrição via Sedex endereçados à Sede da SES localizada na Rua Dona Maria 
Augusta Nogueira, 519 – Bongi, CEP-50.751-530. Ou inscrição presencial nos 
locais e horários do Anexo VII, observando o item 5.2 deste Edital. 

Divulgação do Resultado 
Preliminar da Avaliação Curricular 10/05/2016 Site: http://www.saude.pe.gov.br 

Recurso ao Resultado da 
Avaliação Curricular

11,12 e 
13/05/2016

Via Sedex endereçados à Sede da SES localizada na Rua Dona Maria 
Augusta Nogueira, 519 – Bongi, CEP-50.751-530. Ou presencial nos 
endereços e horários constantes no Anexo VII.

Divulgação do Recurso e 
Resultado Final 24/05/2016 Site: http://www.saude.pe.gov.br

ANEXO VI
REQUERIMENTO PARA RECURSO

NOME

A Presidente da Comissão 

Como candidato a Seleção Pública Simplifi cada do Programa Mãe Coruja Pernambucana, solicito revisão da minha avaliação 
curricular, pelas seguintes razões:

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.

_____________________________________________________________________

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

NOME DO CANDIDATO: _________________________________________
Região de Saúde:____

RECEBIDA EM ______/______/______ _______________________________________ 
 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO

ANEXO VII

LOCAIS E HORÁRIOS DAS INSCRIÇÕES PRESENCIAIS E DOS RECURSOS

GERES Local Horário

I
Secretaria Estadual de Saúde
Rua Dona Maria Augusta Nogueira, 519 Bongi - Recife/PE
CEP - 50.751-530.

9:00 às 15:30

II
Sede da II Região de Saúde
Rua Padre Nicolau Pimentel. s/n, 
José Fernandes Salsa/Limoeiro - CEP: 55000-700

08:30 às 13:00

III
Sede da III Região de Saúde
Engenho Quilombo dos Palmares 
BR 101 Km 185 - Palmares.

08:30 às 13:00

10.25. A documentação referente a todas as etapas da presente Seleção Pública Simplifi cada deverá ser mantida em arquivo impresso 
ou eletrônico por no mínimo 6 (seis) anos, em atendimento à Resolução nº 14 do Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ.

ANEXO I 
QUADRO DE VAGAS

GERES VAGAS GERAIS VAGAS PCD TOTAL
I 01 01 02
II 02 01 03
III 05 01 06
IV 08 01 09
V 09 01 10
VI 06 01 07
VII 02 01 03
VIII 04 01 05
IX 06 01 07
X 02 01 03
XI 06 01 07
XII 04 01 05

TOTAL 55 12 67

ANEXO II

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
FOTO

3X4

1.  Nome do Candidato

2.  Número do RG (Identidade)                                                         3.  Órgão Expedidor                                                        4. UF

5. Nascimento                                                    6. Sexo (F/M)          7.  CPF

                

8. Endereço Permanente (rua/avenida, nº)

9. Bairro                                                                                              10.  Cidade

11.  UF                        12.  CEP                                                           13. Fone

14. E-mail                                                                                           15. Profi ssão

17.  PIS / PASEP                                                             

18. Lotação

( ) I GERES, ( ) II GERES, ( ) III GERES, ( ) IV GERES, ( ) V GERES, ( ) VI GERES, ( ) VII GERES, ( ) VIII GERES, ( ) IX GERES, ( 
) X GERES, ( ) XI GERES, ( ) XII GERES.

19. Pessoa com Defi ciência: Visual ( ) Motor ( ) Física ( )

DECLARAÇÃO

Declaro que, ao efetivar minha inscrição para o processo de SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA, realizado pela Secretaria de Saúde 
de Pernambuco, tomei conhecimento das normas deste Processo Seletivo o qual concordo plenamente.

Recife, _____ de _________________ de 2016.

_______________________________________________________
Assinatura do candidato

ANEXO III
CAPA DO CADERNO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

NOME:
REQUERIMENTO

À Comissão,
Na condição de candidato na Seleção Pública Simplifi cada da SES, solicito análise da documentação anexa, apresentada na seguinte ordem:

Sequência de apresentação Especifi cação dos Documentos Quantidade de Folhas
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
11  
12
13

TOTAL DE FOLHAS QUE COMPÕEM O CADERNO
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Leia-se: 
MATEMÁTICA
Função: 1.Conceito de Função. 2. Domínio, Contra domínio, Imagem de uma função. 3. Análise gráfi ca de uma função. Função injetora, 
sobrejetora e bijetora. 5. Função composta e inversa. 6. Estudo completo da função afi m. 7. Estudo completo da função quadrática. 8 Estudo 
completo da função modular. Progressão Aritmética; Progressão Geométrica; Juros Simples e Compostos, Análise Combinatória; Probabilidade.

II. Observadas as disposições contidas nos itens anteriores, fi cam mantidas as demais normas da Portaria Conjunta SAD/SDS nº 25, 
09 de março de 2016.

III. Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação. 

MILTON COELHO DA SILVA NETO
Secretário de Administração

ALESSANDRO CARVALHO LIBERATO DE MATTOS
Secretário de Defesa Social

PORTARIA SAD Nº 775 DE 29 DE MARÇO DE 2016

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o Decreto nº 37.355, de 03 de novembro de 2011,

CONSIDERANDO a necessidade de garantir mais segurança nas operações de crédito realizadas pelos servidores públicos estaduais, e 
aprimorar a gestão das consignações em folha de pagamento; e

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 6º e 26 do Decreto nº 37.355, de 03 de novembro de 2011, RESOLVE:

Art. 1º As consignações facultativas denominadas amortização de empréstimos em geral serão operacionalizadas por instituições 
fi nanceiras previamente habilitadas pela Secretaria de Administração, limitadas a 05 (cinco), dentre as quais a entidade contratada para 
prestar serviços referentes ao pagamento da folha de salários do Poder Executivo Estadual e 02 (duas) ofi ciais.

Art. 2º São critérios para a habilitação das instituições fi nanceiras:

I - estar autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, e cumprir as normas por ele estabelecidas;

II - possuir solidez fi nanceira e patrimonial comprovada mediante a apresentação do último balanço e demonstrações fi nanceiras dos 
quais se possa extrair o índice mínimo para medir a solvência bancária que comprove a sua boa situação fi nanceira, de acordo com as 
normas do Banco Central do Brasil e do Conselho Monetário Nacional;

III - possuir os maiores quantitativos de contratos de empréstimos consignados celebrados junto a servidores do Poder Executivo 
Estadual e os maiores saldos fi nanceiros a serem descontados, concomitantemente; e

IV - realizar diretamente, há mais de 05 (cinco) anos, operações de empréstimos em geral consignados em folha de pagamento no setor público.

Parágrafo único. As instituições fi nanceiras ofi ciais e a entidade contratada para prestar serviços referentes ao pagamento da folha de 
salários do Poder Executivo Estadual fi cam isentas de comprovar o critério previsto no inciso III.

Art. 3º A habilitação de que trata o artigo anterior será realizada pela Secretaria de Administração, através de procedimento objeto de 
publicação específi ca.

Art. 4º As parcelas decorrentes dos contratos consignados fi rmados e averbados até a publicação desta Portaria continuarão a ser 
descontadas em folha de pagamento e repassadas às respectivas instituições fi nanceiras, até o seu termo fi nal, fi cando vedadas 
quaisquer medidas que ensejem o aumento de parcelas ou de valores.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA SAD Nº 776 DO DIA 29 DE MARÇO DE 2016.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto nº 39.117, de 08 de fevereiro de 2013;

CONSIDERANDO o disposto no art. 44 do Decreto nº 38.787, de 30 de outubro de 2012, que regulamenta a Lei nº 14.804, de 29 de 
outubro de 2012, que dispõe sobre o acesso a informações, no âmbito do Poder Executivo Estadual, RESOLVE:

Art. 1º Designar Daniel Bastos de Castro, matrícula 324.620-5, para exercer a função de Autoridade de Monitoramento da Lei de Acesso 
à Informação no âmbito desta Secretaria de Administração, com efeito retroativo a 09 de março de 2016.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA SAD Nº 777 DO DIA 29 DE MARÇO DE 2016.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, tendo em vista o disposto no Decreto nº 39.117, de 8 de fevereiro de 2013, e na Lei nº 15.145, 
de 8 de novembro de 2013, que institui o Fundo Estadual de Regularização Fundiária – FRF e dá outras providências, RESOLVE:

Art. 1° Designar Daniel Bastos de Castro, matrícula 324.620-5, para integrar o Conselho Deliberativo do FRF, de que trata o art. 5° da Lei 
nº 15.145, de 8 de novembro de 2013, como representante desta Secretaria de Administração, com efeito retroativo a 09 de março de 2016.

Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

PORTARIA SAD Nº 778 DO DIA 29 DE MARÇO DE 2016.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto nº 39.117, de 08 de fevereiro de 
2013, RESOLVE:

Art. 1º Designar a pessoa abaixo qualifi cada para representar a unidade gestora desta Secretaria de Administração do Governo do Estado 
de Pernambuco na operação do Sistema de Acompanhamento da Gestão de Recursos da Sociedade – SAGRES, no módulo Licitações e 
Contratos – LICON, com o perfi l de Gerenciador de Sistema, no que se refere à execução dos contratos administrativos do âmbito interno 
da Secretaria de Administração

1. Daniel Bastos de Castro
CPF nº 010.508.784-00
Endereço: Avenida Antônio de Góes, nº 194, Bairro do Pina, Recife – PE, CEP: 51010-000.
E-mail: daniel.castro@sad.pe.gov.br
Cargo: Gestor Governamental – Especialidade Administrativa / Gerente Geral de Planejamento e Gestão.
Tipo de vínculo: Servidor Efetivo.
Perfi l: Gerenciador de Sistema.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 09 de março de 2016.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, e considerando o disposto no art. 5º da Lei Complementar nº 117, 
de 26 de junho de 2008,

Nº 779-Determinar o exercício, na Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, da servidora Marcelle Ivette Suzana 
Ramos Ribeiro Campos, matrícula nº 324.957-3, ocupante do cargo de Gestor Governamental – Especialidade Administrativa, com 
efeito retroativo a 02 de dezembro de 2014.

Nº 780-Determinar o exercício, na Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, da servidora Marcelle Ivette Suzana 
Ramos Ribeiro Campos, matrícula nº 324.957-3, ocupante do cargo de Gestor Governamental – Especialidade Administrativa, com 
efeito retroativo a 16 de janeiro de 2015.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, RESOLVE:

Nº 781-Dispensar a servidora Isaene Maria Gomes de Lima, matrícula n° 365.237-8, da Função Gratifi cada de Supervisão-1, símbolo 
FGS-1, da Secretaria de Administração, a partir de 05 de abril de 2016.

Milton Coelho da Silva Neto
Secretário de Administração

IV
Sede da IV Região de Saúde 
Rua General Estilac Leal s/n 
Salgado/Caruaru - CEP: 55018-610

08:30 às 13:00

V
Sede da V Região de Saúde
Rua Joaquim Távora, nº 240
Heliópolis/Garanhuns - CEP: 55410-000

08:30 às 13:00

VI
Sede da VI Região de Saúde 
Rua das Acácias, s/n
São Cristóvão/Arcoverde - CEP: 56000-500

08:30 às 13:00

VII Sede da VII Região de Saúde 
BR 232, Km 520 – Salgueiro - CEP: 56000-000 08:30 às 13:00

VIII
Sede da VIII Região de Saúde 
Av. Fernando Góes, s/n
Centro/Petrolina - CEP: 56300-000

08:30 às 13:00

IX
Sede da IX Região de Saúde
Av. Hidelbrando Coelho, s/n
Centro/Ouricuri - CEP: 56000-200

08:30 às 13:00

X
Sede da X Região de Saúde 
Avenida Julho Câmara, nº 625 
Centro/ Afogados da Ingazeira - CEP: 56800-000

08:30 às 13:00

XI
Sede da XI Região de Saúde
Rua Antonio Alves de Oliveira, 2380
IPSEP – Serra Talhada CEP: 56912-160

08:30 às 13:00

XII
Sede da XII Região de Saúde 
Segunda Travessa Djalma Rapouso, 698
Centro/Goiana - CEP: 

08:30 às 13:00

ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE DEFICIÊNCIA 

Dados do médico:
Nome completo _________________________________________________________________
CRM / UF: _______________________________________
Especialidade: ___________________________________________________________
Declaro que o (a) Sr(ª)________________________________________________ Identidade nº _____________ , CPF nº 
_____________________, inscrito(a) como Pessoa com Defi ciência na Seleção Pública Simplifi cada concorrendo a uma vaga para 
a função de _________________________, conforme Portaria Conjunta nº ____/____, fundamentado no exame clínico e nos termos 
da legislação em vigor (Decreto Federal nº 3.298/1999), ______ (é / não é) portador (a) da Defi ciência ______________ (física/auditiva/
visual) de CID 10 ________, em razão do seguinte quadro:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Diante disso, informo que será necessário:
( ) Defi ciência física: acesso especial à sala onde será realizada a prova escrita, em razão de difi culdade de locomoção por paralisia de 
membro (s) inferior (es).
( ) Defi ciência física: auxílio no preenchimento do cartão de resposta da prova, em razão da difi culdade motriz de membro (s) superior (es). 
( ) Defi ciência auditiva: presença de intérprete de libras na sala onde será realizada a prova escrita para comunicação do candidato com 
fi scal de prova para prestar os esclarecimentos necessários, uma vez que não será permitido o uso de Prótese Auditiva.
( ) Defi ciência visual: prova em Braille.
Defi ciência visual: prova com letra ampliada para corpo ______.
( ) O (A) candidato (a) não é pessoa com defi ciência, não havendo necessidade de atendimento especial no momento da realização dos exames.

NOTA: O (A) candidato (a) inscrito (a) como Pessoa com Defi ciência é obrigado (a) a, além deste documento, para a análise da 
comissão organizadora do concurso, encaminhar em anexo exames atualizados e anteriores que possua que possam comprovar a 
Defi ciência (laudo dos exames acompanhados da tela radiológica, escanometria, Tomografi a Computadorizada, Ressonância Magnética, 
Audiometria, Campimetria Digital Bilateral, estudo da acuidade visual com e sem correção, etc.). 
 

Recife, _____/____/_____

Ratifi co as informações acima.

Ass. c/ Carimbo do Médico

Legislação de referência

DECRETO FEDERAL Nº 3.298 DE 20 DE DEZEMBRO DE 1999:
Art. 4o É considerada pessoa portadora de defi ciência a que se enquadra nas seguintes categorias:
I - d efi ciência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos 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, membros com deformidade congênita 
ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam difi culdades para o desempenho de funções; 
II - defi ciência aud itiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas 
freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; 
III - defi ciência v isual - 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 signifi ca 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 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.

ANEXO IX
QUADRO INFORMATIVO DOS MUNICÍPIOS COM CANTO MÃE CORUJA IMPLANTADO

GERES MUNICÍPIOS COM CANTO MÃE CORUJA
I Araçoiaba
II Cumaru, Salgadinho, Casinhas

III Amaraji, Catende, Cortês, Joaquim Nabuco, Lagoa dos Gatos, Palmares, Maraial, Xexéu, Rio Formoso, 
Quipapá, Jaqueira

IV Agrestina, Belo Jardim, Bonito, Camocim de São Félix, Ibirajuba, Jataúba, Panelas, Jurema, Sairé, 
Sanharó, São Caitano, Vertentes, Tacaimbó, Riacho das Almas

V Águas Belas, Angelim, Bom Conselho, Brejão, Caetés, Calçado, Garanhuns, Capoeiras, Correntes, Canhotinho, 
Iati, Itaíba, Jucati, Jupi, Lagoa do Ouro, Lajedo, Palmeirina, Paranatama, Saloá, Terezinha, São João

VI Arcoverde, Buíque, Custódia, Ibimirim, Inajá, Venturosa, Manari Pedra, Petrolândia, Sertânia, Tacaratu, 
Tupanatinga, Jatobá

VII Mirandiba, Terra Nova
VIII Afrânio, Cabrobó Dormentes, Lagoa Grande, Orocó, Santa Maria da Boa Vista, Petrolina

IX Araripina, Bodocó, Exu, Granito, Ipubi, Moreilandia
Ouricuri, Parnamirim, Santa Cruz, Trindade, Santa Filomena

X Carnaíba, Itapetim, Solidão, Santa Terezinha, Iguaraci

XI Betânia, Calumbi, Carnaubeira da Penha, Flores, Floresta, Itacuruba, Santa Cruz da Baixa Verde, São 
Jose do Belmonte, Serra Talhada, Triunfo

XII Aliança, Ferreiros, Macaparana, Condado, São Vicente Férrer

TOTAL DE MUNICÍPIOS 103

PORTARIA CONJUNTA SAD/SDS Nº 036, DE 29 DE MARÇO DE 2016.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO e o SECRETÁRIO DE DEFESA SOCIAL resolvem:

I. Modifi car, na Portaria Conjunta SAD/SDS nº 25, 09 de março de 2016, o Anexo I – Conteúdo Programático:

Onde se lê: 
MATEMÁTICA
Função; Progressão Aritmética; Progressão Geométrica; Juros Simples e Compostos, Análise Combinatória; Probabilidade.
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Nº 801-Considerar designado o servidor, PEDRO ANTÔNIO DE GOES ALCANTARA LEITE, matrícula nº 318.712-8, para compor a 
Comissão Central Permanente de Licitação do Estado IX – CCPLE IX, Nível I, da Secretaria de Administração do Estado - SAD, na 
qualidade de Membro/ Integrante de Equipe de Apoio, no período de 28 de março a 26 de abril de 2016, durante o impedimento do titular, 
Antônio Almino de Alencar Neto, matrícula nº 362.995-3, que responderá pela função de Presidente/Pregoeiro.

ADAILTON FEITOSA FILHO
Secretário Executivo de Compras e Licitações do Estado

A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PESSOAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE 
PERNAMBUCO, com fundamento no artigo 1º, alínea “c”, item 1, 1.11, da Portaria SAD nº 1000, de 16 de abril de 2014, publicada no 
Diário Ofi cial do Estado de 17 de abril de 2014, RESOLVE:

Nº 63-1) Homologar, com amparo legal no artigo 2º, “caput” e § 1º, da Lei nº 15.025, de 20 de junho de 2013, com redação dada pela 
Lei nº 15.121, de 08 de outubro de 2013, bem como no artigo 3º, inciso IV, alínea “a”, do Decreto nº 40.005, de 8 de novembro de 
2013, o inteiro teor da decisão de fl s.09, exarada no Processo SIGEPE nº 8808695-8/2016, publicada no Boletim Interno de Serviço às 
fl s.12, acerca da concessão de indenização em decorrência da morte natural do ex-policial civil RUIDIMAR RODRIGUES DA SILVA, 
Comissário de Polícia, matrícula nº 031.201-0, ocorrida em 18 de setembro de 2015; e
2) Autorizar, nos termos do artigo 5º, inciso II, §§ 1º e 3º, da Lei nº 15.025, de 2013, bem como da Portaria Conjunta SAD/SDS nº 15, de 
13 de fevereiro de 2014, publicada no Diário Ofi cial do Estado, de 14 de fevereiro de 2014, o pagamento da indenização à dependente 
previdenciária habilitada do referido policial: NÍVIA RODRIGUES DA SILVA, viúva.

Nº 64-1) Homologar, com amparo legal no artigo 2º, “caput” e § 1º, da Lei nº 15.025, de 20 de junho de 2013, com redação dada pela 
Lei nº 15.121, de 08 de outubro de 2013, bem como no artigo 3º, inciso IV, alínea “a”, do Decreto nº 40.005, de 8 de novembro de 2013, 
o inteiro teor da decisão exarada no Processo SIGEPE nº 5738834-2/2015, devidamente publicada no Boletim Interno, conforme fl s.41, 
acerca da concessão de indenização em decorrência da morte natural do ex-militar DIONÍZIO FRANCISCO PEREIRA, 1º Sargento PM 
Reformado, matrícula nº 607.534-7, ocorrida em 21 de janeiro de 2014; e
2) Autorizar, nos termos do artigo 5º, inciso II, §§ 1º e 3º, e, art. 6º, da Lei nº 15.025, de 2013, bem como da Portaria Conjunta SAD/
SDS nº 15, de 13 de fevereiro de 2014, publicada no Diário Ofi cial do Estado de 14 de fevereiro de 2014, o pagamento da indenização, 
no montante de 50% (cinquenta por cento), à dependente previdenciária do referido militar: LINDALVA GOUVEIA PEREIRA, credora 
de alimentos, considerando que já foi autorizado o pagamento à outra dependente previdenciária habilitada, nos termos do Despacho 
Homologatório nº 083, publicado no Diário Ofi cial do Estado de Pernambuco de 07/05/2015.

Marília Raquel Simões Lins
Secretária Executiva de Pessoal e Relações Institucionais

DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANÇA E JUVENTUDE
Secretário: Isaltino José do Nascimento Filho

Em, 29/03/2016

A GERENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições, considerando a conclusão da Sindicância Nº 159/2015, instaurada 
pela Port. SDSCJ nº 159 de 27.10.2015, SIGEPE nº 4811313-3/2015. RESOLVE: Homologar relatório fi nal da Comissão processante, 
acostados nos autos às fl s. 04 a 07, como parte integrante desta decisão e, por conseguinte, determinar o ARQUIVAMENTO da 
Sindicância citada, nos moldes do Art.218, Inciso I, da Lei nº 6.123/68.

PORTARIA SDSCJ Nº 35 DE 30 DE MARÇO DE 2016.

O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANÇA E JUVENTUDE – SDSCJ, Dr. ISALTINO JOSÉ DO NASCIMENTO 
FILHO, neste ato representado com fundamento na Portaria SDSDH nº. 006 de 09 de fevereiro de 2015, pelo SECRETÁRIO EXECUTIVO 
DE GESTÃO - SEGES, Sr. BRUNO JOSÉ COELHO BARROS, no uso de suas atribuições e considerando a Lei Estadual nº. 6.123/1968 
e demais normas pertinentes à matéria em análise:

RESOLVE:

Art. 1º. Fica prorrogada para o dia 31/12/2016, a entrega do relatório conclusivo contendo os saldos fi nais de que trata a Portaria SDSCJ 
nº 165, de 30 de julho de 2015, cujo objeto  é realização de inventários físicos e fi nanceiros da SDSCJ.

Art. 2º. A Comissão Especial de que trata o art. 2º, da Portaria SDSCJ nº 165, de 30 de julho de 2015, passa a ter a seguinte composição:

I. MARCELO CARNEIRO LEÃO, matrícula 363863-4;
II. RICARDO EDSON ÁLVARES KLAUS, matrícula 363732-8;
III. ÉRICO JORGE DE BRITO BASTOS, matrícula 354052-9;
IV. HENRIQUE MOREIRA GRIZZI, matrícula 363740-9;
V. HERMÍNIO FOLOMENO DA SILVA NETO, matrícula 366335-3.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

EDUCAÇ‹O
Secretário: Frederico da Costa Amâncio

PORTARIA SE/GGDP DE 29 DE 03 DE 2016.

A GERENTE GERAL DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS E RELAÇÕES DE TRABALHO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO 
ESTADO NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, CONFERIDAS PELA PORTARIA SE Nº 1495 DE 01.03.11, RESOLVE:

Nº 1502 - Dispensar ROSECLEIDE DA ROCHA GOMES, mat. 251.311-0, da Função Gratifi cada de Apoio-2, da Gerência da Biblioteca 
Pública do Est. de PE, a partir de 11.03.16. SIGEPE 04258686/16.

Nº 1503 - Designar ADERILSON DE OLIVEIRA E SANTOS, mat. 251.561-0, para a Função Gratifi cada de Apoio-2, Símbolo FGA-2, na 
Gerência da Biblioteca Pública do Est. de PE, a partir de 11.03.16. SIGEPE 04258686/16.

O SUPERINTENDENTE D E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS PROFERIU OS SEGUINTES DESPACHOS: AUTORIZO O GOZO DE 
LICENÇA PRÊMIO DOS FUNCIONÁRIOS ABAIXO RELACIONADOS: 

SUADP EM: 29/03/2016

Nº NOME MATRÍCULA MESES INÍCIO DECÊNIO

01 ROBERTO DA CUNHA MELO 111.779-3 01 16/03/2016 2º
02 ADELMO DE OLIVEIRA ARCOVERDE 114.602-5 03 15/02/2016 3º
03 EUGÊNIA MARIA LUCENA DE MELO 124.458-2 01 14/03/2016 3º
04 WILLIAM SERRANO SMETHURST 125.525-8 03 01/02/2016 3º
05 JOSINALDO RODRIGUES DE SOUZA 124.559-7 01 01/03/2016 2º
06 ROSEANE PORTELA LIMA DE MORAIS 127.483-0 01 03/02/2016 3º
07 MARIA DO CARMO XAVIER DE LIMA 131.679-6 01 04/04/2016 2º
08 ERIVAN FERREIRA DOS SANTOS 133.672-0 05 15/02/2016 3º
09 JORGE FELIPE DA SILVA  143.695-3 02 07/03/2016 1º
10 JOSÉ CARLOS DA SILVA 144.503-0 01 16/03/2016 2º
11 AUREA MARIA DE ALENCAR MUNIZ BEZERRA 154.797-6 01 04/04/2016 2º
12 ANA CLAUDIA VILELA DA SILVA 162.226-9 01 02/03/2016 1º
13 ADEILMA EVANGELISTA DO NASCIMENTO NETO 163.635-9 01 01/03/2016 2º
14 VÂNIA RODRIGUES PEREIRA 172.085-6 01 01/04/2016 1º
15 ELISANGELA BASTOS DE MELO ESPINDOLA 242.729-0 03 09/03/2016 1º

A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PESSOAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, tendo em vista as atribuições que lhe foram conferidas 
pela Portaria SAD Nº 1.000, de 16.04.2014, resolve:

Nº 782-DISPENSAR da Gratifi cação pela Participação no Cadastro e na Elaboração da Folha de Pagamento do Estado de Pernambuco, 
instituída pela Lei Complementar nº 43, de 03.05.2002, e regulamentada pelo Decreto nº 24.357, de 30.05.2002, ao servidor relacionado abaixo:

NOME MATRÍCULA ORGÃO/ENTIDADE A PARTIR DE
Isaene Maria Gomes de Lima 365.237-8 SAD 05/04/2016

A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PESSOAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria SAD 
nº. 1000, de 16 de abril de 2014 e considerando o disposto no Decreto nº. 25.261, de 28 de fevereiro de 2003 e alterações RESOLVE: 

Nº 783-Fazer retornar à Secretaria de Educação, o servidor Rogério Antônio de Araújo Santos, matrículas nº 272.605-0 e nº 239.738-2, 
cedido à Secretaria da Casa Civil, a partir de 01.12.2015.

Nº 784-Fazer retornar ao Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros - SUAPE, a servidora Isaene Maria Gomes de Lima, 
matrícula nº 1406, cedida à Secretaria de Administração, a partir de 05.04.2016.

Nº 785-Colocar à disposição da Secretaria de Administração, a servidora Brígida Andréa Barros da Silva, matrícula nº 12.832-5, do 
Instituto de Recursos Humanos - IRH com ônus para o órgão de origem, a partir de 15.03.2016 até 31.12.2016.

Nº 786-Colocar à disposição da Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco – CONDEPE/FIDEM, a servidora Salvia 
Fernandes Cabral Medeiros, matrícula nº 212.009-7, do Instituto de Recursos Humanos - IRH, com ônus para o órgão de origem, a 
partir de 15.03.2016 até 31.12.2016.

Nº 787-Considerar autorizada a cessão à Prefeitura Municipal de Gravatá, do servidor Roberto Fernando Monteiro Teixeira, matrícula 
nº 365.525-3, do Instituto de Recursos Humanos - IRH, com ônus para o órgão de origem, a partir de 01.12.2015 até 31.12.2016.

Nº 788-Considerar autorizada a cessão à Prefeitura Municipal de Jataúba, da servidora Roselma Feitosa de Lima, matrícula nº 181.202-
5, da Secretaria de Educação, com ônus para o órgão de origem, mediante permuta, no exercício de 2014.

Nº 789-Considerar autorizada a cessão à Prefeitura Municipal de Cedro, do servidor Manoel Joaquim Leite Neto, matrícula nº 190.199-
0, da Secretaria de Educação, com ônus para o órgão de origem, mediante permuta, no exercício de 2015.

Nº 790-Considerar autorizada a determinação de exercício na Secretaria de Educação, das servidoras Maria da Conceição Azevedo 
de Moura e Rivanda de Jesus Serpa, da Prefeitura Municipal de Primavera, à disposição deste Governo, com ônus para o órgão de 
origem, mediante permuta, no exercício de 2014.

Nº 791-Considerar autorizada a determinação de exercício na Secretaria de Educação, do servidor Elieser Félix de Almeida Souza, da 
Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão, à disposição deste Governo, com ônus para o órgão de origem, mediante permuta, no 
exercício de 2012.

Nº 792-Considerar autorizada a prorrogação da cessão ao Governo do Estado do Rio Grande do Norte, da servidora Rose Ann Correia 
de Andrade, matrícula nº 175.729-6, da Secretaria de Educação, com ônus para o órgão de origem, mediante permuta, nos exercícios 
2014, 2015 e 2016.

Nº 793-Considerar autorizada a prorrogação da determinação de exercício na Secretaria de Educação, da servidora Jaqueline Barbosa 
de Arruda, da Prefeitura Municipal de Surubim, à disposição deste Governo, com ônus para o órgão de origem, mediante permuta, nos 
exercícios de 2012, 2013 e 2014.

Nº 794-Considerar autorizada a prorrogação da determinação de exercício na Secretaria de Educação, da servidora Karla Cristina 
Gonçalves de Araújo, da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe, à disposição deste Governo, com ônus para o órgão de 
origem, mediante permuta, nos exercícios de 2013, 2014 e 2015.

Nº 795-Considerar autorizada a prorrogação da cessão à Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho, da servidora Maria José Pereira de Melo 
Sousa, matrícula nº 257.291-5, da Secretaria de Educação, com ônus para o órgão de origem, mediante permuta, no exercício de 2015.

Nº 796-Tornar sem efeito a Portaria SAD nº 82 do dia 12.01.2016, publicada no DOE de 13.01.2016, referente à servidora Luciana Pinto 
Pestana, matrícula nº 209.566-1, da Secretaria de Defesa Social.

A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PESSOAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria SAD 
nº. 1000, do dia 16 de abril de 2014 e considerando o disposto no art. 178, da Lei nº 6.123, de 20.07.1968, nos artigos 4º e 14 do Decreto 
nº. 40.200, de 13 de dezembro de 2013, RESOLVE:

Nº 797-Prorrogar o afastamento parcial da servidora ENIVALDA VIEIRA DOS SANTOS RESENDE, matrícula nº. 1340255, para as 
atividades do Doutorado em Educação, promovido pela Universidade Federal de Pernambuco, até 30 de março de 2016, com redução de 
50% (cinquenta por cento) da carga horária de trabalho, sem prejuízo de seus vencimentos, direitos e vantagens. 

PORTARIA SAD Nº 798 DE 29 DE MARÇO DE 2016.

A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PESSOAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, no uso de suas atribuições e considerando os preceitos 
contidos no § 4º, do art. 6º, do Decreto nº 38.190, de 18 de maio de 2012, alterado pelo Decreto nº 39.306, de 17 de abril de 2013, no 
item 1.10, da alínea “c”, do art. 1º da Portaria SAD nº 1.000, de 16 de abril de 2014, bem como no previsto nos arts. 214, 215, 219 e 220 
da Lei Estadual nº 6.123, de 20 de julho de 1968, RESOLVE: 

Art. 1º Designar Daniel Rodrigues de Souza, matrícula nº 324.599-3, Leonardo Henrique Fernandes Bezerra, matrícula nº 318.730-6 e 
Julianne Nóbrega Campos de Sousa, matrícula nº 299.736-3, para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão de Inquérito 
Administrativo Disciplinar, com sede na Avenida Engenheiro Antônio de Góes, nº 194, 8º andar, Pina, Recife/PE.

Art. 2º Instaurar Inquérito Administrativo Disciplinar a ser desenvolvido pela Comissão designada no art. 1º, com objetivo de apurar:

I - a acumulação ilegal de dois vínculos públicos, com indícios de má-fé, por Cícero Pinheiro dos Santos Junior, quais sejam: um 
cargo de policial militar-soldado, matrícula nº 990.213-9, da Polícia Militar do Estado e um cargo de Professor, matrícula nº 240.227-0, da 
Secretaria de Educação do Estado, conforme consta do Relatório CACEF nº 354/2014, com Despacho Homologatório nº 183, publicado 
no DOE de 07 de outubro de 2014, e Cota CACEF nº 30/2016;

II - demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Marília Raquel Simões Lins
Secretária Executiva de Pessoal e Relações Institucionais

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 
18 do Decreto nº 42.191, de 01 de outubro de 2015, 
RESOLVE: 

Nº 799-Instaurar Processos Administrativos de Aplicação de Penalidade - PAAP, no âmbito da Secretaria Executiva de Compras e 
Licitações – SELIC, vinculada à Secretaria de Administração – SAD, com o objetivo de apurar indícios de irregularidades cometidas 
por licitantes nos Processos Licitatórios nº 220.2015.IX.PE.125.SAD e nº 158.2015.IX.PE.085.SEE, designando os servidores abaixo 
relacionados para compor a respectiva comissão:

NOME FUNÇÃO MATRÍCULA
TATIANNE ULISSES SAMPAIO CABRAL Presidente 348.118-2
BRUNNA MELO CASANOVA Membro 291.490-5
FERNANDA MARIA SPINELLI DE SOUZA Membro 367.384-7

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 2º 
do Decreto nº 39.218, de 22 de março de 2013, bem como pela Portaria SAD nº 1.000, de 16 de abril de 2014, com a nova redação dada 
pela Portaria SAD nº 1.345, de 23 de maio de 2014, RESOLVE: 

Nº 800-Considerar designado o servidor, ANTÔNIO ALMINO DE ALENCAR NETO, matrícula nº 362.995-3, para responder pela 
Comissão Central Permanente de Licitação do Estado IX – CCPLE IX, Nível I, da Secretaria de Administração do Estado - SAD, na 
qualidade de Presidente/Pregoeiro, no período de 28 de março a 26 de abril de 2016, durante a ausência da titular, Anna Christina Melo 
Barreto, matrícula nº 299.741-0, em gozo de férias regulamentares.


