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CERTIFICADO DIGITALMENTE

PUBLICAÇÕES SAD DO DIA 12 DE MARÇO DE 2021

PORTARIA CONJUNTA SAD/UPE Nº. 27, DE 12 DE MARÇO DE 2021.
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO e o REITOR DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO  resolvem homologar o resultado final
da Seleção Pública Simplificada regida pela Portaria Conjunta SAD/UPE n°. 126, de 28 de dezembro de 2020, que visa à contratação
temporária de 163 (cento e sessenta e três) Professores Auxiliares do Quadro de Pessoal da Universidade de Pernambuco – UPE, para
atuar nos cursos de Graduação, exclusivamente quanto aos perfis de Neonatologia, Reumatologia, Cardiologia e Clínica Médica, cuja
listagem  com  os  classificados  e  aprovados  está  disponível  e  publicada  no  endereço  eletrônico http://www.upe.br/sele
%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica-simplificada-de-professores-2020.html.

MARÍLIA RAQUEL SIMÕES LINS
Secretária de Administração

PEDRO HENRIQUE DE BARROS FALCÃO
Reitor da Universidade de Pernambuco - UPE

PORTARIA CONJUNTA SAD/DER N° 028, DE 12 DE MARÇO DE 2021

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO  e o  DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DE PERNAMBUCO, tendo em vista a autorização contida no Decreto n° 50.349, de 03 de março de 2021, e a Resolução
CPP nº 043/2020, de 29 de setembro de 2020, homologada por meio do Ato nº 3017, de 21 de dezembro de 2020, publicado no Diário
Oficial do Estado do dia 22 de dezembro de 2020, RESOLVEM:
I. Abrir Seleção Pública Simplificada para a contratação temporária de profissional de nível superior para preenchimento de 1 (uma)
vaga na função de Advogado para atuar no Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - DER/PE,  observadas
as regras contidas no ANEXO ÚNICO, que integra a presente Portaria Conjunta.
II. Determinar que o processo seletivo de que trata o item anterior terá prazo de validade de 02 (dois) anos, prorrogável por igual
período, a contar da homologação de seu resultado final, publicada no Diário Oficial do Estado de Pernambuco.
III. Estabelecer em até 12 (doze) meses o prazo de vigência dos contratos temporários provenientes da Seleção Pública Simplificada de
que  trata  a  presente  portaria,  podendo  ser  prorrogáveis  por  iguais  períodos,  até  o  limite  máximo  de  06  (seis)  anos,  conforme
necessidade do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - DER/PE, observados os termos da Lei Estadual
nº 14.547, de 21 de dezembro de 2011.
IV. Instituir a comissão coordenadora da seleção, responsável por sua normatização e o acompanhamento de sua normatização e o
acompanhamento de sua execução, ficando, desde já, designados os seguintes membros, sob a presidência do primeiro:

NOME CARGO ÓRGÃO
LEONARDO  HENRIQUE  FERNANDES
BEZERRA

Gestor Governamental SAD

CAMILA MELO MORAIS BRITTO Gestor Governamental SAD

AUGUSTO CESAR DO PRADO Diretor Executivo DER/PE

ALINE MARQUES DE ALBUQUERQUE Diretora Jurídica DER/PE
CARMEN  LÚCIA  PEREIRA  DE  MEDEIROS
LIRA

Recursos Humanos DER/PE

V. Estabelecer que será responsabilidade da Comissão Executora, designada pelo Diretor Presidente do DER, 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 fizerem necessários ao processo seletivo.

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

MARÍLIA RAQUEL SIMÕES LINS
Secretária de Administração

Maurício Canuto Mendes
Diretor Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - DER/PE

ANEXO ÚNICO – EDITAL

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. Abrir Seleção Pública Simplificada para a contratação temporária de profissionais de nível superior para preenchimento de 1 (uma)
vaga para a função de Advogado.
1.2. A seleção pública de que trata o subitem anterior será realizada em 01 (uma) etapa, denominada Avaliação Curricular, de caráter
eliminatório e classificatório, conforme dispõe o item 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 https://www.der.pe.gov.br/, devendo o resultado final ser homologado através de Portaria Conjunta SAD/DER, publicada no
Diário Oficial do Estado.
1. 4 O presente Edital estará disponível no Diário Oficial do Estado de Pernambuco e no endereço eletrônico https://www.der.pe.gov.br/.
1.5 Não serão fornecidas por telefone ou e-mail qualquer informação sobre esta seleção. O candidato deverá observar, rigorosamente,
as formas de divulgação estabelecidas neste Edital e as demais publicações no endereço eletrônico https://www.der.pe.gov.br/.

2. DA FUNÇÃO, ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO, REMUNERAÇÃO E JORNADA DE TRABALHO
2.1 Os profissionais que vierem a ser contratados, em decorrência desta seleção, terão as seguintes atribuições, conforme a área de
interesse, indicada na inscrição:

2.1.1 Função: Advogado
a) realizar trabalhos de caráter técnico na área jurídica;
b) prestar apoio em assuntos de natureza jurídica e legislativa às diversas áreas do DER;
c) zelar pela observância da legalidade e finalidade dos atos administrativos e das atividades do DER;
d)  produzir  estudos,  informações,  notas  técnicas,  recomendações  e  outros  documentos  necessários  às  decisões  da  Autoridade
Superior do Órgão, diligenciando a obtenção de informações e esclarecimentos junto às Diretorias setoriais;
e) participar de equipes de trabalho multidisciplinares, inclusive envolvendo pessoal técnico especializado de outras unidades do DER;
f) prestar assessoramento, dentro das especialidades, à Chefia imediata;
g) elaborar relatórios de trabalhos relacionados com a especialidade;
h) desempenhar outras atividades correlatas, dentro da área jurídica, que forem solicitadas;
i) confeccionar e analisar contratos e termos aditivos;
I) elaborar respostas às exigências/cotas dos contratos e termos aditivos da Procuradoria Geral do Estado;
m) elaborar minutas de contratos;
n) examinar os processos de aquisição e de alienação de bens e imóveis;
o) prestar assessoramento e apoio jurídico com relação aos convênios;
p) executar outras atividades correlatas que lhes sejam atribuídas.

2.2. 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 no órgão de representação da categoria profissional e em condições de regularidade perante o mesmo.
2.3. REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 3.825,00 (três mil, oitocentos e vinte e cinco reais).
2. 4. JORNADA DE TRABALHO: 40 (quarenta) horas semanais.

3. DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
3.1. Do total de vagas por função ofertadas neste edital,  5% (cinco por cento) serão reservadas para pessoas com deficiência, em
conformidade com o que assegura o artigo 97, inciso VI, alínea "a", da Constituição do Estado de Pernambuco.
3.1.1 A primeira vaga reservada às pessoas com deficiência surge após a 1ª convocação; a segunda vaga reservada às pessoas com
deficiência surge após a 20ª convocação, e assim sucessivamente.
3.2. Para efeito de concorrência às vagas reservadas, serão consideradas pessoas com deficiência 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.
3.3. Os candidatos que desejarem concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência deverão, no ato de inscrição, declarar
essa condição e especificar o tipo de sua deficiência.
3.4. Os candidatos que se declararem pessoas com deficiência 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.
3.5. O candidato que não declarer, no ato de inscrição, ser pessoa com deficiência ficará impedido de concorrer às vagas reservadas,
porém, disputará as vagas de classificação geral. 
3.6. A classificação e aprovação do candidato não garantem a ocupação da vaga reservada às pessoas com deficiência,  devendo
ainda,  quando  convocado,  submeter-se a Pericia  Médica  que  será promovida  pelo  Núcleo  de Supervisão  de Perícias  Médicas  e
Segurança do Trabalho, da Secretaria de Administração (SAD).
3.7. No dia e hora marcados para a realização do exame pericial, o candidato deve apresentar o laudo médico atualizado, com validade
de 12 (doze) meses contados a partir da data do agendamento para Perícia Médica, conforme ANEXO V (Declaração de Deficiência)
deste Edital, como prevê o 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 deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a
provável causa da deficiência.
3.8.  O Núcleo  de Supervisão  de Perícias  Médicas  e  Segurança  do  Trabalho  – NSPS,  da  Secretaria  de Administração,  decidirá,
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motivadamente,  sobre  a  qualificação  do  candidato  enquanto  pessoa  com  deficiência,  observando  obrigatoriamente  os  critérios
estabelecidos pelo Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999.
3.9.  O  candidato  que,  após  a  Perícia  Médica,  não  for  considerado  pessoa  com deficiência  terá seu  nome excluído  da  lista  de
classificados para as vagas reservadas. No entanto, permanecerá na lista de classificação para as vagas de concorrência geral.
3.10. O candidato que concorrer às vagas de pessoas com deficiência que, no decorrer do desempenho de suas funções, apresentar
incompatibilidade da deficiência com as atribuições da função, terá seu contrato rescindido.
3.11. 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 Executora do certame.
3.12.  As vagas reservadas  às  pessoas  com deficiência  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 a ordem de classificação.
3.13. Após a admissão, o candidato não poderá utilizar-se da deficiência que lhe garantiu a reserva de vaga no certame para justificar a
concessão de licença ou aposentadoria por invalidez. Ressalva-se, também, a impossibilidade de readaptação, exceto nos casos em
que ocorrer eventual agravamento da deficiência.

4. REQUISITOS
4.1 Para a contratação, o candidato deverá satisfazer às seguintes condições:
a) Ser brasileiro ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da Constituição Federal;
b) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos ou ser emancipado civilmente;
c) Estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) Estar quite com o serviço militar, quando do sexo masculino;
e) Estar apto, física e mentalmente, para o exercício das atribuições da função;
f)  Não  acumular  funções,  empregos  ou  cargo  público,  em qualquer  esfera  de  governo  ou  em qualquer  Poder,  salvo  nos  casos
constitucionalmente permitidos;
g) Não estar cumprindo o prazo de interstício de afastamento do Estado, por ter prestado serviços, através de contrato temporário,
conforme Lei Estadual nº 14.547, de 21 de dezembro de 2011 e suas alterações, no ato da contratação;
h) Não registrar antecedentes criminais e se encontrar no pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
i) Preencher os requisitos de formação e experiência exigidos nesta Seleção, conforme indicados nos itens 2.2 e 6.1.1.2 deste Edital;
j) Ter disponibilidade para viajar;
k) Ter sido aprovado e classificado neste Processo Seletivo Simplificado;
l) Atender as demais exigências contidas neste Edital.

5. DAS INSCRIÇÕES
5.1. As inscrições serão gratuitas e realizadas via SEDEX, com aviso de recebimento (AR), encaminhadas a  Gerência de Recursos
Humanos do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO – DER/PE, com sede situada na Av.
Cruz Cabugá, nº 1033, Bairro de Santo Amaro, Recife/PE, CEP  05040-912.5.2. Antes de realizar a inscrição, o interessado deverá
certificar-se das atribuições, remuneração e locais de trabalho da função.
5.3 Para se inscrever na seleção, o candidato deverá preencher o “FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO” constante no Anexo II deste Edital,
junto ao “CADERNO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS”, cuja capa deve seguir o modelo constante do Anexo II, devidamente
acompanhados de cópias dos documentos comprobatórios das informações prestadas e da documentação relacionada no subitem 5.4
deste Edital.
5.3.1.  Na  “CAPA DO CADERNO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS”,  deverá  ser  especificado,  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. 
5.4. Juntamente ao  “FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO”  e ao  “CADERNO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS”,  o candidato
deverá enviar, obrigatoriamente, cópias dos seguintes documentos:
5.4.1. Registro Geral de Identificação (RG); 
5.4.2. Cadastro de Pessoa Física (CPF);
5.4.3 Documentação comprobatória contida no item 2.2 – Requisitos para inscrição, exigida para a função que concorre;
5.4.4. Comprovação de residência/domicílio de qualquer natureza emitido em seu nome; 
5.4.5. Cópias de todos os certificados, certidões, comprovantes e declarações a serem pontuados na Avaliação Curricular, conforme
item 6.1.1.2 do Edital; 

5.5. Serão considerados documentos de identidade 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.
5.6. Será considerada válida a documentação postada até o dia e horário descritos no ANEXO IV.
5.7. Não será admitida a juntada de qualquer documento após a entrega da inscrição via Sedex, também não será admitida inscrição
por fax, correio eletrônico ou qualquer outro meio diverso daquele previsto no subitem 5.1.
5.8. A inscrição do candidato expressará sua integral adesão a todas as regras que disciplinam a presente seleção.
5.9. 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.
5.10. Não será aceita a inscrição que não atender, rigorosamente, ao estabelecido neste Edital.

1. DA SELEÇÃO
6.1. A presente seleção será realizada em 01 (uma) etapa denominada - Avaliação Curricular, de caráter eliminatório e classificatório,
nas datas, horários e locais informados no Anexo IV.

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 valerá, no máximo, 10 (dez) pontos, observada a seguinte tabela:

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, 20 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

6.1.1.3. Será eliminado na Avaliação Curricular o candidato que não comprovar a escolaridade exigida. 
6.1.1.4. A experiência profissional deverá ser comprovada:
a) mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social — CTPS;
b) através de 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, devendo constar expressamente o cargo/função desempenhados e as atividades
desenvolvidas;
d) através de Certidões emitidas por escrivães, chefes ou diretores de Secretaria de Juízo ou Juizados Especiais, atestando patrocínio
de feitos que tramitam ou tramitaram perante o referido juízo na área de atuação do processo seletivo;
e) 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;
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.

6.1.1.5. A fração de tempo de experiência superior a 06 (seis) meses será arredondada para 01 (um) ano.
6.1.1.6. Na hipótese de não existir a unidade de recursos humanos de que trata a letra "b" do subitem 6.1.1.4, a Certidão/Declaração
deverá ser emitida pela autoridade responsável pelo fornecimento do documento, que declarará a referida inexistência.
6.1.1.7. As Certidões/Declarações de que tratam as letras "b" e "e" do subitem 6.1.1.4 deverão ser emitidas em papel timbrado da
instituição.
6.1.1.8. Estágios não serão considerados para fins de comprovação de experiência profissional.
6.1.1.9. A prova de inscrição no Órgão de representação da categoria profissional dar-se-á mediante cópia da carteira expedida pelo
órgão fiscalizador do exercício profissional.
6.1.1.10. Qualquer informação falsa ou não comprovada gera a eliminação do candidato do presente processo seletivo, sem prejuízo de
outras sanções cabíveis.
6.1.1.11. Não será aceito Certificado ou Diploma emitido por instituição que não seja reconhecida pela autoridade pública competente.
6.1.1.12. Os comprovantes de cursos realizados fora do Brasil devem ser traduzidos e reconhecidos pela autoridade competente ou por
ela oficialmente delegada.
6.1.1.13. O tempo de serviço prestado concomitantemente a outro não receberá pontuação. 

7. DA CLASSIFICAÇÃO
7.1. A classificação geral se dará a partir da soma dos pontos obtidos, pelo candidato, na Avaliação Curricular. 
7.2. Em caso de empate, serão adotados os seguintes critérios, sucessivamente:
a) maior tempo de experiência profissional na área para a qual concorre;
b) maior idade.
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c) Ter sido jurado – Lei Federal nº 11.689, de 09 de junho de 2008, que alterou o art. 440 do CPP.

7.3.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).
7.4.Fica assegurado aos candidatos que tiverem idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos do art. 27, da Lei Federal n°
10.741/2003 (Estatuto do Idoso), a idade mais avançada como primeiro critério para desempate, sucedido dos outros previstos no
subitem anterior.

8. DOS RECURSOS 
8.1 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 fixadas no Anexo IV.
8.2. 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).
8.3 Os recursos deverão ser apresentados em formulário próprio, conforme modelo constante do Anexo III.
8.4 Os recursos deverão ser  enviados via  SEDEX, com aviso de recebimento (AR), no mesmo endereço previsto  para inscrição,
disposto no item 5, conforme consta do Anexo IV.
8.5 Não serão aceitos novos documentos quando da interposição dos recursos.
8.6. O candidato, quando da apresentação do recurso, deverá atender aos subitens abaixo:
8.6.1.  Preencher o requerimento para recurso, constante no Anexo VI, com letra legível.
8.6.2.  Apresentar argumentações claras, concisas e embasadas em evidências científicas.

9. DA CONTRATAÇÃO
9.1.  No  ato  da  contratação,  os  candidatos  deverão  apresentar,  obrigatoriamente,  originais  e  cópias  dos  documentos  abaixo
discriminados:
a) RG - Registro Geral de Identificação, 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) Comprovação do nível de escolaridade exigido para a função pleiteada; 
g) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (página da foto frente e verso e a página da qualificação civil); 
h) 01 (uma) foto 3x4 recente; 
i) Cartão ou Contrato de abertura de conta corrente do Banco Bradesco; 
j) Atestado ou Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Federal e Estadual. 
l) Comprovante de residência
m) Registro no referido conselho de classe.
n) Comprovante de atuação como jurado – Lei Federal nº 11.689/2008, que alterou o art. 440 do CPP. 

9.2 Os candidatos aprovados serão contratados por um prazo de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogáveis por iguais períodos,
até o limite  máximo de 06  (seis)  anos,  observados,  estritamente,  o número  de vagas  por  função,  a  ordem de classificação  e a
disponibilidade orçamentária e financeira do DER.
9.2.1. A convocação para as contratações se dará através do site https://www.der.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.
9.3  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.
9.4.  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.
9.5. Os candidatos contratados serão lotados na sede do DER, no município do Recife, podendo se deslocar dentro ou fora do Estado
de Pernambuco, em virtude da necessidade do serviço.

1. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1.1 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 simplificado.
10.3. Todos os horários previstos neste edital correspondem ao horário oficial do Estado de Pernambuco.
10.4. Será eliminado da seleção simplificada o candidato que não apresentar os requisitos mínimos exigidos.
10.5.  O resultado final do processo seletivo simplificado será homologado no Diário Oficial  do Estado de Pernambuco,  através de
Portaria  Conjunta  SAD/DER,  na  qual  constará  duas  relações  de  candidatos  classificados,  em ordem crescente  de  classificação,
contendo o nome do candidato, número de sua inscrição e pontuação final, respectivamente.
10.6. A aprovação e a classificação final geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à contratação, reservando-se ao DER
o direito de proceder  às contratações em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço até o número de vagas
autorizadas.
10.7. 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.
10.8. O prazo de validade da seleção será de 02 (dois) anos, a contar da data de homologação do resultado final na imprensa oficial,
podendo ser renovado por igual período, a critério do DER.
10.9.  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.
10.10.  O candidato  deverá  manter  atualizado  seu  endereço,  se classificado,  sendo  de  sua  inteira  responsabilidade  os  prejuízos
decorrentes da não atualização deste. Para fins de atualização, o candidato deverá comparecer a Sede do DER/PE, portando cópia do
RG e do Comprovante de residência atualizado.
10.11. O candidato será responsável por todas as informações e declarações prestadas.
10.12. 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.
10.13. A rescisão do contrato, por iniciativa do contratado, deverá ser comunicada,  por escrito, ao DER, com antecedência de, no
mínimo, 30 (trinta) dias, para que o serviço não tenha prejuízo na sua regular prestação. Neste caso, poderá ser convocado o próximo
candidato da lista de classificados.
10.14. A documentação referente a todas as etapas da presente Seleção Simplificada deverá ser mantida pelo DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO – DER/PE em arquivo impresso e/ou eletrônico por no mínimo 10 (dez)
anos, em atendimento ao art. 54 da Lei nº 11.781, de 06 de junho de 2000.
10.15. Os casos omissos serão analisados e deliberados pela Comissão Coordenadora.

ANEXO I - QUADRO DE VAGAS

FUNÇÃO N° DE VAGAS N° DE VAGAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA TOTAL DE VAGAS

Advogado 1 1

ANEXO II - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO N°.
FUNÇÃO:
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: N°
Complemento: Bairro: Cidade: UF: CEP: Telefone: ( )
Nome do Pai:
Nome da Mãe:
Possui vínculo empregaticio 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 N°. NOME DO CANDIDATO:
RECEBIDA EM       /      /2021
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ASSINATURA
_________________________________________________________________________

CAPA DO CADERNO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
NOME:
FUNÇÃO:
GERES:

REQUERIMENTO
À Comissão,

Na condição de candidato na Seleção Pública Simplificada do DER, solicito análise da documentação anexa, apresentada na seguinte
ordem:

Sequência de apresentação Especificação dos Documentos Quantidade de Folhas

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

TOTAL DE FOLHAS QUE COMPÕEM O CADERNO  

Declaro  ter conhecimento  de que a Avaliação  Curricular  será realizada  mediante  análise  dos documentos  acima descritos  e
apresentados em anexo.

Recife, ____de _________________ de 2021.

________________________________________________
Assinatura

ANEXO III- FORMULÁRIO PARA RECURSO

Nome do candidato:
N° de Inscrição:
Ao Presidente da Comissão Executara:
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 2021
______________________
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.

ANEXO IV - CALENDÁRIO

Inscrição
De 15 de março de 2021 até às

13h00 do dia 29 de março de 2021.

Via SEDEX para a Gerência de Recursos Humanos —
DER/PE - Av. Cruz Cabugá, n° 1033 — Santo Amaro

Recife — PE — CEP: 50.040-912.
Resultado Preliminar da

Avaliação Curricular
Dia 12 de abril de 2021. https://www.der.pe.gov.br/

Recurso ao Resultado da
Avaliação Curricular

De 13 de abril de 2021 até às 13h00
do dia 15 de abril de 2021.

VIA SEDEX para a Gerência de Recursos Humanos —
DER/PE - Av. Cruz Cabugá, n° 1033, Santo Amaro —

Recife — PE — CEP: 50.040-912 Gerência de Recursos
Humanos.

Resultado Definitivo da
Avaliação Curricular

Dia 23 de abril de 2021. https://www.der.pe.gov.br/

Resultado Final da Seleção Dia 26 de abril de 2021. https://www.der.pe.gov.br/

_________________________________________________________________________

ANEXO V- LAUDO MÉDICO - DECLARAÇÃO DE DEFICIÊNCIA

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 Deficiência na Seleção Simplificada, concorrendo a uma vaga para a função
de _____________________________________, conforme Portaria Conjunta SAD/DER nº    ,      de                              .              de
2021, fundamentado no exame clínico e nos termos da legislação em vigor (Decreto Federal nº 3.298/1999), _____ (é / não é) portador
(a) da Deficiência ______________ (física/auditiva/visual) de CID 10 ________, em razão do seguinte quadro: 
____________________________________________________________________________________________

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

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

Recife, _____/____/_____
Ratifico as informações acima.

Ass. c/ Carimbo do Médico
Legislação de referência

Decreto Federal 3.298 de 20 de dezembro de 1999: 
Art. 4o É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: 
I - deficiência 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  dificuldades  para  o
desempenho de funções; 
II - deficiência auditiva - 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 - 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 60o; ou a ocorrência simultânea de
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quaisquer das condições anteriores. 

PORTARIA CONJUNTA SAD/SEE Nº 029, DE 12 DE MARÇO DE 2021.

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO e o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, tendo em vista o Decreto nº 50.348, de 3
de março de 2021 publicado no Diário Oficial de 4 de março de 2021 e a Resolução CPP nº 40/2020, de 26 de agosto de 2020, da
Câmara de Política de Pessoal, homologada pelo Ato nº 058, de 06 de janeiro de 2021, publicado no DOE do dia 07 de janeiro de 2021,
RESOLVEM:
I. Abrir seleção pública simplificada para a contratação temporária de profissionais de nível superior e médio para preenchimento de 98
(noventa e oito) vagas, sendo 60 (sessenta) para a área de Alimentação Escolar e  38 (trinta e oito) para a área de Arquitetura e
Engenharia,  que irão atuar no âmbito  da Secretaria  de Educação e Esportes  de Pernambuco,  observadas  as regras  contidas  no
ANEXO ÚNICO, que integra a presente Portaria Conjunta.
II. Determinar que a seleção pública simplificada regida por esta Portaria Conjunta seja válida por 02 (dois) anos, prorrogável por igual
período, a partir da data de homologação do seu resultado final.
III. Estabelecer em até 12 (doze) meses o prazo de vigência dos contratos temporários provenientes da seleção pública simplificada de
que trata a presente Portaria,  podendo ser prorrogáveis  por iguais  períodos,  conforme necessidade da Secretaria de Educação e
Esportes, observados os termos da Lei Estadual nº 14.547, de 21 de dezembro de 2011.
IV. Instituir a Comissão Coordenadora da seleção, responsável por sua normatização e o acompanhamento de sua execução, ficando,
desde já, designados os seguintes membros, sob a presidência do primeiro:

NOME CARGO ÓRGÃO

Leonardo Henrique Fernandes Bezerra
Assessor da Gerência Geral de Apoio Técnico e

Jurídico ao Gabinete
SAD

Camila Melo Morais Britto
Assessora da Gerência Geral de Apoio Técnico e

Jurídico ao Gabinete
SAD

João Paulo Advincula Valença Corrêa Gerente Geral de Gestão de Pessoas SEE
Fernanda Shelly Rodrigues Fabricio da

Silva
Gerente de Cessão, Seleção e Contratação de Pessoas SEE

Marieta Pinho Barros Superintendente do Programa de Alimentação Escolar SEE

Daniela Alcântara Da Silva Mello Gerente de Manutenção da Rede SEE

V. Estabelecer que é de responsabilidade do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO – IDIB, a criação
dos instrumentos técnicos necessários à inscrição, avaliação de experiência profissional e de títulos e a divulgação dos resultados,
além de todos os comunicados que se fizerem necessários ao processo seletivo.
VI. Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação. 

MARÍLIA RAQUEL SIMÕES LINS
Secretária de Administração

MARCELO ANDRADE BEZERRA BARROS
Secretário de Educação e Esportes

ANEXO ÚNICO – EDITAL
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. Abrir seleção pública simplificada para a contratação temporária de profissionais de nível superior e médio para preenchimento de
98 (noventa e oito) vagas, sendo 60 (sessenta) para a função de Coordenador de Alimentação Escolar, 33 (trinta e três) para a função
de Analista de Obras, 02 (duas) para a função de Cadista, 01 (uma) para a função de Técnico em Edificações, 01 (uma) para a função
de Técnico em Climatização e Refrigeração e 01 (uma) para a função de Técnico em Segurança do Trabalho, que irão atuar no âmbito
da Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco.
1.2. O processo  seletivo  será realizado  em uma única  etapa,  eliminatória  e classificatória,  denominada  Avaliação  de Experiência
Profissional  e de Títulos,  cuja execução será de responsabilidade técnica e operacional  do  INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL  BRASILEIRO  –  IDIB,  conforme  contrato  celebrado  entre  as  partes,  em  obediência  às  normas  deste  Edital  e
observância às leis vigentes.
1.3. O quantitativo de vagas por GRE – Gerência Regional de Educação, polo e função está fixado no ANEXO I deste Edital.
1.4. As descrições sintéticas das atribuições específicas de cada função constam do ANEXO IV deste Edital.
1.5. A indicação  da jornada  de trabalho,  do valor  da remuneração  e dos requisitos  de formação encontram-se discriminados  nos
ANEXOS II e III deste Edital.
1.6. O  presente  Edital  estará  disponível  no  Diário  Oficial  do  Estado  de  Pernambuco  e  nos  endereços  eletrônicos
www.educacao.pe.gov.br e www.idib.org.br.

2. DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
2.1. Do  total  de  vagas  ofertadas  neste  Edital,  5%  (cinco  por  cento)  serão  reservadas  às  pessoas  com  deficiência  (PCD),  em
cumprimento  ao  que  assegura  o  artigo  97,  inciso  VI,  alínea  "a",  da  Constituição  do  Estado  de  Pernambuco,  observando-se  a
compatibilidade da condição especial do candidato com as atividades inerentes às atribuições da função para a qual concorre.
2.1.1. Para as funções que só oferecem 01 (uma) vaga,  a primeira vaga reservada às pessoas com deficiência surge após a 1ª
(primeira)  contratação;  a  segunda  vaga reservada  às pessoas  com deficiência  surge após a 20ª  (vigésima)  contratação,  e assim
sucessivamente.
2.2. Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrem nos critérios estabelecidos pelo Decreto Federal nº 3.298,
de 20 de dezembro de 1999,  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.
2.3. Os candidatos que desejarem concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência deverão, no ato da inscrição, declarar
essa condição e especificar sua deficiência, com posterior comprovação por meio de envio da declaração existente no  ANEXO VII
deste edital,  devidamente preenchida,  de forma digitalizada, e com a devida comprovação da deficiência informada,  nos moldes do
item 7. 
2.3.1. A declaração apresentada terá validade somente para esta seleção pública simplificada.
2.4. Os candidatos que se declararem pessoas com deficiência participarão do certame em igualdade de condições com os demais
candidatos, no que se refere aos critérios de aprovação. 
2.5. O candidato que não declarar no ato da inscrição ser pessoa com deficiência e não atender o exigido no  subitem 2.3, ficará
impedido de concorrer às vagas reservadas, porém, disputará as vagas de classificação geral.
2.6. A classificação e aprovação do candidato não garante a ocupação da vaga reservada às pessoas com deficiência, devendo ainda,
quando convocado, submeter-se à perícia médica que será promovida pelo Núcleo de Supervisão de Perícias Médicas e Segurança do
Trabalho – NSPS, da Secretaria de Administração, ou entidade por esse credenciada.
2.7. No dia e hora marcados para a realização da Perícia Médica, o candidato deverá apresentar o Laudo Médico original e cópia e a
Declaração de Deficiência atualizada, com data de emissão de até 12 (doze) meses contados da data do agendamento para Perícia
Médica,  conforme  ANEXO VII deste Edital,  atestando o tipo, o grau ou o nível da deficiência,  com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID e indicando a causa provável da deficiência.
2.8. A Perícia Médica decidirá, motivadamente, sobre:
a) a qualificação do candidato enquanto pessoa com deficiência, observando obrigatoriamente os critérios estabelecidos pelo Decreto
Federal nº 3.298/1999; e,
b) a compatibilidade da deficiência constatada com o exercício das atividades inerentes à função a qual concorre, cuja aferição será
realizada após a contratação e durante o desempenho de suas funções. 
2.9.  O candidato que, após a Perícia Médica,  não for considerado pessoa com deficiência ou que não compareça à Perícia,  será
desconsiderado da lista de classificados para as vagas reservadas para PCD. No entanto, permanecerá na lista de classificação para
as vagas de concorrência geral (ampla concorrência).
2.9.1.  O candidato  que,  no  ato  de  inscrição,  declarar-se  pessoa  com deficiência,  se aprovado  e classificado  na  seleção  pública
simplificada como tal, terá seu nome publicado em lista à parte e figurará também na lista de classificação geral.
2.10. O candidato que concorrer às vagas de pessoas com deficiência que, no decorrer do desempenho de suas funções, apresentar
incompatibilidade da deficiência com as atribuições da função terá seu contrato rescindido.
2.11.  Após convocação e comparecimento do candidato na condição de PCD para realização da Perícia Médica,  caberá Recurso
Administrativo à decisão preliminar proferida, interposto no prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir do primeiro dia subsequente,
endereçado e direcionado à Presidência da Comissão Executora do certame.
2.12.  As vagas reservadas às pessoas com deficiência que não forem preenchidas por falta de candidatos, por desclassificação na
seleção ou por decisão da Perícia Médica, depois de transcorridos os prazos recursais, serão preenchidas pelos demais candidatos da
concorrência geral observada a ordem de classificação.
2.13. Após a admissão, o candidato não poderá utilizar-se da deficiência que lhe garantiu a reserva de vaga no certame para justificar a
concessão de licença ou aposentadoria por invalidez. 
 
3. REQUISITOS 
3.1. Para a contratação, o candidato deverá satisfazer às seguintes condições:
a) Ser brasileiro ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da Constituição Federal;
b) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos ou ser emancipado civilmente;
c) Estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) Estar quite com o serviço militar, quando do sexo masculino;
e) Estar apto física e mentalmente para o exercício das atribuições da função;
f) Não acumular  funções,  empregos ou cargos públicos,  em qualquer  esfera de governo ou em qualquer  Poder,  salvo nos casos
constitucionalmente permitidos;
g) Não estar cumprindo o prazo de interstício de afastamento do Estado, por ter prestado serviços, através de contrato temporário,
conforme Lei Estadual nº 14.547, de 21 de dezembro de 2011, no ato da contratação, respeitado ainda o teor do subitem 11.1.1;
h) Não registrar antecedentes criminais e se encontrar no pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
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i) Ser aprovado na etapa de caráter eliminatório e classificatório, denominada Avaliação de Experiência Profissional e de Títulos, que
antecede a contratação;
j) Possuir Carteira Nacional de Habilitação – CNH, no mínimo tipo “B”, (exclusivo para os Analistas de Obras); e
k) Ter disponibilidade para viajar.

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. As inscrições serão realizadas, exclusivamente, via Internet, no endereço eletrônico http://www.idib.org.br, durante os dias e horas
especificados no ANEXO VI deste edital, observado o horário oficial do Estado de Pernambuco.
4.1.1. O IDIB não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas
de comunicação,  congestionamento das linhas  de comunicação,  bem como outros  fatores  de ordem técnica que impossibilitem a
transferência de dados em que não seja comprovada qualquer gerência ou participação da organizadora.
4.2. A inscrição do candidato implicará em conhecimento prévio e na aceitação das normas estabelecidas neste Edital.
4.3. Para efetuar a inscrição, o candidato deverá:
a) acessar o endereço eletrônico www.idib.org.br, durante o período de inscrição;
b) localizar nesse endereço eletrônico o “link” correlato à seleção pública simplificada;
c)  preencher corretamente a ficha de inscrição, nos moldes previstos neste Edital, estando sob sua responsabilidade a correção e a
veracidade dos dados cadastrais informados;
d) após o integral preenchimento da ficha de inscrição online, imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa de inscrição em
qualquer agência da rede bancária. 
4.3.1.  Após o horário  de encerramento das inscrições,  citado no  subitem 4.1,  a ficha de inscrição não estará mais disponível  no
endereço eletrônico do IDIB.
4.3.2. É de responsabilidade exclusiva do candidato o preenchimento do formulário online, a transmissão de dados e os demais atos
necessários para sua inscrição.
4.3.3. Não serão aceitas inscrições por outra via não prevista neste Edital, condicional ou extemporânea. 
4.4.  No ato da inscrição, o candidato deverá optar por apenas uma função e um único polo de lotação,  de acordo com a área de
atuação para qual concorre, conforme vagas ofertadas no ANEXO I. 
4.5.  O candidato que efetuar mais de uma inscrição terá validada apenas a última efetuada, sendo cancelada(s) a(s) inscrição(ões)
anterior(es).
4.6. A pessoa com deficiência deverá anexar declaração que ateste sua deficiência, conforme estabelecido no ANEXO VII deste Edital.
4.7. As inscrições que não atenderem a todos os requisitos estabelecidos neste Edital se tornarão sem efeito.
4.8.  O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição, no  valor de R$ 24,00 (vinte e quatro reais),  através de boleto
bancário, que poderá ser pago em qualquer Agência Bancária, até a data prevista no ANEXO VI.
4.8.1. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado em até 24 (vinte e quatro) horas após a emissão do boleto bancário.
4.8.2. Caso o candidato perca o prazo do subitem anterior, terá que reemitir novo boleto de pagamento da taxa de inscrição.
4.8.3. A taxa de inscrição deverá ser paga até o primeiro dia útil após o fim das inscrições.
4.9. As inscrições efetuadas somente serão deferidas após a comprovação do pagamento da taxa de inscrição pelo sistema bancário. 
4.10. Valerá como comprovante de inscrição o canhoto de pagamento da taxa referente ao boleto bancário emitido, juntamente com o
comprovante disponibilizado ao final da inscrição via portal eletrônico da Organizadora.
4.11. O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato até sua contratação. 
4.12. O candidato poderá obter informações acerca de sua inscrição no endereço eletrônico oficial da seleção. 
4.13. É proibida a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros, assim como a transferência da inscrição para outrem. 
4.14. Não serão aceitas inscrições via fax, via correio eletrônico (e-mail) ou via postal, ou por qualquer outro meio que não o previsto
neste Edital. 
4.15. Não será permitido pagamento de inscrição mediante depósito e transferência bancária.
4.16.  O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido,  salvo em caso de cancelamento da seleção pela
Administração Pública, de valores recolhidos em duplicidade ou pagos fora do prazo. 
4.17. Não será dispensado o pagamento da taxa de inscrição, exceto para os candidatos que atenderem aos requisitos definidos pelo
Decreto Federal nº 6.593, de 02 de outubro de 2008.
4.17.1. Ficarão isentos do pagamento da taxa de inscrição desta seleção pública simplificada, os candidatos que:
4.17.1.1. Com fundamento no Decreto Federal nº 6.593:
a) Estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto Federal nº
6.135, de 26 de junho de 2007; e
b) Comprovarem ser membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007. 
4.18. O pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá ser preenchido de acordo com o formulário constante do ANEXO
IX deste Edital, o qual deverá ser enviado juntamente com a documentação exigida no subitem 4.17.1.1., em vias digitalizadas, no
período estabelecido no ANEXO VI, de acordo com as instruções abaixo.
4.18.1.  Para fins de pedido de isenção da taxa de inscrição, o candidato deverá ter realizado sua inscrição, obrigatoriamente, até o
último dia estabelecido para este fim conforme ANEXO VI.
4.18.2.  O candidato inscrito até o último dia previsto para este fim no  ANEXO VI,  que deseja requerer  a isenção de sua taxa de
inscrição,  deverá acessar  a página da Seleção no endereço eletrônico www.idib.org.br,  em específico o link  disponível  para essa
solicitação,  durante  o  período  especificado  no  ANEXO  VI,  para  concluir  sua  solicitação,  mediante  o  envio,  em  via  digital,  da
documentação exigida para tanto.
4.18.3. O candidato inscrito após o período constante do subitem 4.18.1. não mais poderá requerer isenção de taxa de inscrição.
4.19. O IDIB verificará a veracidade das informações prestadas pelo candidato no órgão gestor do CadÚnico e a Comissão de Seleção
terá decisão terminativa sobre a concessão, ou não, do benefício. 
4.20. As informações prestadas no requerimento de isenção serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo responder este, a
qualquer  momento,  por crime contra a fé pública,  o que acarretará sua eliminação da seleção,  aplicando-se, ainda,  o disposto no
parágrafo único do art. 10 do Decreto Federal nº 83.936, de 06/09/1979. 
4.21. Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que não observar as condições estabelecidas neste
Edital. 
4.22. Não será aceita solicitação de isenção de taxa de inscrição via postal, via fax ou via correio eletrônico, observado o disposto no
subitem 4.14.
4.23. Cada pedido de isenção de taxa de inscrição será analisado e julgado pela Organizadora.
4.24. O resultado preliminar da análise dos pedidos de isenção da taxa de inscrição será divulgado, até a data prevista no cronograma
constante do ANEXO VI, através do endereço eletrônico www.idib.org.br.
4.25.  O candidato poderá contestar o indeferimento em recurso interposto através do endereço eletrônico www.idib.org.br, no prazo
previsto no ANEXO VI, não sendo admitido pedido de revisão após aquele prazo. 
4.26. O recurso referente à isenção da taxa deve ser feito ao IDIB, via Internet, através de ferramenta específica para tanto, disponível
na  Área  do  Candidato,  com  acesso  apenas  durante  o  prazo  recursal,  através  do  endereço  eletrônico  www.idib.org.br,  no  link
correspondente ao certame em questão. Após o prazo final do recebimento dos recursos referentes à isenção da taxa de inscrição, a
Organizadora julgará e publicará no endereço eletrônico www.idib.org.br a lista dos candidatos  com suas isenções definitivamente
deferidas.
4.27. Os candidatos que tiverem seus pedidos indeferidos e quiserem participar da Seleção serão autorizados a efetuar o pagamento
da taxa de inscrição, após a publicação do resultado do subitem anterior, até o final do período de inscrição especificado no ANEXO VI.

5. DO DEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO PRELIMINAR
5.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer este Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos e
concordar com o termo de aceite deste Edital, o que configurará na aceitação de todas as normas e condições estipuladas.
5.2. O IDIB, após o término das inscrições, divulgará relação com o nome dos candidatos que tiveram suas inscrições deferidas através
do endereço eletrônico do IDIB, www.idib.org.br.
5.3.  Do indeferimento do pedido de inscrição,  caberá recurso nos termos do  item 9 deste Edital,  a contar da data da publicação
realizada no endereço eletrônico do IDIB.
5.4. Não serão recebidos os recursos protocolados fora do prazo e em desacordo com preceitos do item 9 deste Edital.
5.5.  Não será aceita  a interposição  de recursos,  ainda  que dentro do prazo,  via  Correios,  fax,  e-mail  ou qualquer  outro meio de
comunicação, que não o estabelecido neste Edital.
5.6. A devolução do pagamento da taxa de inscrição ao candidato somente ocorrerá no caso de não realização da Seleção por parte
Governo do Estado de Pernambuco, de valores recolhidos em duplicidade ou pagos fora do prazo. 
5.7. Considerar-se-á indeferida a inscrição preliminar do candidato que:
a) a) não pagar a taxa de inscrição; e,
b) prestar informações inverídicas quando do preenchimento da ficha de inscrição, constatadas a qualquer tempo.

6. DO COMPROVANTE DE CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO
6.1. O candidato poderá acessar o endereço eletrônico da Organizadora para imprimir a confirmação de sua inscrição e, em caso de
qualquer incoerência ou mesmo ausência de seu nome na lista de inscritos, caberá recurso nos termos do item 9 deste Edital.
6.2. É de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção do comprovante de confirmação de inscrição.

7. PROCEDIMENTOS PARA ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO E TÍTULOS
7.1. Para fins de envio de documentação e títulos, o candidato deve acessar de forma online link específico que estará disponível no
portal eletrônico da Organizadora, no qual o candidato deverá se identificar com seu CPF e senha, gerada automaticamente após a
confirmação do registro de pagamento de sua inscrição e enviada para o e-mail cadastrado.
7.2. O prazo para início do envio dos documentos e dos títulos comprobatórios dar-se-á após compensação do pagamento do boleto
que ocorre no período de 48h a 72h.
7.3.  O candidato deverá anexar os documentos e títulos comprobatórios  abaixo elencados e preencher  a tabela de pontuação de
Avaliação de Experiência Profissional e de Títulos, sem omissões, no prazo estabelecido no ANEXO VI deste Edital:
a) Documento de Identidade (frente e verso) e CPF ou comprovante da situação cadastral no CPF, que pode ser obtido no endereço
eletrônico da Receita Federal;
b) Comprovante de residência (preferencialmente, conta de água, luz ou telefone, de titularidade do candidato, emitida, no máximo, nos
últimos três meses, e declaração de residência, quando o comprovante não for de titularidade do candidato, conforme ANEXO X);
c)  Comprovante de quitação eleitoral  (Certidão de Quitação Eleitoral  obtida no endereço eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral  –
TSE);
d)  Comprovante de quitação do serviço militar  (frente e verso),  obrigatório  para candidatos  do sexo masculino (são considerados
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documentos oficiais de quitação: Certificado de Alistamento Militar - CAM, Certificado de Dispensa de Incorporação - CDI, Certificado
de Isenção - CI ou Certificado de Reservista Militar - CRM);
e) Carteira Nacional de Habilitação – CNH (frente e verso), no mínimo tipo “B” (exclusivo para os Analistas de Obras);
f) Documentos de comprovação da formação/titulação e cursos (frente e verso), observados os requisitos mínimos previstos no ANEXO
III;
g)  Documentos de experiência profissional  (frente e verso,  se houver),  de acordo com o estabelecido nas tabelas  de Pontuação/
Avaliação de Experiência Profissional e de Títulos contidas no ANEXO V;
h)  Declaração de Deficiência (se necessária),  especificando essa condição quando for o caso,  de acordo com modelo contido no
ANEXO VII, deste Edital;
i) Certidão de atuação como jurado (se aplicável). 
7.4. São considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança,
Forças Armadas, Ministério das Relações Exteriores e pela Polícia Militar; passaporte brasileiro; Identidade para Estrangeiros; Carteiras
Profissionais expedidas por órgãos ou Conselhos de Classe que, por Lei Federal, são consideradas identidades; Carteira do Trabalho,
bem como a Carteira Nacional de Habilitação, com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97. 
7.5.  Não  serão  aceitos  como  documentos  de  identidade:  certificado  de  reservista,  boletim  de  ocorrência  policial,  certidões  de
nascimento  ou  casamento,  títulos  eleitorais,  carteiras  de  motorista  quando  modelo  antigo,  carteiras  de  estudante  e  carteiras
funcionais/crachás.
7.6.  A não apresentação dos documentos obrigatórios citados no  subitem 7.3, alínea “a”, eliminará o candidato do certame, sem
apreciação de qualquer Título porventura apresentado,  resguardadas as premissas do  ANEXO III,  em cumprimento à comprovação
exigida na alínea “f”, do mesmo subitem 7.3.
7.7.  O envio dos arquivos, uma vez inicializado pelo candidato, somente será finalizado caso o candidato clique no botão “finalizar
envios”; caso contrário, ficará com o status “pendente” até o prazo final constante no ANEXO VI, o qual mudará para status “finalizado”,
automaticamente, após seu término. Enquanto o envio estiver com o status “pendente”, o candidato poderá enviar quantos arquivos
achar necessário; contudo, após a mudança de status para “finalizado” o mesmo não poderá mais enviar arquivos, sendo finalizada
essa fase.
7.7.1. Somente serão aceitos arquivos nos seguintes formatos: JPG, JPEG, GIF, PNG ou PDF. 
7.7.2.  Os arquivos digitalizados e com informações ilegíveis e/ou digitalizados parcialmente serão considerados sem validade e não
será  atribuída  pontuação.  Ex.:  para  arquivo  Diploma  de  Graduação  devem  ser  digitalizadas  e  apresentadas  as  duas  faces  do
documento. 
7.7.3. Serão aceitos arquivos de até 2 MB (dois megabytes) cada. 
7.7.4. Nos arquivos anexados, deve constar a identificação nominal do candidato, sendo necessária, portanto, sua anexação em frente
e verso, sempre que houver. 
7.7.5.  O título  do arquivo  deverá  corresponder  exatamente  ao  nome do  documento  anexado.  Ex.:  título  do  arquivo  “Diploma  de
Graduação” para o Indicador que requeira comprovação de curso de graduação. 
7.7.6.  O candidato inscrito assume total responsabilidade pelas informações prestadas, arcando com as consequências de eventuais
erros no preenchimento e envio dos documentos e títulos, podendo ser excluído do processo seletivo, caso esse processo não esteja
de acordo com o estabelecido neste Edital.  

8. DA SELEÇÃO
8.1.  A seleção pública simplificada será regida por este Edital e sua realização dar-se-á em etapa única, denominada Avaliação de
Experiência Profissional e de Títulos, comum a todos os candidatos.
8.1.1.  A Avaliação de Experiência Profissional e de Títulos, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada pela Organizadora
contratada  para esse fim,  mediante a análise  da documentação comprobatória  e das informações  prestadas no ato da inscrição,
valendo de 0,0 (zero) a 100 (cem) pontos, conforme distribuição contida no ANEXO V deste Edital.
8.1.1.1.  O candidato  que apresentar  nota geral  0,0  (zero)  será  desclassificado  do presente  processo  seletivo,  não  figurando  nas
listagens dos resultados preliminar e final do presente certame.
8.1.2. Para a comprovação dos títulos e de experiência profissional, deverão ser digitalizados os documentos indicados nos ANEXOS III
e V, de acordo com a opção da função para qual o candidato concorre.
8.1.3. Os comprovantes de títulos, cursos e experiências realizados fora do Brasil devem ser traduzidos e reconhecidos pela autoridade
competente ou por ela oficialmente delegada.
8.1.4. Só serão pontuados os títulos, cursos e experiências profissionais que tiverem correlação com a função para a qual o candidato
se inscreveu.
8.1.5.  Não serão considerados, para efeito de pontuação,  atividades voluntárias,  estágios, monitorias, bolsas de iniciação científica,
tutoriais, simpósios, seminários, feiras e demais eventos correlatos.
8.1.6. Não serão aceitos protocolos para fins de comprovação de documentos pessoais, de titulação e de experiência profissional.
8.1.7. Cada item de avaliação de experiência profissional, titulação e cursos será contado apenas uma vez.
8.1.8. A contagem do tempo de experiência profissional será comprovada através do envio dos documentos digitalizados especificados
abaixo, constantes do ANEXO V deste Edital:  
a)  Declaração ou Certidão emitida por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel timbrado, na qual o profissional tenha
atuado  na função declarada,  com clara especificação  quanto à função desempenhada,  data de admissão  e de desligamento  (se
houver), em dia, mês e ano, tempo total de experiência de trabalho, com a devida identificação do signatário; e/ou
b) Contratos ou contracheque referentes à prestação de serviços no exercício da função especificada, juntamente com documento que
comprove sua efetiva execução (declaração do contratante e/ou anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS) e que
informe o período, em dia, mês e ano, em que fora ou está sendo executado; e/ou
c) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com registro de exercício na função para a qual concorre, devida e integralmente
preenchida;
d) Certidão, Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica (CAT, ART ou RRT), expedido por pessoa jurídica de direito público ou
privado,  devidamente registrado no Conselho da Profissão, CAU ou CREA, da região de atuação do trabalho ou serviço, devendo
conter expressamente a data início e final da obra ou serviço. A CAT deverá ser acompanhada do respectivo atestado. A ART ou RRT
deverá corresponder ao serviço concluído (exclusivo para a função de Analista de Obras);
e) 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,  devendo  constar  expressamente  o  emprego/função  desempenhada,  as
atividades desenvolvidas e o período e atividades desenvolvidas;
f)  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,  datada  e  assinada,  na  qual  conste  expressamente  o  cargo/função
desempenhado, período e atividades desenvolvidas;
g) No caso de experiência como cooperativado, mediante Certidão e/ou Declaração assinada pelo dirigente máximo da entidade à qual
se vincula ou vinculou formalmente, na qual conste expressamente o cargo/emprego/função desempenhado, período e as atividades
desenvolvidas. As Certidões e/ou Declarações devem ser assinadas pelo dirigente máximo da entidade à qual o candidato se vincula
ou vinculou formalmente, no caso de experiência como contratado, datada e assinada, na qual conste expressamente o cargo/função
desempenhado,  período  e as  funções desenvolvidas,  ou demonstrativo  de pagamento,  desde  que conste a data de ingresso  no
cargo/função e na instituição, mês de referência, correlacionados à função para a qual concorre.
8.1.9.  Todos os  documentos  citados  no  subitem 8.1.8.  deste Edital,  que  fazem menção  a períodos,  deverão  permitir  identificar,
claramente, o período inicial e o final da realização do serviço (dia, mês e ano), não sendo assumido implicitamente que o período final
seja a data atual.
8.1.9.1.  Para efeito  do  cômputo  de  pontuação  relativa  ao  tempo de  experiência  não  será  considerada  mais  de  uma experiência
referente a um mesmo período.
8.1.10  Serão desconsiderados  os documentos que não contenham todas as  informações necessárias  ou que não permitam uma
análise precisa e clara do tempo de experiência profissional do candidato.
8.1.11.  A pontuação  registrada  pelo  candidato  na tabela  de pontuação  de Experiência  Profissional  e  de Títulos  será meramente
informativa. A pontuação considerada para o processo seletivo será obtida conforme estabelece o subitem 8.1.1., sendo o resultado
final decorrente da análise da documentação apresentada, realizada pela Organizadora através da equipe executora designada para
esse fim.
8.1.12. Serão desconsiderados os títulos excedentes para fins de pontuação.
8.1.13.  Quaisquer informações falsas ou não comprovadas, a qualquer tempo, geram a eliminação do candidato na seleção pública
simplificada, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

9. DA CLASSIFICAÇÃO, RECURSOS, CRITÉRIOS DE DESEMPATE E HOMOLOGAÇÃO
9.1. O resultado final da seleção pública simplificada será o somatório dos pontos obtidos na Avaliação de Experiência Profissional e de
Títulos.
9.2.  Os candidatos serão classificados, no resultado final,  de acordo com a pontuação alcançada, por GRE – Gerência Regional de
Educação, polo e função, na ordem decrescente de pontos obtidos.
9.3.  O candidato poderá interpor recurso através de sua Área do Candidato, em cada etapa que for cabível, acessível no endereço
eletrônico da Organizadora, www.idib.org.br, obedecendo aos prazos estabelecidos no ANEXO VI.
9.3.1. Os recursos devem ser direcionados ao IDIB, via internet, através da área de acesso do candidato, disponibilizada por meio do
endereço eletrônico acima descrito, apenas durante o prazo recursal. Após o prazo final do envio dos recursos, a Organizadora julgará
todos os recursos recebidos e publicará no endereço eletrônico www.idib.org.br,  na mesma área de acesso do candidato,  os seus
respectivos resultados definitivos.
9.4. Caberá à equipe de avaliadores, designada pela Organizadora, proceder a análise e julgamento do recurso.
9.5. Não serão analisados os recursos interpostos fora do prazo ou apresentados em locais diversos dos estipulados neste Edital.
9.6. Não serão analisados recursos interpostos contra avaliação, pontuação ou resultado de outros candidatos.
9.7.  A banca examinadora, determinada pelo IDIB, constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão
pela qual não caberão recursos adicionais sobre suas decisões.
9.7.1.  A pontuação  obtida  por  intermédio  do  julgamento  do  recurso  impetrado  contra  o  resultado  preliminar  poderá  permanecer
inalterada, sofrer acréscimos ou até mesmo reduções, em relação à nota divulgada preliminarmente.
9.8. A interposição dos recursos não obsta o regular andamento do cronograma da seleção pública simplificada.
9.9.  Não será aceito nenhum documento quando da interposição do recurso, sendo recebido apenas o formulário de recurso online,
devidamente preenchido pelo candidato.
9.10. Ocorrendo empate no resultado final, serão adotados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:
a) o candidato com maior idade;
b) o candidato com maior pontuação na Experiência Profissional;
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c) o candidato com maior pontuação na Avaliação de Títulos;
d) o candidato que tenha atuado como jurado.
9.11.  Não obstante o disposto no  subitem 9.10. acima, 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 de 01 de outubro de 2003, o critério de idade mais avançada como
primeiro critério para desempate, sucedidos os outros critérios previstos nesse mesmo subitem.
9.12.  O candidato que concorrer como Pessoa com Deficiência – PCD, terá seu nome inserido na lista dos classificados PCD, bem
como na listagem geral.
9.13. O candidato que não for considerado Pessoa com Deficiência – PCD terá seu nome desconsiderado da lista de classificados para
as vagas reservadas a PCD, permanecendo na lista de classificação para as vagas de concorrência geral.
9.14.  O resultado final da seleção pública simplificada estará à disposição dos candidatos para consulta nos endereços eletrônicos
www.idib.org.br e www.educacao.pe.gov.br,  e será homologado através de Portaria Conjunta SAD/SEE, publicada em Diário Oficial do
Estado de Pernambuco, observada a ordem decrescente de pontuação.
9.15. A relação nominal dos aprovados será emitida por ordem decrescente de classificação por GRE, polo e função, discriminando as
pontuações, em listagens separadas,  onde as Pessoas com Deficiência – PCD figurarão nas 02 (duas) listagens,  ou seja, naquela
específica para as vagas de pessoas com deficiência e na listagem das vagas de concorrência geral.
 
10. DA CONVOCAÇÃO
10.1. Os candidatos classificados serão convocados para as contratações pela Superintendência do Programa de Alimentação Escolar
e pela Gerência Geral de Arquitetura e Engenharia, através das Gerências Regionais de Educação – GRE, consoante a necessidade
da Secretaria de Educação e Esportes, e a função a qual concorreu.
10.1.1. As convocações dar-se-ão por meio de telegrama, enviado para o endereço constante na ficha de inscrição do candidato, sendo
ele o único responsável por correspondência não recebida, em virtude de inexatidão no endereço informado.
10.1.2. O candidato convocado terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para se apresentar no local indicado no ato da convocação, a
contar da data do recebimento do mesmo.
10.2.  O candidato que concorrer como PCD, caso aprovado dentro das vagas ofertadas para ampla concorrência,  não ocupará as
vagas reservadas, devendo as mesmas serem preenchidas pelo próximo candidato na condição de PCD aprovado.
10.3.  O candidato que não cumprir os prazos estabelecidos no instrumento de convocação será considerado eliminado do processo
seletivo, perdendo para todos os efeitos legais o direito à vaga.
10.4.  O candidato convocado que se apresentar nos prazos estabelecidos,  mas não puder e/ou não tiver interesse em assumir no
município do polo designado para sua atuação ao qual se inscreveu, passará a ocupar classificação final entre os candidatos que
permanecem aguardando convocação no referido polo, ficando reservado a Secretaria de Educação e Esportes o direito de convocar o
próximo candidato na lista de classificação.
10.5. A fim de garantir o direito à recolocação e permanência na listagem de classificação, o candidato convocado deverá assinar um
termo de ciência, conforme ANEXO VIII, junto à GRE, no ato da convocação, devendo ser encaminhado o referido termo à Gerência
Geral de Gestão de Pessoas/SEE.
10.6. O não pronunciamento do interessado no prazo estipulado na convocação será interpretado como desistência da vaga, permitindo
à Secretaria de Educação e Esportes excluí-lo do certame.
 
11. DA CONTRATAÇÃO
11.1. A Administração Pública contratará somente os candidatos classificados que não estiverem cumprindo o prazo de interstício nos
termos do art. 9º da Lei nº 14.547/2011 e suas alterações, no momento da contratação inicial desta Seleção.
11.1..1 O candidato classificado que for convocado no período de cumprimento do interstício supracitado, aguardará o fim do período
do interstício, observando-se a ordem classificatória do certame.
11.1.2.  O interstício  mínimo de  que  trata o  subitem 11.1 é  obrigatório  para  todos  os  contratos  celebrados  no âmbito  do Poder
Executivo.
11.2. A localização funcional dos candidatos contratados será feita pela Gerência Regional de Educação - GRE, obedecendo a opção
feita pelo candidato no ato da inscrição, conforme necessidade da Secretaria de Educação e Esportes e observadas as regras contidas
nos subitens 10.4. e 10.5.
11.2.1.  Para os candidatos que se inscreverem na área de arquitetura e engenharia e optarem pelas vagas disponíveis na cidade do
Recife e na Região Metropolitana ficarão lotados(as) na sede da Secretaria de Educação e Esportes. No caso das vagas disponíveis
para o interior do estado, serão lotados(as) nas suas respectivas Gerências Regionais de Educação - GRE, sendo subordinados(as)
tecnicamente às suas respectivas Secretarias Executivas.
11.3. O horário de trabalho será definido pela Unidade de Trabalho, considerando que os candidatos deverão ter disponibilidade para
cumprir a carga horária da função para a qual se candidatou, nos turnos da manhã, tarde e/ou noite, conforme a carga horária firmada
em contrato.
11.4. No ato da contratação, o candidato deverá apresentar original e cópia dos seguintes documentos:
a) Documento de identificação pessoal (RG ou documento equivalente);
b) Cadastro de Pessoa Física - CPF;
c) PIS/PASEP;
d) Certidão de Nascimento, Casamento ou Divórcio;
e) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
f)  Título  de Eleitor  e  comprovante  de quitação eleitoral  (Certidão de Quitação Eleitoral  obtida  no endereço  eletrônico  do Tribunal
Superior Eleitoral – TSE);
g) Comprovante de quitação do serviço militar, para os candidatos do sexo masculino;
h) Diploma ou Certificado de Graduação;
i) Comprovante de Residência;
j) Atestado Médico Admissional;
k) Certidões de Antecedentes Criminais, emitidas pelo Tribunal de Justiça Estadual e pela Justiça Federal;
l) Declaração de acúmulo de cargos, empregos ou funções públicas, de acordo com os casos constitucionalmente admitidos, e/ou de
que tenha cumprido integralmente o interstício exigido para nova contratação, conforme caput do art. 9º, da Lei Estadual nº 14.547, de
21/12/2011;
m) Declaração de realocação em final de lista por força de cumprimento integral do interstício exigido para nova contratação, conforme
caput do art. 9º, da Lei Estadual nº 14.547/2011, se aplicável;
n)  Declaração  de não estar cumprindo e nem ter sofrido,  no exercício  da função pública,  penalidade  por  prática de improbidade
administrativa, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal;
o) Carteira Nacional de Habilitação – CNH, no mínimo tipo “B”, vigente (exclusivo para os Analistas de Obras).
11.5. O candidato, ao ser contratado, deverá informar os dados da sua conta bancária, constando o número da agência e o número da
conta corrente, vinculada a qualquer agência do Banco Bradesco.
11.6.  O prazo de vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogáveis por iguais períodos,  observados os
termos da Lei Estadual nº 14.547/2011.
11.7.  À Secretaria de Educação e Esportes reserva-se o direito de requisitar do candidato ou servidor informações ou documentos
complementares  sobre  documentos  pessoais,  documentos  de  escolaridade  e  de  comprovação  de  experiência  profissional,
apresentados neste processo de seleção pública simplificada, objetivando dirimir qualquer eventual dúvida que venha a ocorrer antes
da contratação ou durante o exercício do contrato.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
12.1. A inscrição do candidato implicará na aceitação expressa das normas contidas neste Edital.
12.2. Os candidatos classificados serão contratados obedecendo rigorosamente a ordem de classificação por GRE, polo e função.
12.3. Nenhum candidato poderá alegar o desconhecimento das prerrogativas deste Edital ou de qualquer outra norma e/ou comunicado
posterior,  regularmente  divulgados,  vinculados  ao  certame,  ou  utilizar-se  de  artifícios,  de  forma  a  prejudicar  a  seleção  pública
simplificada.
12.4. O profissional contratado deverá ter disponibilidade para viajar, quando da necessidade da Secretaria de Educação e Esportes.
12.5. Todos os horários previstos neste Edital correspondem ao horário oficial do Estado de Pernambuco.
12.6.  Não  será  fornecido  ao  candidato  documento  comprobatório  de  classificação  ou  aprovação  na  presente  seleção  pública
simplificada, valendo para este fim, a publicação no Diário Oficial do Estado de Pernambuco da portaria de homologação e o resultado
divulgado  no  endereço  eletrônico  da  Secretaria  de  Educação  e  Esportes,  www.educacao.pe.gov.br  e  no  da  Organizadora,
www.idib.org.br.
12.7. A classificação do candidato na presente seleção pública simplificada assegurará apenas a expectativa de direito à contratação,
ficando a concretização desse ato condicionada à observância das disposições legais pertinentes ao exclusivo interesse, oportunidade
e conveniência da Secretaria de Educação e Esportes, à existência de vaga, à rigorosa ordem decrescente de classificação e ao prazo
de validade do certame.
12.8.  No caso de não preenchimento das vagas ofertadas neste Edital, por falta de candidatos aprovados, assim como no caso de
alteração na demanda para contratação, fica a Secretaria de Educação e Esportes do Estado de Pernambuco autorizada a promover o
remanejamento  de  candidatos  e/ou  de  vagas  entre  os  polos  de  Gerências  Regionais  distintas,  levando-se  em  consideração  a
proximidade geográfica.
12.9. O candidato aprovado se obriga a manter atualizados seu endereço postal, correio eletrônico e telefones perante o IDIB até a data
de publicação da homologação do resultado final desta seleção pública simplificada e, após essa data, junto à Gerência Regional de
Educação, cujo o polo para o qual se inscreveu está circunscrito, para efeito de futuras convocações, sendo de sua responsabilidade os
prejuízos decorrentes da não atualização de tais dados.
12.10.  É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação de todos os avisos, comunicados e outras informações
pertinentes  ao processo seletivo,  os quais serão sempre divulgados no endereço eletrônico da Organizadora,  www.idib.org.br e/ou
Secretaria de Educação e Esportes www.educacao.pe.gov.br.
12.11.  O candidato convocado que não puder e/ou não tiver interesse em atuar no local para o qual se inscreveu será eliminado do
processo seletivo, excetuando-se as situações previstas no subitem 10.4.
12.12.  O candidato que tenha prestado serviços no âmbito do Estado de Pernambuco,  mediante contrato por tempo determinado,
somente poderá ser contratado em decorrência deste processo seletivo, observados os prazos definidos no art. 9º da Lei 14.885, de
14.12.2012.
12.13.  Poderá a Administração contratante rescindir o contrato antes do seu tempo final,  quando conveniente ao interesse público,
desde que cessadas as razões que ensejaram a contratação ou por infração disciplinar do contratado, conforme dispõe o art. 10-A,
inciso II, §2º, da Lei Estadual nº 14.885/2012.
12.14.  A rescisão do contrato por iniciativa do contratado deverá ser comunicada por  escrito à Superintendência do Programa de
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Alimentação Escolar,  Gerência Geral de Arquitetura e Engenharia ou Gerência Regional de Educação,  onde esteja vinculado,  com
antecedência de no mínimo 30 (trinta) dias, para que o serviço educacional não tenha prejuízo à sua regular prestação.
12.15. As disposições contidas no presente Edital poderão sofrer alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a
providência ou a etapa que lhe disser respeito.
12.16.  Dispositivos legais e normativos com entrada em vigor após a data da publicação deste Edital não serão objeto de avaliação
para esta seleção.
12.17. O foro para dirimir quaisquer questões relacionadas à realização da seleção pública simplificada de que trata este Edital será o
da cidade de Recife/PE.
12.18.  São de responsabilidade exclusiva dos candidatos as despesas necessárias à sua participação na presente seleção, inclusive
decorrentes de deslocamento e hospedagem.
12.19.  A documentação referente a todas as etapas da presente seleção pública simplificada deverá ser mantida pela Secretaria de
Educação e Esportes em arquivo impresso e/ou eletrônico por, no mínimo, 10 (dez) anos, em atendimento ao art. 54 da Lei nº 11.781
de 06.06.2000.
12.20. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Coordenadora desta seleção pública simplificada, ouvida a Organizadora da
presente seleção pública simplificada.

ANEXO I - QUADROS DE VAGAS
ÁREA DE ATUAÇÃO: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

MUNICÍPIO DO POLO
FUNÇÃO - COORDENADOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

VCG VPCD

SEDE DA SEE - SUPERINTENDÊNCIA DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

POLO - RECIFE 5 1

GRE RECIFE NORTE

POLO - RECIFE 3 1

GRE RECIFE SUL

POLO - RECIFE 3 1

GRE METROPOLITANA NORTE

POLO - RECIFE 4 1

GRE METROPOLITANA SUL

POLO - RECIFE 4 1

GRE MATA NORTE

POLO - NAZARÉ DA MATA 1 1

GRE MATA CENTRO
POLO  -  VITÓRIA  DO  SANTO
ANTÃO

2 1

GRE MATA SUL

POLO - PALMARES 2 1

GRE VALE DO CAPIBARIBE

POLO - LIMOEIRO 1 1

GRE AGRESTE CENTRO NORTE

POLO - CARUARU 1 1

GRE AGRESTE MERIDIONAL

POLO - GARANHUNS 2 1

GRE SERTÃO DO MOXOTÓ IPANEMA

POLO - ARCOVERDE 4 1

GRE SERTÃO CENTRAL

POLO - SALGUEIRO 2 1

GRE SERTÃO DO ALTO PAJEÚ
POLO  -  AFOGADOS  DA
INGAZEIRA

2 1

GRE SERTÃO DO SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO

POLO - FLORESTA 3 1

GRE SERTÃO DO MÉDIO SÃO FRANCISCO

POLO - PETROLINA 2 1

GRE SERTÃO DO ARARIPE

POLO - ARARIPINA 2 1

TOTAL GERAL 43 17

VCG - Vagas para Concorrência Geral
VPCD - Vagas para Pessoas com Deficiência

ÁREA DE ATUAÇÃO: ARQUITETURA E ENGENHARIA

MUNICÍPIO
DO POLO

NÍVEL SUPERIOR: FUNÇÃO - ANALISTA DE OBRAS

Arquiteto
Engenheiro Civil -

Orçamento
Engenheiro Civil - Obra

Engenheiro Civil -
Manutenção

Engenheiro Elétrico 

VCG VPCD VCG VPCD VCG VPCD VCG VPCD VCG VPCD 

SEDE DA SEE - RECIFE E REGIÃO METROPOLITANA
POLO –
RECIFE

5 1 5 1 7 1 6 1 2 1

GRE SERTÃO DO MOXOTÓ IPANEMA
POLO –

ARCOVERDE
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

GRE SERTÃO DO MÉDIO SÃO FRANCISCO
POLO –

PETROLINA
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

GRE SERTÃO DO ARARIPE
POLO –

ARARIPINA
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

TOTAL
GERAL

5 1 5 1 7 1 9 1 2 1

MUNICÍPIO
DO POLO

NÍVEL MÉDIO

Técnico em Edificação
Técnico em Climatização e

Refrigeração
Técnico em Segurança do

Trabalho
Cadista

VCG VPCD VCG VPCD VCG VPCD VCG VPCD

SEDE DA SEE - RECIFE E REGIÃO METROPOLITANA
POLO –
RECIFE

1 0 1 0 1 0 1 1

TOTAL
GERAL

1 0 1 0 1 0 1 1

VCG - Vagas para Concorrência Geral
VPCD - Vagas para Pessoas com Deficiência

ANEXO II – DA CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO
 

FUNÇÃO JORNADA MENSAL VENCIMENTO BRUTO

COORDENADOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 200 horas R$ 2.932,96

ANALISTA DE OBRAS (ARQUITETO) 200 horas R$ 4.590,00

ANALISTA DE OBRAS (ENGENHEIRO CIVIL - ORÇAMENTO) 200 horas R$ 4.590,00

ANALISTA DE OBRAS (ENGENHEIRO CIVIL -  OBRA) 200 horas R$ 4.590,00
ANALISTA  DE  OBRAS  (ENGENHEIRO  CIVIL  -
MANUTENÇÃO)

200 horas R$ 4.590,00

ANALISTA DE OBRAS  (ENGENHEIRO ELÉTRICO) 200 horas R$ 4.590,00

TÉCNICO EM EDIFICAÇÃO 200 horas R$ 1.800,00

TÉCNICO EM CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 200 horas R$ 1.800,00

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 200 horas R$ 1.800,00

CADISTA 200 horas R$ 1.200,00

ANEXO III - DOS REQUISITOS DE FORMAÇÃO ACADÊMICA/ESCOLARIDADE
ÁREA DE ATUAÇÃO: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
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FUNÇÃO REQUISITOS BÁSICOS DE FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA

COORDENADOR  DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Curso de graduação em Nutrição concluído, devidamente comprovado por instituição
oficialmente reconhecida e autorizada pelo MEC; inscrição em condições regulares
no Conselho de representação da categoria profissional.

ÁREA DE ATUAÇÃO: ARQUITETURA E ENGENHARIA
FUNÇÃO REQUISITOS BÁSICOS DE FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA

ANALISTA  DE  OBRAS
(ARQUITETO)

Curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo concluído, devidamente comprovado por
instituição oficialmente reconhecida e autorizada pelo MEC, respeitadas as especificidades e
atribuições da função, emitido por instituição oficialmente reconhecida/autorizada pelo órgão
competente; inscrição em condições regulares no Conselho de representação da categoria
profissional: Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU; Carteira Nacional de Habilitação,
no mínimo tipo “B”.

ANALISTA  DE  OBRAS
(ENGENHEIRO  CIVIL  -
ORÇAMENTO,  OBRA,
MANUTENÇÃO)

Curso de graduação em Engenharia Civil concluído, devidamente comprovado por instituição
oficialmente reconhecida e autorizada pelo MEC, respeitadas as especificidades e atribuições
da função, emitido por instituição oficialmente reconhecida/autorizada pelo órgão competente;
inscrição  em  condições  regulares  no  órgão  de  representação  da  categoria  profissional:
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA; Carteira Nacional de Habilitação, no
mínimo tipo “B”.

ANALISTA  DE  OBRAS
(ENGENHEIRO ELÉTRICO) 

Curso  de  graduação  em  Engenharia  Elétrica  concluído,  devidamente  comprovado  por
instituição oficialmente reconhecida e autorizada pelo MEC, respeitadas as especificidades e
atribuições da função, emitido por instituição oficialmente reconhecida/autorizada pelo órgão
competente;  inscrição  em  condições  regulares  no  órgão  de  representação  da  categoria
profissional: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA; Carteira Nacional de
Habilitação, no mínimo tipo “B”.

TÉCNICO EM EDIFICAÇÃO 
Curso de Técnico de Edificação, concluído em instituição oficialmente reconhecida/autorizada
pelo MEC; carteira do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e/ou declaração de
inscrição com a comprovação de regularidade do exercício corrente.

TÉCNICO  EM
CLIMATIZAÇÃO  E
REFRIGERAÇÃO

Curso  de  Técnico  em Climatização  e  Refrigeração,  concluído  em instituição  oficialmente
reconhecida/autorizada  pelo  MEC;  ou  curso  de  Técnico  de  Refrigeração,  concluído  em
instituição oficialmente reconhecida/autorizada pelo MEC; carteira do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia e/ou declaração de inscrição com a comprovação de regularidade.

TÉCNICO EM SEGURANÇA
DO TRABALHO

Curso Técnico de Segurança do Trabalho, concluído em instituição oficialmente reconhecida
pelo  MEC;  comprovação  de  registro  profissional  expedido  pelo  Ministério  da
Economia/Secretaria do Trabalho. 

CADISTA
Curso  do  Ensino  Médio  concluído,  devidamente  reconhecido  pelo  MEC;  certificado  de
conclusão de curso de CAD (Desenho Assistido por Computador), emitido pela instituição na
qual foi realizado o curso.

ANEXO IV - DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES
 
a) Função: COORDENADOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Realizar  o  diagnóstico  e  o  acompanhamento  do  estado  nutricional  dos  estudantes,  calculando  os  parâmetros  nutricionais,  para
atendimento a clientela, com base no resultado da avaliação nutricional e em consonância com os parâmetros definidos em normativas
do  FNDE;  estimular  a  identificação  dos  indivíduos  com necessidades  nutricionais  específicas,  para  que  recebam  o  atendimento
adequado no Programa de Alimentação Escolar (PAE); planejar, elaborar, acompanhar e avaliar o cardápio da alimentação escolar,
com base no diagnóstico e nas referências nutricionais; propor e realizar ações de educação alimentar e nutricional, para a comunidade
escolar; elaborar fichas técnicas de preparações que compõem o cardápio; planejar, orientar e supervisionar as atividades de seleção,
compra,  armazenamento,  produção  e  distribuição  dos  alimentos,  zelando  pela  quantidade,  qualidade,  conservação  dos  produtos,
observada sempre as boas práticas higiênico-sanitárias; planejar,  coordenar e supervisionar a aplicação de testes de aceitabilidade
junto a clientela, procedendo aos registros no relatório anual de gestão do PNAE, conforme estabelecido pelo FNDE; interagir com os
agricultores familiares e empreendedores familiares rurais, e suas organizações, de forma a conhecer a produção local, inserindo seus
produtos na alimentação escolar; participar do processo de licitação e da compra direta de alimentos da agricultura familiar, no que se
refere a parte técnica, especificações, quantitativos, entre outros; orientar e supervisionar as atividades de higienização de ambientes,
armazenamento  de alimentos,  veículos  de transporte  de alimentos,  equipamentos  e utensílios  da instituição;  elaborar  e  implantar
manual de boas práticas, para serviços de alimentação, de fabricação e controle para UAN; elaborar o Plano Anual de Trabalho do
PAE, contemplando os procedimentos  adotados para o desenvolvimento das atribuições;  assessorar  o CAE no que diz respeito a
execução técnica do PAE, desenvolver outras atividades correlatas com a função.

b) Função: ANALISTA DE OBRAS  (ARQUITETO)
Estudar, planejar, elaborar, detalhar o projeto arquitetônico e especificar material e equipamentos; executar levantamento arquitetônico
e/ou do terreno da implantação do edifício; supervisionar, coordenar,  prestar orientação técnica e assistir às unidades da SEE, em
construção, ampliação e restauração do edificado escolar Estadual, elaborar documentação para captação de convênios e emendas
parlamentares inserindo no SIMEC (Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério de Educação – MEC) e no
SICONV (Sistema de Convênios  e Contratos de Repasse do Governo Federal),  respectivamente;  acompanhar  na fiscalização dos
serviços  técnicos de vistoria,  perícia,  avaliação,  arbitramento,  laudo  e parecer  técnico;  colaborar  com a elaboração de orçamento
efetuando  levantamento  de  quantitativos  de  serviços  em campo  e/ou  através  de  projetos;  executar  desenhos  técnicos;  dominar
programa de AutoCad; colaborar na elaboração dos planos de obras e na formulação de editais de licitação; participar das comissões
de recebimento das obras; orientar, analisar, supervisionar, fiscalizar, administrar, compatibilizar os projetos elaborados por terceiros;
elaborar  notas  técnicas e relatórios  fotográficos;  exercer atividades de campo que exijam a verificação física do empreendimento,
deslocando-se  aos  locais  necessários,  inclusive  subindo  em  escadas  e  andaimes  quando  necessário;  inserir  os  resultados  das
atividades no SIGEPE (Sistema Integrado de Gestão Pública do Governo de Pernambuco) e obedecendo os critérios de medição
estabelecidos; dominar planilhas do excel de padrão básico ou médio; efetuar levantamento de quantitativos de serviços em campo
e/ou através de projetos, para elaboração de orçamentos; elaborar termos de referência e solicitar termos aditivos, quando for o caso,
devidamente justificados, com análise de preços e cronograma; analisar projetos de instalações prediais; elaborar laudos e pareceres
técnicos de vistoria de edificação e de áreas (terrenos); ter noções de estudos geotécnicos;  analisar estudos topográficos e outros;
participar de equipes de trabalho multidisciplinares,  inclusive envolvendo pessoal técnico especializado de outras unidades da SEE;
analisar projetos de infraestrutura urbana quando estiver correlacionado com as demandas da SEE; prestar assessoramento dentro das
especialidades à chefia imediata; representar a SEE em reuniões e audiências para prestar esclarecimentos sobre os serviços; atestar
faturas de projetos sob sua supervisão;  ter disponibilidade para viagens dentro do estado de Pernambuco;  realizar  outras tarefas
correlatas. As responsabilidades do cargo estão devidamente regulamentadas pela Lei 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações e a Lei
12.378 de 31/12/2010 e suas alterações.        

c) Função: ANALISTA DE OBRAS (ENGENHEIRO CIVIL - ORÇAMENTO)
Elaborar  orçamento de obras;  efetuar  composição  de preços /  BDI de serviços;  levantar  e analisar  quantitativos  e especificações
técnicas de projetos arquitetônicos e complementares; elaborar planilhas orçamentárias, cronogramas físico-financeiros e quadros de
composição de custos de projeto; elaborar o material necessário para a deflagração de processos licitatórios; elaborar e analisar curvas
ABC; dominar  o emprego de tabelas  EMLURB, SINAPI, PINI, ORSE, SEINGRA, SICRO e outras; dominar  composição de custos
unitários;  elaborar notas técnicas e relatórios fotográficos sobre as obras e serviços objeto de orçamentação; exercer atividades de
campo que exijam a verificação física do empreendimento,  deslocando-se aos locais necessários,  inclusive subindo em escadas e
andaimes quando necessário; inserir os resultados das atividades no SIGEPE (Sistema Integrado de Gestão Pública do Governo de
Pernambuco) e obedecendo os critérios de medição estabelecidos; dominar planilhas do Excel de padrão médio ou avançado; assistir
às unidades sob a responsabilidade da SEE, em assuntos de orçamentação de prédios;  efetuar levantamento de quantitativos de
serviços em campo e/ou através de projetos, para elaboração de orçamentos; elaborar termos de referência e solicitar termos aditivos,
quando for o caso, devidamente justificados, com análise de preços e cronograma; efetuar critério de medição; analisar projetos de
instalações prediais; elaborar laudos e pareceres técnicos para orçamentação de edificação e de áreas (terrenos); analisar e interpretar
estudos geotécnicos, topográficos e outros; participar de equipes de trabalho multidisciplinares, inclusive envolvendo pessoal técnico
especializado de outras unidades da SEE; analisar projetos de infraestrutura urbana quando estiver correlacionado com as demandas
da SEE; prestar assessoramento dentro das especialidades à chefia  imediata;  representar  a SEE em reuniões e audiências  para
prestar esclarecimentos sobre os serviços; atestar faturas de orçamento sob sua supervisão; ter disponibilidade para viagens dentro do
Estado de Pernambuco; realizar outras tarefas correlatas. As responsabilidades do cargo estão devidamente regulamentadas pela Lei
8.666 de 21/06/1993 e suas alterações e Instrução Normativa – IN 01/2019 de 06/06/2019.          

d) Função:  ANALISTA DE OBRAS (ENGENHEIRO CIVIL - OBRA/MANUTENÇÃO)
Fiscalizar e executar o controle sistemático de qualidade das obras e manutenção, emitindo relatórios de avaliação periódica; elaborar
notas técnicas e relatórios fotográficos sobre as obras, manutenção e serviços; exercer atividades de campo que exijam a verificação
física do  empreendimento,  deslocando-se  aos  locais  necessários,  inclusive  subindo  em escadas  e  andaimes  quando  necessário;
elaborar medições e pareceres sobre obras e serviços executados registrando os resultados no SIGEPE (Sistema Integrado de Gestão
Pública do Governo de Pernambuco) e obedecendo os critérios de medição estabelecidos; inserir relatórios gerais de acompanhamento
das obras conveniadas no SIMEC (Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério  de Educação – MEC)
dominar planilhas do excel de padrão médio ou avançado;  inspecionar as obras quanto à segurança do trabalho e proteção contra
incêndio;  assistir  às unidades sob a responsabilidade da SEE, em assuntos  de construção e manutenção de prédios;  controlar  e
analisar documentos de despesas das obras; elaborar cronograma físico financeiro de obras; elaborar orçamento de obras; efetuar
levantamento de quantitativos de serviços em campo e/ou através de projetos, para elaboração de orçamentos; elaborar termos de
referência e solicitar termos aditivos, quando for o caso, devidamente justificados, com análise de preços e cronograma; efetuar critério
de medição;  analisar  projetos  de instalações  prediais;  elaborar  laudos  e pareceres  técnicos de vistoria  de edificação  e de áreas
(terrenos);  analisar  e  interpretar  estudos  geotécnicos,  topográficos  e  outros;  participar  de  equipes  de  trabalho  multidisciplinares,
inclusive envolvendo pessoal  técnico especializado de outras unidades da SEE; analisar  projetos  de infraestrutura urbana quando
estiver correlacionado com as demandas da SEE; prestar assessoramento dentro das especialidades à chefia imediata; representar a
SEE em reuniões  e audiências  para prestar esclarecimentos  sobre os serviços;  atestar  faturas de obras  sob sua supervisão;  ter
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disponibilidade para viagens dentro do Estado de Pernambuco; realizar outras tarefas correlatas. As responsabilidades do cargo estão
devidamente regulamentadas pela Lei 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações e Instrução Normativa – IN 05/2017 de 26/05/2017.   

e) Função: ANALISTA DE OBRAS  (ENGENHEIRO ELÉTRICO)
Vistoriar e diagnosticar problemas de instalações elétricas nos prédios das unidades de ensino e Gerências Regionais de Educação,
com elaboração  de laudo  indicando  as  soluções  técnicas;  elaborar,  orçar  e  compatibilizar  projetos  de instalações  elétricas  e  de
subestações com os demais projetos, inclusive acompanhando suas alterações; fiscalizar e elaborar medições de obras relacionadas
ao  sistema elétrico  e  subestações;  quantificar  insumos  e  serviços  para  elaboração  de  orçamentos  e/ou  composições  de  preços
unitários; propor soluções de projetos sustentáveis com tecnologias inovadoras para a economia de energia; assessorar o analista de
obras na elaboração de termos aditivos com justificativa técnica, análise de preços, cronogramas e demais informações necessárias a
sua aprovação; definir critérios de medição; ter disponibilidade para viagens dentro do Estado de Pernambuco; desempenhar outras
atividades  correlatas.  As  responsabilidades  do  cargo  estão  devidamente  regulamentadas  pela  Lei  8.666  de  21/06/1993  e  suas
alterações e Instrução Normativa – IN 05/2017 de 26/05/2017.

f) Função: TÉCNICO EM EDIFICAÇÃO 
Auxiliar  os analistas de obras (arquiteto e engenheiro civil e elétrico) na fiscalização e acompanhamento da execução das obras e
serviços no âmbito da SEE, aferindo a perfeita observação dos projetos, conforme concebidos, licitados e contratados e no processo de
periódica medição dos serviços executados, para aferição da evolução do cronograma físico-financeiro das obras; analisar a condução
dos ensaios de laboratório, enviando os relatórios ao engenheiro responsável; realizar trabalhos de demarcação, cálculos analíticos em
áreas objeto da intervenção; elaborar relatórios e efetuar levantamentos estatísticos; prestar assessoramento dentro da especialidade à
chefia imediata; ter disponibilidade para viagens dentro do Estado de Pernambuco; desempenhar outras atividades correlatas.

 g) Função: TÉCNICO EM CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
Auxiliar  os analistas de obras (arquiteto e engenheiro civil e elétrico) na fiscalização e acompanhamento da execução das obras e
serviços no âmbito da SEE, aferindo a perfeita observação dos projetos, conforme concebidos, licitados e contratados e no processo de
periódica medição dos serviços executados, para aferição da evolução do cronograma físico-financeiro das obras; analisar a condução
dos ensaios de laboratório, enviando os relatórios ao engenheiro responsável; realizar trabalhos de demarcação, cálculos analíticos em
áreas objeto da intervenção; elaborar relatórios e efetuar levantamentos estatísticos; prestar assessoramento dentro da especialidade à
chefia imediata; ter disponibilidade para viagens dentro do Estado de Pernambuco; desempenhar outras atividades correlatas.

 h) Função: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Elaborar, administrar e fiscalizar planos de prevenção de acidentes ambientais; assessorar a GGAE em assuntos relativos à segurança
e higiene do trabalho,  examinando instalações,  materiais  e processos de fabricação;  zelar pela saúde e pela integridade física do
trabalhador, reduzindo ou eliminando o risco de acidentes no ambiente de trabalho; avaliar e preparar diagnósticos de riscos, além de
fazer planos para a SEE; orientar a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) e dar instruções aos funcionários sobre o uso
de equipamentos de proteção individual e ministrar palestras e treinamentos, seguindo as normas governamentais e da SEE; analisar e
registrar os acidentes ocorridos no âmbito da SEE; preencher mapas a serem enviados ao setor de medicina do trabalho; apresentar
relatórios  à  autoridade  competente,  visando  sanar  os  fatores  insalubres  nas  unidades  da  estrutura  administrativa  estadual;  ter
disponibilidade para viagens dentro do Estado de Pernambuco; desempenhar outras atividades correlatas.

i) Função: CADISTA
Elaborar desenhos técnicos de plantas, cortes e fachadas utilizando (com pleno domínio) software AutoCad nas áreas de Arquitetura e
Engenharia;  assessorar  na elaboração de memoriais  descritivos no que tange ao uso do software do tipo cad;  registrar  os dados
obtidos em cada imóvel em planilha própria; acompanhamento em vistoria de terrenos e obras de arquitetura e urbanismo na região
metropolitana  e interior  do Estado  com possibilidade  de pernoite;  auxiliar  arquitetos,  engenheiros  e técnicos  em suas atividades;
organização  de  acervo  documental  de  projetos  impressos  e em meio  digital;  acompanhamento  de  apresentação  de  projetos  em
eventos; operação de equipamentos de impressão de grandes formatos (plotter); levantamento arquitetônico de imóveis; executar a
manutenção e atualização dos dados obtidos, realizando cópias de segurança e análise dos dados existentes; ter disponibilidade para
viagens dentro do Estado de Pernambuco; desempenhar outras atividades correlatas. 

ANEXO V – TABELA DE PONTUAÇÃO
AVALIAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E DE TÍTULOS

ÁREA DE ATUAÇÃO: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Especificaçõe

s
Critérios de pontuação

Pontuação
Máxima

Documentos Comprobatórios

Experiência
Profissional

Experiência  em Nutrição  –  1  ponto  por
semestre (máximo 5 semestres)
 
Experiência em Alimentação Coletiva – 2
pontos  por  semestre  (máximo  5
semestres)
 
Experiência  em  Saúde  Pública  ou
Nutrição Social  – 3 pontos por semestre
(máximo 5 semestres)
 
Experiência  no  PNAE  (Programa
Nacional  de  Alimentação  Escolar)  –  4
pontos  por  semestre  (máximo  5
semestres)

50

Declaração  ou  Certidão  emitida  pela
autoridade responsável da Instituição em que
atua  ou  atuou  na  função  para  a  qual
concorre, contendo as datas (dia, mês e ano)
de entrada e saída (se houver); contendo as
atividades  desenvolvidas  para  contemplar
plenamente a pontuação descrita.

Contrato  referente  à  prestação  de  serviços
correlatos  à  função  à  qual  concorre,
integralmente executado, indicando o período
(dia,  mês  e  ano)  de  entrada  e  saída  (se
houver),  com  a  devida  formalização
necessária (assinaturas e data do contrato). 

Carteira  de  Trabalho  e  Previdência  Social
com  registro  de  contrato  de  trabalho  na
função  para  a  qual  concorre,  devidamente
preenchido.

Avaliação de
Títulos

Graduação de nível superior em Nutrição
- 8 pontos

50

Diploma ou certidão de conclusão de curso,
certificado,  declaração,  histórico  escolar
constando a data na qual ocorreu a colação
de  grau,  emitido  por  instituição  de  ensino
reconhecida  pelo  MEC,  de  acordo  com  as
resoluções  do  Conselho  Nacional  de
Educação, com validade nacional.

Curso de Especialização concluído,  com
carga  horária  igual  ou  superior  a  360
horas, correlato com a função para a qual
concorre  (Nutrição  em  saúde  pública  e
saúde coletiva) – 8 pontos

Diploma, certificado,  certidão, declaração de
conclusão  de  curso  ou  histórico  escolar,
expedidos  pela  IES  credenciada  pelo  MEC
ou  Conselho  Estadual  de  Educação,  de
acordo  com  as  resoluções  do  Conselho
Nacional  de  Educação,  com  validade
nacional.

Curso de Especialização concluído,  com
carga  horária  igual  ou  superior  a  360
horas,  em  diversas  áreas  da  nutrição
(Nutrição  clínica,  desportiva,
comportamental,  estética e demais)  –  4
pontos
Mestrado  concluído  correlato  com  a
função para a qual concorre (Nutrição em
saúde  pública  e  saúde  coletiva)  –  10
pontos 

Diploma, certidão de conclusão de curso ou
histórico  escolar  emitido  por  instituição  de
ensino,  reconhecido  pelo  MEC,  emitido  de
acordo  com  as  resoluções  do  Conselho
Nacional  de  Educação,  com  validade
nacional.

Mestrado concluído em diversas áreas da
nutrição  (Nutrição  clínica,  desportiva,
comportamental,  estética e demais)  –  4
pontos
Doutorado  concluído  correlato  com  a
função para a qual concorre (Nutrição em
saúde  pública  e  saúde  coletiva)  –  12
pontos 

Diploma, certidão de conclusão de curso ou
histórico  escolar  emitido  por  instituição  de
ensino,  reconhecido  pelo  MEC,  emitido  de
acordo  com  as  resoluções  do  Conselho
Nacional  de  Educação,  com  validade
nacional.

Doutorado  concluído  em diversas  áreas
da nutrição (Nutrição clínica,  desportiva,
comportamental,  estética e demais)  –  4
pontos

Pontuação Máxima 100

ÁREA DE ATUAÇÃO: ARQUITETURA E ENGENHARIA
NÍVEL SUPERIOR - AVALIAÇÃO DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E DE TÍTULOS

Função: ANALISTA DE OBRAS

Especificaçõe
s

Critérios de pontuação
Pontuação

Máxima
Documentos Comprobatórios

Experiência
Profissional

Experiência correlata com a função para
a qual concorre - 04 pontos por semestre
(máximo 15 semestres)

60 Declaração  ou  Certidão  emitida  pela
autoridade responsável da Instituição em que
atua  ou  atuou  na  função  para  a  qual
concorre, contendo as datas (dia, mês e ano)
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de entrada e saída (se houver); contendo as
atividades  desenvolvidas  para  contemplar
plenamente a pontuação descrita.

Carteira  de  Trabalho  e  Previdência  Social
com  registro  de  contrato  de  trabalho  na
função  para  a  qual  concorre,  devidamente
preenchido.

Contrato  referente  à  prestação  de  serviços
correlatos  à  função  à  qual  concorre,
integralmente executado, indicando o período
(dia,  mês  e  ano)  de  entrada  e  saída  (se
houver),  com  a  devida  formalização
necessária (assinaturas e data do contrato).

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, devendo constar expressamente o
emprego/função  desempenhada,  as
atividades  desenvolvidas  e  o  período  e
atividades desenvolvidas.

Certidão,  Anotação  ou  Registro  de
Responsabilidade  Técnica  (CAT,  ART  ou
RRT), expedido por pessoa jurídica de direito
público  ou  privado,  devidamente  registrado
no Conselho da Profissão, CAU ou CREA, da
região  de  atuação  do  trabalho  ou  serviço,
devendo conter expressamente a data início
e final da obra ou serviço. A CAT deverá ser
acompanhada  do  respectivo  atestado.  A
ART, RRT e OAB deverão corresponder  ao
serviço concluído.

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

Avaliação de
Títulos

Curso  Técnico  Nível  Médio  na  área
correlata  à  função  (Edificação,
Saneamento,  Eletrotécnica,  Segurança
do Trabalho) - 01 ponto

40 

Diploma ou certidão de conclusão de curso,
certificado,  declaração,  histórico  escolar
constando a data na qual ocorreu a colação
de  grau,  emitido  por  Instituição  de  ensino
reconhecida  pelo  MEC,  de  acordo  com  as
resoluções  do  Conselho  Nacional  de
Educação, com validade nacional.

Graduação  em Arquitetura e Urbanismo
ou Engenharia Civil - 03 pontos

Diploma ou certidão de conclusão de curso,
certificado,  declaração,  histórico  escolar
constando a data na qual ocorreu a colação
de  grau,  emitido  por  instituição  de  ensino
reconhecida  pelo  MEC,  de  acordo  com  as
resoluções  do  Conselho  Nacional  de
Educação, com validade nacional.

Curso  concluído  de  aperfeiçoamento
com,  no  mínimo  180h/a,  ou
especialização  com no mínimo 360 h/a,
em áreas correlatas à função para a qual
o candidato se inscreveu,  finalizado nos
últimos 10 anos - 05 pontos

Diploma ou  certificado,  certidão,  declaração
de  conclusão  de  curso,  histórico  escolar
constando a data na qual ocorreu a colação
de grau, expedido pela IES credenciada pelo
MEC ou Conselho Estadual de Educação.

Mestrado  concluído  em  áreas
diretamente  correlatas  à  função  para  a
qual o candidato se inscreveu - 08 pontos

Diploma ou certidão de conclusão de curso,
histórico  escolar  constando  a  data  na  qual
ocorreu  a  colação  de  grau,  emitido  por
instituição de ensino reconhecida pelo MEC,
de acordo com as resoluções  do Conselho
Nacional  de  Educação,  com  validade
nacional.

Doutorado  concluído  em  áreas
diretamente  correlatas  à  função  para  a
qual o candidato se inscreveu- 11 pontos

Diploma ou certidão de conclusão de curso,
histórico  escolar  constando  a  data  na  qual
ocorreu  a  colação  de  grau,  emitido  por
instituição de ensino reconhecida pelo MEC,
de acordo com as resoluções  do Conselho
Nacional  de  Educação,  com  validade
nacional.

Curso de Acessibilidade com no mínimo
30 horas/aula - 02 pontos

Diploma, Certificado, Certidão ou Declaração
de conclusão de curso, com a especificação
da carga horária.

Excel avançado - 02 pontos
Access avançado - 02 pontos
AutoCad 2D - 02 pontos
AutoCad 3D (perspectivas) - 02 pontos
MS Project Management - 02 pontos

Pontuação Máxima 100

Função: TÉCNICO EM EDIFICAÇÃO, TÉCNICO EM CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO
TRABALHO E CADISTA

Especificaçõe
s

Critérios de pontuação
Pontuação

Máxima
Documentos Comprobatórios

Experiência
Profissional

Experiência correlata com a função para
a qual concorre - 4 pontos por semestre
(máximo 20 semestres)

80 Declaração  ou  Certidão  emitida  pela
autoridade responsável da Instituição em que
atua  ou  atuou  na  função  para  a  qual
concorre, contendo as datas (dia, mês e ano)
de entrada e saída (se houver); contendo as
atividades  desenvolvidas  para  contemplar
plenamente a pontuação descrita.

Carteira  de  Trabalho  e  Previdência  Social
com  registro  de  contrato  de  trabalho  na
função  para  a  qual  concorre,  devidamente
preenchido.

Contrato  referente  à  prestação  de  serviços
correlatos  à  função  à  qual  concorre,
integralmente executado, indicando o período
(dia,  mês  e  ano)  de  entrada  e  saída  (se
houver),  com  a  devida  formalização
necessária (assinaturas e data do contrato). 

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, devendo constar expressamente o
emprego/função  desempenhada,  as
atividades  desenvolvidas  e  o  período  e
atividades desenvolvidas
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No caso de experiência como cooperativado,
mediante declaração assinada pelo dirigente
máximo da entidade à qual se vincula ou se
vinculou  formalmente,  na  qual  conste
expressamente  o  cargo/emprego/função
desempenhado,  período  e  as  atividades
desenvolvidas

Avaliação de
Títulos

Curso  Técnico  Nível  Médio  na  área  de
Edificação,  Climatização  e Refrigeração,
Segurança do Trabalho - 03 pontos

20 

Diploma ou certidão de conclusão de curso,
certificado,  declaração,  histórico  escolar
constando a data na qual ocorreu a colação
de  grau,  emitido  por  Instituição  de  ensino
reconhecida  pelo  MEC,  de  acordo  com  as
resoluções  do  Conselho  Nacional  de
Educação, com validade nacional.

Curso  Técnico  Nível  Médio  na  área
correlata à função - 03 pontos

Diploma ou certidão de conclusão de curso,
certificado,  declaração,  histórico  escolar
constando a data na qual ocorreu a colação
de  grau,  emitido  por  instituição  de  ensino
reconhecida  pelo  MEC,  de  acordo  com  as
resoluções  do  Conselho  Nacional  de
Educação, com validade nacional.

Curso de Acessibilidade com no mínimo
30 horas/aula - 01 ponto

Diploma, Certificado, Certidão ou Declaração
de conclusão de curso, com a especificação
da carga horária.

Excel avançado - 02 pontos
Access avançado - 03 pontos
AutoCad 2D- 02 pontos
AutoCad 3D (perspectivas) - 03 pontos
MS Project Management - 03 pontos

Pontuação Máxima 100

ANEXO VI - CRONOGRAMA
 

FASES PERÍODO(S)

Publicação do Edital 15/03/2021

Período de inscrição 15/03 a 11/04/2021

Período de inscrição para pedido de isenção 15 a 17/03/2021

Período de formalização para pedido de isenção 18 e 19/03/2021

Resultado preliminar do pedido de isenção 24/03/2021

Prazo para recurso contra o resultado preliminar do pedido de isenção 25 a 27/03/2021

Resultado final do pedido de isenção 31/03/2021

Último dia para pagamento da inscrição 12/04/2021

Publicação da relação preliminar geral de inscritos 15/04/2021

Publicação da relação preliminar de PCDs 15/04/2021

Prazo recursal para relações de inscritos 16 a 20/04/2021

Resultado final dos inscritos 22/04/2021

Último dia para envio das documentações comprobatórias 23/04/2021

Publicação do resultado preliminar da seleção 27/04/2021

Prazo recursal contra o resultado preliminar 28 a 30/04/2021

Publicação do resultado final 10/05/2021

ANEXO VII - 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 Deficiência na seleção pública simplificada, concorrendo
a uma vaga para a função de _________________________,  conforme Portaria Conjunta SAD/SEE nº ____,  de ___________ de
2021,  fundamentado  no  exame  clínico  e  nos  termos  da  legislação  em  vigor  (Decreto  Federal  nº  3.298/1999),
______________________________  (é/não  é)  portador  (a)  da  Deficiência  __________________________________
(física/auditiva/visual) de CID 10 _______________________, em razão do seguinte quadro:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
NOTA: O (A) candidato (a) inscrito (a) como Pessoa com Deficiência é obrigado (a) a, além deste documento,  para a análise da
Comissão Coordenadora da seleção pública simplificada, encaminhar em anexo exames atualizados e anteriores que possua e que
possam comprovar a Deficiência (laudo dos exames acompanhados da tela radiológica, escanometria, Tomografia Computadorizada,
Ressonância Magnética, Audiometria, Campimetria Digital Bilateral, estudo da acuidade visual com e sem correção, etc.).

____________________________, _____/____/_____

_______________________________________________________ 
Ratifico as informações acima

(assinatura e carimbo do Médico declarante)

LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA
Decreto Federal nº 3.298 de 20 de dezembro de 1999:
Art. 4º É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:
I - deficiência 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 dificuldades para o desempenho de
funções;
II  -  deficiência  auditiva  -  perda  bilateral,  parcial  ou  total,  de  quarenta  e  um decibéis  (dB)  ou  mais,  aferida  por  audiograma  nas
frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
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°; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das
condições anteriores.

ANEXO VIII - TERMO DE CIÊNCIA DE RECLASSIFICAÇÃO

Eu,  _____________________________________________________________________________,  CPF  nº___________________-
_______, aprovado(a) na seleção pública simplificada para a contratação temporária de profissionais de nível superior e médio, que irão
atuar  no  âmbito  da  Secretaria  de  Educação  e  Esportes  de  Pernambuco,  para  a  função
_________________________________________________________________________________,   convocado(a)  pela
______________________________________________________________,  através  da  Gerência  Regional  de  Educação
_______________________________________________  para  assumir  a  vaga  no  município
__________________________________________,  declaro nos termos do subitem 10.4.  do Edital,  que  NÃO POSSO E/OU NÃO
TENHO INTERESSE DE ASSUMIR A FUNÇÃO. Diante  de  tal  impossibilidade,  tenho  ciência  da  regra  de  reclassificação  e  que
constarei ao final da fila de aprovados, observando-se a ordem classificatória do certame, aguardando nova convocação. 
Fica reservado à Secretaria de Educação e Esportes o direito de convocar o próximo candidato na lista de classificação, consoante à
Portaria Conjunta SAD/SEE Nº ____, de ___ de ______ de 2021, publicada no Diário Oficial de ___/___/_____. 

_______________________________________, em ______/______/2021..

________________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)

OBS: Anexar cópia da RG para conferência da assinatura

ANEXO IX - FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO

Eu,___________________________________________________________________________________________,  inscrito  no  CPF
sob o nº _____________________________, venho requerer a ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO na seleção pública simplificada
para a contratação temporária  de profissionais  de nível superior  e médio,  que irão atuar no âmbito  da Secretaria  de Educação e
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Esportes de Pernambuco, registrada sob o nº _______________________.

Estará isento do pagamento da Taxa de inscrição, o candidato que atender as prerrogativas legais dispostas nos subitens
4.17.1. e 4.17.1.1.

Preenchimento obrigatório
Nº.NIS: CPF: 

DATA DE NASC.: DATA EXP.: RG: UF: 

NOME DA MÃE: 

Notas!
É de responsabilidade exclusiva do candidato o correto preenchimento dos formulários e a entrega da documentação em conformidade
com o Edital. 
Todos os documentos enviados serão analisados posteriormente pela banca examinadora da Organizadora, que emitirá relatório com
situação preliminar do candidato.

_________________, ______ de _____________________ de 2021.

________________________________________________________________
Assinatura do(a) requerente

ANEXO X – DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA

Na  ausência  de  documentos  próprios  aptos  a  comprovarem  a  minha  residência  e  domicílio,  Eu,
_____________________________________________________________________________________________,  inscrito  no  CPF
sob  o nº  ________________________________,  detentor  da Carteira  de  Identidade  (RG) nº  _____________________________,
emitido em _____/______/________,  declaro,  para fins de comprovação junto à Secretaria de Educação e Esportes do Estado de
Pernambuco, ser residente e domiciliado(a) no endereço abaixo especificado:
____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

Declaro ainda estar ciente de que a inautenticidade das informações ora prestadas poderá ensejar a aplicação das sanções cíveis e
penais previstas em legislação brasileira pertinente e vigente.

Por ser verdade, assino esta declaração.

___________________________, ________ de __________________________ de 2021.

________________________________________________________________

Assinatura do(a) candidato(a)

PORTARIA CONJUNTA SAD/UPE Nº 030, DE 12 DE MARÇO DE 2021.

A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO e o REITOR DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, resolvem republicar o resultado final do
Concurso Público para Docente do Magistério Superior, regido Portaria Conjunta SAD/UPE nº 97, de 26 de outubro de 2017, visando à
nomeação  de  107  (cento  e  sete) vagas  para  cargos  de  Professor  Universitário  exclusivamente  nos  cargos  abaixo  elencados.  A
homologação dos demais Cargos, não mencionados nesta Portaria, continuam regidos pela Portaria Conjunta SAD/UPE nº 71, de 15
de maio de 2018. 

MARÍLIA RAQUEL SIMÕES LINS
Secretária de Administração

PEDRO HENRIQUE DE BARROS FALCÃO
Reitor da Universidade de Pernambuco

I - LISTA DE CANDIDATOS APROVADOS

Onde se lê:
CAMPUS MATA NORTE ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO MÉDIA

Área/Curso: Licenciatura em História

Subárea: História Medieval e Ensino de História Medieval

Categoria: Adjunto

Aprovado – Não ocupa vaga

Theresa Katarina Souza e Silva Bachmann 3º 7,90

Leia-se:
CAMPUS MATA NORTE ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO MÉDIA

Área/Curso:  Licenciatura  em  Língua  Portuguesa  e  Língua
Espanhola
Subárea: Língua Espanhola e Ensino

Categoria: Adjunto

Aprovado – Não ocupa vaga

Theresa Katarina Souza e Silva Bachmann 3º 7,90

Portaria Conjunta SAD/SPVD nº 031, de 12 de março de 2021.

A  SECRETÁRIA  DE ADMINISTRAÇÃO  e  o  SECRETÁRIO  DE  POLÍTICAS  DE PREVENÇÃO  À VIOLÊNCIA  E  ÀS  DROGAS,
considerando  o  Ofício  nº  025/2021-IAOCP  (documento  nº  11621999 do  Processo  SEI  nº  1300008212.000052/2021-03),  do
Instituto AOCP, resolvem republicar o resultado final da Seleção Pública Simplificada Regida pela Portaria Conjunta SAD/SPVD nº 90,
de 10 de setembro de 2020, que visa a contratação temporária de profissionais de nível superior para preenchimento de 79 (setenta e
nove) vagas em áreas de Prevenção Social  e Programas e Projetos que irão atuar no âmbito da Secretaria de Políticas de Prevenção à
Violência e às Drogas, exclusivamente na seguinte função:  ARTICULADOR(A) DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTEGRADAS - REGIÃO
METROPOLITANA DO RECIFE. A homologação das demais funções não mencionadas nesta Portaria continuam regidos pela Portaria
Conjunta SAD/SPVD nº 120, de 16 de dezembro de 2020.

MARÍLIA RAQUEL SIMÕES LINS
Secretária de Administração

CLOVES BENEVIDES
Secretário de Políticas de Prevenção à Violência e às Drogas

ANEXO ÚNICO

I - LISTA GERAL DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS
402.02 - ARTICULADOR(A) DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTEGRADAS - REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

Nome Classificação Pontuação Deficiência

KALLINE FLÁVIA SILVA DE LIRA 1 95 -

MARÍLLIA GABRIELLA TORRES DE ANDRADE 2 95 -

MARIA DO CARMO BARROS VASCONCELOS SILVA 3 90 -

HELIANE RIBEIRO CAVALCANTI BATISTA 4 90 -

MARIA AZINALDA NEVES BAPTISTA 5 90 -

ADEILDA SOARES SILVA DURVAL 6 90 -

LAURA CAVALCANTI BEZERRA DOS SANTOS 7 90 -

MARIA BETÂNIA LINS DE AMORIM 8 90 -

SILVANA MARIANO DA SILVA 9 90 -

CLAUDIACELIA ROCHA DE LIMA 10 90 -

WALNETE MARIA DE ARAUJO JOFFILY 11 90 -

NÍVEA CORDEIRO DA SILVA 12 90 -

DANIELLA MARIA PEREIRA DE LIMA 13 90 -

EDIANE PEREIRA MATIAS 14 90 -

LUCIANA BERENGUER DE ARAÚJO 15 90 -

ELIETE MARIA RAMOS DE ANDRADE 16 90 -
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EDNISE MARIA DA SILVA FERREIRA 17 90 -

CIBELY ALVES MENEZES FEITOZA 18 90 -

DEISE BRANDAO DA SILVA 19 90 -

CAMILA ALESSANDRA BRAGA CHAVES 20 90 -

MARILENE MARIA CAMPOS BASTOS RODRIGUES 21 90 -

DÁRMIA CORREIA NUNES 22 90 -

ILANA DE OLIVEIRA AGUIAR 23 90 -

ANA ELIZABETE MARQUES DORNELAS CÂMARA 24 90 -

FABIANA GONDIM DA SILVA BEZERRA 25 90 -

SUYLKE MARIA FERREIRA DA SILVA 26 90 -

EDRIENE CABRAL DA SILVA VILELA 27 90 -

SAADIA RODRIGUES DA SILVA 28 90 -

JOSEMAR DA SILVA MONTEIRO 29 90 -

CLAYTON SILVA DE SOUZA 30 90 -

LEANDRO DA SILVA TAVARES 31 90 -

LIDIANE GONÇALVES DO NASCIMENTO 32 90 -

ODÊNIA BARBOSA DOS SANTOS 33 85 -

CARMEM CLEMENTE DE MELO 34 85 -

ALDNEIDE ALVES AFONSO 35 85 -

AURINETE MARIO DO NASCIMENTO 36 85 -

SANDRA ROSA JUCÁ MOTA 37 85 -

ANA MÔNICA PINTO JORDÃO DE SIQUEIRA MELO 38 85 -

ELOIZA PRAZERES SILVA DA COSTA 39 85 -

ANA CRISTINA AMARAL DE ALENCAR 40 85 -

WILLAMS JOSÉ DO NASCIMENTO 41 85 -

DULCE KETLLYN BARBOSA DE ARAÚJO 42 85 -

ANA KARLA SALES DE SOUZA 43 85 -

MACILIA PERES DE MELO 44 85 -

CAMILA REGINA DE OLIVEIRA ARAÚJO 45 85 -

KARLA ARCANJO DOS SANTOS 46 85 -

DAYSE ALVES PESSOA 47 85 -

LÉA VALÉRIA RUFINA DE LIMA 48 80 -

MARGARETH DE MELO RAMOS 49 80 -

ELIZBETH CAVALCANTI BEZERRA 50 80 -

MARIA TANIA DE L M KOPELMAN 51 80 -

MARINEIDE RITA DE SOUZA INTERAMINENSE 52 80 -

KÊNIA LEMOS SEABRA BATISTA 53 80 -

EMILIA ALVES SARAIVA 54 80 -

MARIA APARECIDA RODRIGUES DE ARAUJO 55 80 -

CLÁUDIA RENATA ANDRADE DA SILVA 56 80 -

ANNA KARLA PINHEIRO CABRAL 57 80 -

TÁLIA BEZERRA BATISTA 58 80 -

MONICA CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA 59 80 -

PAULA CAVALCANTI DE FREITAS 60 80 -

FABIANA GERMANO BARBOSA 61 80 -

ISABEL RIBEIRO DA SILVA 62 80 -

FABIANA DE JESUS MIRANDA 63 80 -

ANA CAROLINA DOS SANTOS FRAGOSO 64 80 -

JULYANE CHRISTINY MATIAS PATRÍCIO DOS SANTOS 65 80 -

DULCINÉA MARIA DA SILVA E SILVA 66 80 -

EDNA DARC CAVALCANTI SANTOS 67 80 -

MARIA JOSÉ DA SILVA MOURA 68 80 Auditiva

RUBENIL QUIRINO DE SOUSA 69 80 -

RENATA DA SILVA SANTOS 70 80 -

DINACI DA CRUZ SILVA 71 80 -

DENISE ANDRÉA FIGUEIRÔA DE OLIVEIRA 72 80 -

RAQUEL RODRIGUES DE ARAUJO 73 80 -

VÂNIA BEATRIZ FERREIRA CAVALCANTE 74 75 -

MARIA EVAN GOMES BARBOSA 75 75 -

SILVANA MARIA GOMES VERAS PERAZZO 76 75 -

MARIA ROSA RAMOS ATAÍDE 77 75 -

VÂNIA DA CUNHA MOREIRA 78 75 -

CLAUDETE CARDOSO DOS ANJOS SILVA 79 75 -

VALÉRIA LEITE QUINTAS 80 75 -

JAQUELINE DA MOTA KIEMLE 81 75 -

GILVANICE ALVES DA SILVA SOUZA 82 75 -

CHRISTIANNE DE ARAUJO SECUNDINO 83 75 -

MÁRCIA MARIA ALVES DE MEDEIROS 84 75 -

MARIA DE LOURDES DA SILVA 85 75 -

MAURIVANE DOS SANTOS WANDERLEY 86 75 -

ANA PAULA LAPERA SOUZA JALES 87 75 -

ÁUREA CRISTINA DO NASCIMENTO 88 75 -

GIOVANNA RODRIGUES SANTANA DA SILVA 89 75 -

ANA CRISTINA MENDES DOS SANTOS MACIEL 90 75 -

ROSIANE SOARES DOS SANTOS 91 75 -

CRISTIANE FRANÇA MEIRELES 92 75 -

MARIA BETANIA BARROS DOS SANTOS 93 75 -

LEILA MARIA DA SILVA CAVALCANTI 94 75 -

RENATA BARROS TAVARES 95 75 -

KARINE DE FRANCISCI FEITOSA ALMEIDA BEZERRA 96 75 -

DANIELLE DA SILVA PAULA 97 75 -

DANIELLA VERISSIMO RAMEH MARANHÃO 98 75 -

ANDREA ORENGO MACIEL 99 75 -

WELLICANDIDA SEVERINA RODRIGUES 100 75 -

RAFAELA ANDRADE PAIVA LYRA DA FONSECA 101 75 -

VIVIANE NATÁLIA VICTOR PEREIRA DA SILVA 102 75 -

CHIARA LÚCIA RAMOS CARDOSO BORGES NUNES 103 75 -

DULCINEA GREGORIO VERISSIMO DE OZENIO 104 75 -

FABIANA DE SOUSA AMARO 105 75 -

ROSINE LIMA DE ALBUQUERQUE 106 75 -

IRAMYRES ARAGAO VEIGA 107 75 -

LUIZA MARIA SANTOS FERREIRA 108 75 -

SAMUEL PEREIRA DE LUCENA 109 75 -

ALESSANDRA DE ARAÚJO SILVA TACCONI 110 75 -

OSMILDO BARROS MARINS 111 70 -

DAYSE CRISTINA GUEDES FERNANDES 112 70 -

KATEA REJANE MOTA MELO 113 70 -

ROSÂNGELA DA SILVA FREIRE 114 70 -

CONCEIÇÃO DE FÁTIMA IVO 115 70 -

ELCY MENDONÇA DE FARIAS 116 70 -

WANUZIA MARIA LINS CALDAS BARRETO 117 70 -

DÁLETE BIANCA LINS DE ARAUJO 118 70 -

LUCIENE SOUZAN DA SILVA LOUREIRO 119 70 -

SIMONE DOS SANTOS CALADO 120 70 -

CHRISTINA DA SILVA VAN BRONCKHORST LEOBALDO 121 70 -

LEILA MARIA DE CARVALHO LEMOS 122 70 -

SIMONE SALES LINS 123 70 -
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SIMONE OLIVEIRA VITORINO 124 70 -

ORQUÍDEA SILVEIRA DE ALBUQUERQUE 125 70 -

MARGARIDA CECILIADE BARROS BARBOSA FERREIRA 126 70 -

ANA HELENA DUARTE FREIRE 127 70 -

ELIZABETE CRISTINA OLIVEIRA ALVES RIBEIRO MARQUES 128 70 -

IOLANDA ISAQUIA DE ALMEIDA OLIVEIRA 129 70 -

SILVIA VIRGÍNIA RODRIGUES MACIEL 130 70 -

DAYSE CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO 131 70 -

MERCIA MAIA DA COSTA 132 70 -

CINTHIA MARIA MENDES UCHOA CAVALCANTI 133 70 -

TACIANA CECÍLIA DE ARRUDA MELO SANTOS 134 70 -

DANIELLE RAFAEL DE SOUZA 135 70 -

MARIA JACLENE FERREIRA 136 70 -

ANTONIO CARLOS DE LIMA 137 70 -

NILZA MARIA DE SANTANA 138 65 -

JOSEANE PULCINA BARROS DE ANDRADE 139 65 -

ADRIANA SANTOS REGUEIRA 140 65 -

ALEXSANDRA DO NASCIMENTO GOMES TAVARES 141 65 -

PATRICIA GOUVEIA DE FREITAS 142 65 -

LILIAM TOMAZ FREIRE 143 65 -

SÍLVIA DE ALBUQUERQUE SOUZA 144 65 -

SANDRA ALAÍDE DE SOUZA BORBA 145 65 -

VIVIANE AMÉLIA SENA LINS 146 65 -

DALILA ANDRADE DA SILVA 147 65 -

MARIO CYSNEIROS DE OLIVEIRA NETO 148 65 -

AURORA BRUNA ANDRADE MEDEIROS 149 65 -

FABIENNE DE FÁTIMA FRAGOSO MONTENEGRO 150 65 -

SUZIANE FERREIRA DE SOUZA 151 65 -

JANAINA FERREIRA DE ALBUQUERQUE 152 65 -

AVANDELUCIA MARIA PEREIRA 153 60 -

WALKIRIA DA SILVA TRAUTVETTER 154 60 -

IVONEIDE MARIA DINIZ 155 60 -

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA CAVALCANTI 156 60 -

PALOMA FRAGA DE ARAÚJO 157 60 -

CAROLINA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI 158 60 -

RAUL PEDRO DE OLIVEIRA NETO 159 60 -

GILVANEIDE SILVA DOS SANTOSOLIVEIRA 160 60 -

EDILSON GOMES DA SILVA 161 60 -

CRISTIANE VALÉRIA DA SILVA BISPO 162 60 -

GIRLANE KARLA RODRIGUES COUTINHO 163 60 -

IÚLE ROBERTA LIMA BARRETO 164 60 -

NATHÁLIA JÚLIA MELO DE PAUALA 165 60 -

HELDER MARCIO DE BARROS ALMEIDA 166 60 -

MEIRIELLI RODRIGUES DA SILVA 167 60 -

NATÁLIA PATRÍCIA PEREIRA DE OLIVEIRA 168 60 -

VANDALÚCIA GOMES DOS SANTOS 169 60 -

JULIA DE ASSIS GOMES 170 60 -

FLAVIA ANDREIA LEANDRO BARBOSA 171 60 -

MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS PENA 172 60 -

ADRIANA LOPES DOS SANTOS 173 60 -

ELISANGELA MARTINS DE ARAÚJO 174 60 -

WELIO PEDROSA DE ARAÚJO 175 60 -

ELIEL JOSÉ DA SILVA 176 60 -

PAULO GUERRA DE QUEIROGA CAVALCANTI 177 55 -

NEIDE VIRGINIA DE LIMA BARBOSA 178 55 -

SILVANA MAGNA SILVA PEREIRA 179 55 -

NEIDE FERREIRA DA SILVA 180 55 -

LAURA TEREZA FERNANDES VIEIRA DE MELO 181 55 -

PAULA VIVIA SALES 182 55 -

ANIELLE BARROS FREITAS FEITOSA 183 55 -

JÉSSICA DOS SANTOS NASCIMENTO 184 55 -

ALZENI JOVINA DOS SANTOS GOMES 185 55 -

VANESSA MARIA DA SILVA 186 55 -

MARIA HYGINA DE CARVALHO DUARTE FONSECA 187 50 -

ANA CLAUDIA MARTINS LOPES DA SILVA 188 50 -

SERGIO RICARDO SOARES DE LIMA 189 50 -

RAQUEL DA CRUZ FONSECA 190 50 -

SOLANGE CRISTINA PEREIRA 191 50 -

TEREZA CRISTINA CLARA PONTES 192 50 -

KELLE CRISTINA GOMES DO RÊGO 193 50 -

GABRIELLA CAVALCANTI DA SILVA 194 50 -

THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS GOMES 195 50 -

AUGUSTO CESAR DE MELO CORDEIRO 196 50 -

MARIA DA CONCEIÇÃO DE BRITO 197 50 -

EDIALEDA BATISTA DE LUNA 198 50 -

WERLANE CASSIA MOREIRA DA SILVA 199 50 -

ANA KAROLINA MONTEIRO DA SILVA CAMPELO 200 50 -

FRANCISCO ELENILTON RODRIGUES DO NASCIMENTO 201 50 -

JEFFERSON LUAN BEZERRA DA SILVA 202 50 -

SUZANA VIEIRA COUTO 203 45 -

MÔNICA ANDRESSA ALVES CAMPOS 204 45 -

VALÉRIA CRISTINA ALVES DE SANTANA 205 45 -

MARCONE COSTA DE MENEZES 206 45 -

HELENA GERMANA DA SILVA 207 45 -

MARIZA COELHO PEREIRA 208 45 -

MARIA SILVANIA SILVA DE MELO 209 45 -

ERIVAN LUIZ DA COSTA 210 45 -

FABIANA ROCHA DA SILVA SANTOS 211 45 -

CANTÌDIA BARBOSA DA CUNHA LIMA 212 45 -

MARIA DA PAZ DE CASTRO 213 40 -

SANDRA  MARCIA BARROSA DE SOUZA 214 40 -

ANA ARAÚJO DE QUEIROZ 215 40 -

ROBERTA REGINA TENÓRIO DOS ANJOS 216 40 -

VERA LUCIA NUNES DE ARAUJO 217 40 -

CLAUDIO ROBERTO DA SILVA FERREIRA 218 40 -

ANA MARIA SANTOS FERREIRA 219 40 -

ADRIANA CRISTIANE GOMES DE ALMEIDA 220 40 -

SULAMITA LEÔNCIO DA MOTA 221 40 -

ALEXSANDRA DA SILVA SANTOS 222 40 -

JULIANA GOMES DO NASCIMENTO SILVA 223 40 -

MARIA DO SOCORRO NUNES CORDEIRO 224 40 -

VERÔNICA MARIA COSTA CORDEIRO 225 40 -

GILBERTO AGENOR DA SILVA 226 40 -

KELLY CRISTINA MARQUES DE LIMA 227 40 -

GEYSE FERREIRA CAVALCANTE 228 40 -

ANNIK VIEIRA PINTO 229 40 -

GISELI MARIA LEITE SILVA 230 40 -
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AQUILES SILVA GARCIA 231 40 -

AMANDA DA SILVA SUZARTE 232 40 -

ANA MANOELA DA SILVA LIMA 233 40 -

LUZINETE MAXIMINO DOS ANJOS 234 35 -

LEUZA NOGUEIRA DE MELO 235 35 -

VIVIANE LINS SILVA 236 35 -

NATHÁLIA GRAZIELA RODRIGUES CABRAL 237 35 -

MICHELLE RODRIGUES DA SILVA 238 35 -

ROSEANE MARIA DE LIMA 239 35 -

FERNANDA AURÉLIA DO NASCIMENTO BARBOSA DE SOUZA 240 35 -

JANAÍNA DOS SANTOS SILVA 241 35 -

WALKER JOSÉ LIMA FILHO 242 35 -

LIDIANE HÁVILA OLIVEIRA GOMES 243 35 -

MÁRCIA GOMES SILVA 244 35 -

EMÍLIA MARIA MOREIRA DE MENEZES 245 30 -

MARIA DE FÁTIMA LOPES DAVID 246 30 -

CARINA XAVIER DA SILVA DE SANTANA 247 30 -

RENATA MARIA FIGUEIRÔA DIAS 248 30 -

TÂNIA MARUSKA DE CAMPOS OLIVEIRA 249 30 -

ANNA PAULA DA SILVA NASCIMENTO 250 30 -

MARIA BETANIA DA SILVA MORAIS 251 30 -

MARIA APARECIDA NASCIMENTO DOS SANTOS 252 30 -

JOANE MARIA DA MATA SILVA 253 30 -

ARILLA DE SÁ PORTELA 254 30 -

FLÁVIO PEREIRA DA SILVA 255 30 -

ÉLIDA KALINE DO NASCIMENTO 256 30 -

SANDRA REGINA BARROS DE FRANÇA 257 30 -

WILMA DA SILVA SOARES 258 30 -

DAMIANA DOS SANTOS DE JESUS 259 30 -

ALANI LILIAN DOS SANTOS LIRA 260 30 -

JAEL ENGRACIA DA SILVA 261 30 -

MARIA MARTEANE ALVES PEREIRA 262 30 -

ANGELA MARIA SILVA DAS NEVES 263 30 -

JAQUELINE ROGERIA BARRETO SEELIG DE SOUZA PINHEIRO 264 30 -

MARIA JAMILE DE SANTANA SOUZA 265 30 -

MARIA ANGÉLICA PEDROSA DE LIMA SILVA 266 30 -

JOSIANE MARIA DA SILVA SALES 267 30 -

JOSE SONIEL MELO DE LIMA 268 30 -

DEBORA HENRIQUE BEZERRA 269 30 -

GRAZIELLE SERAFIM DOS SANTOS 270 30 -

VERONICA DOS SANTOS OLIVEIRA 271 25 -

ANA PATRICIA SERGIO DE MOURA QUEIROZ 272 25 -

MARIA LEONIA BRAZ DA SILVA 273 25 -

ANA LÚCIA SILVA DO AMARAL 274 25 -

GLEYSON BARBOSA  DE FRANÇA 275 25 -

ALESSANDRA MAIA DE ANDRADE 276 25 -

PATRICIA MARIA DE SOUZA 277 25 -

DEYSE WILLIANA CARNEIRO DE ALBUQUERQUE 278 25 -

ISABELLE MARQUES NASCIMENTO DE SOUZA 279 25 -

ROBERTA SORIANO MACEDO 280 25 -

KAREN THEREZA SILVA GONÇALVES GUERRA MOTA 281 25 -

CRINAURIA BARROS DA PAIXÃO 282 25 -

JANE ALVES CABRAL 283 25 -

JOSÉ CARLOS SILA PESSOA 284 25 -

MÁRCIA ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO CIPRIANO 285 25 -

KLAVERLANE FERRAZ DA SILVA 286 25 -

VANDA PEREIRA DA SILVA 287 25 -

JOÃO MELQUIAS MOURA HONORIO 288 25 -

ANILZA DE CARVALHO VIEIRA 289 25 -

JULYANA DA COSTA REIS OLIVEIRA IWANAGA 290 25 -

JAKELINE DÉBORA BRITO VASCONCELOS 291 25 -

LINDIVANIA MARIA DOS ANJOS 292 25 -

VIVIA SORAIA DE ARAÚJO LIMA 293 20 -

HELENNE DUARTE FILUSZTEK NOTARI 294 20 -

TÂMARA DOS SANTOS BEZERRA 295 20 -

THAMIRES LUNA NASCIMENTO 296 20 -

ROBERTA CARDOSO COELHO DE OLIVEIRA 297 20 -

ANA PAULA FLORÊNCIO PANTALEÃO 298 20 -

NADJA REGINA AZEVEDO FARIAS 299 20 -

MARCIA LIMA BOULITREAU 300 20 -

MARCÍLIO LOPES DE ARAUJO 301 20 -

JESSICA ALANE BEZERRA CAVALCANTI 302 20 -

NATHALIA DE LIMA REIS BENTO 303 20 -

DIEGO HENRIQUE BARBOSA DA SILVA 304 20 -

NAIRLA FREITAS DE VASCONCELOS ARAÚJO 305 20 -

OSINEIDE TENÓRIO DE ANDRADE 306 20 -

ALTIENE GONÇALVES DE ARAÚJO 307 20 -

ALEXANDRE FERREIRA DE BARROS 308 20 -

CLAUDIA MARIA CARLOS 309 20 -

FRANCISCO JONIO FERREIRA DA SILVA 310 20 -

MARIA EDINAURA SOARES DE SOUSA 311 20 -

JACILENE ALVES DE BRAGANÇA 312 20 -

CLAUDIO CARLOS DE OLIVEIRA MELO 313 20 -

ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA 314 20 -

JULIANA CAMILA BARBOSA MENDES 315 20 -

ANTÔNIO MARCOS AMARAL DA SILVA 316 20 -

FLADJANYS DA SILVA RIBEIRO 317 20 -

VALDILENE SANTOS DOS REIS 318 20 -

BRENDA MARGARITA PESSOA AGUILAR CAÑAS MELO 319 20 -

ARYADNA PEREIRA DE LIMA 320 20 -

RALINE SANTANA DE ALMEIDA 321 20 -

MAYARA LUCIANA ARRUDA DA SILVA 322 20 -

CASSIA POLIANA PRINCIPE NUNES 323 20 -

DOUGLAS BATISTA DE OLIVEIRA 324 20 -

FELIPE FERNANDES DA SILVA LIMA 325 20 -

EVERLAINE FRANCIELI LOPES DE MAGALHÃES BRASIL 326 20 -

LUÁDIA MABEL DE LIMA CESÁRIO 327 20 -

KEILLE BARBOSA DE SOUSA 328 20 -

EUNILA OLIVEIRA DO EGITO 329 15 -

ROSANE PONTES DO REGO BARROS 330 15 -

EDILENE RODRIGUES DE ARAÚJO 331 15 -

MARIA CRISTIANE DE BARROS VASCONCELOS 332 15 -

GLEICI KELI DE CARVALHO BASTOS 333 15 -

LEDA LÚCIA DA SILVA 334 15 -

RAMIDA RALINE SOUZA DE MOURA 335 15 Visual

CÉLIA MEDEIROS DE LIMA 336 15 -

FABIA FARIAS TEIXEIRA 337 15 -
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RISOLEIDE FIGUEIRÊDO SILVA 338 15 -

ALDECY MARIA DOS SANTOS 339 15 -

WALDINETE CONDÉ FREIRE 340 15 -

MARTA GONÇALO ALMEIDA DE QUEIROZ 341 15 -

JANICE LÍCIA MOURA FERREIRA 342 15 -

MARIA AUXILIADORA DA PAZ 343 15 -

EVINA MARIA AGUIAR DE ALMEIDA 344 15 Física

RENATA LUNA DOS SANTOS 345 15 -

MARIA JOSÉ DE SOUZA 346 15 -

LUCIANA MIXCINEIAS ALVES FERREIRA 347 15 -

ROSANA CAMPOS ALVES 348 15 -

ROBERTA MENDES BATISTA DE OLIVEIRA 349 15 -

JULIANA VALESKA DOS SANTOS FARIAS 350 15 -

AMANDA FELIX DA SILVA 351 15 -

ALESSANDRA MARIA DA CONCEIÇAO 352 15 -

PATRICIA VITORIA BEZERRA CAETANO 353 15 -

EDJELMA ARANTES DOS SANTOS 354 15 -

RAFAELA PEREIRA DE SANTANA 355 15 -

JANECLEIDE DE MELO SANTOS 356 15 -

WELLMA DE MELO SILVA 357 15 -

THAYANE FERREIRA DO NASCIMENTO 358 15 -

MARIA DA GUIA DA SILVA MONTEIRO 359 15 -

MARIA CAROLINA NASCIMENTO SILVA 360 15 -

VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 361 15 -

KELLSON JOSE BARBOSA DE SOUSA 362 15 -

LUCIA GUALBERTO VITOR HOLANDA 363 10 -

EUGÊNIA OLIVEIRA TEMOTEO 364 10 -

SILVIA ROSANGELA DE LIMA 365 10 -

MAGALI AMERICO DE LUCENA SILVA 366 10 -

PATRICIA BRITO ALVES DE ANDRADE LIMA 367 10 -

MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DE LIMA 368 10 -

FRANCISCA DE PAULA DA SILVA ARAÚJO 369 10 -

FRANCISCA AMARAL FERREIRA DE LIMA 370 10 -

TACIANA MARIA GUEDES LIMA DE SOUZA 371 10 -

EDILENE FERREIRA DO NASCIMENTO 372 10 -

JOSÉ LIRA LIMA 373 10 -

GEUZA LILIANA CORREIA LINS 374 10 -

REGINA MARIA DA SILVA 375 10 -

YALE CRISTINE LIMA BEZERRA 376 10 -

MARILUCE FERREIRA SERAFIM 377 10 -

ILANA MOREIRA DA SILVA 378 10 -

MARINEIDE DE SANTANA DE OLIVEIRA 379 10 -

MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA GOMES DA FONSECA 380 10 -

IVANE MARIA DE LIMA 381 10 -

ALBA VALERIA RODRIGUES 382 10 -

GISETE DE PAULA MÉLO 383 10 -

LUCINETE RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA 384 10 -

MARTA VIRGINIA DOS SANTOS FERREIRA 385 10 -

MARIA INEZ DE BRITO SALES SOARES 386 10 -

ROSEANE MARIA DA SILVA FREITAS 387 10 -

PATRÍCIA ALMEIDA WANDERLEY 388 10 -

JOSIAS SOARES DA SILVA 389 10 -

DULCE FERREIRA MARCAL 390 10 -

GILVANETE MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO 391 10 -

MARIA DE FATIMA DA SILVA MENEZES 392 10 -

ROSILENE FERREIRA DA SILVA 393 10 -

ANA PAULA RODRIGUES BARROS 394 10 -

ROSÂNGELA REGIS DE LIMA 395 10 -

RISALBA QUEIROZ LOPES DE VASCONCELOS 396 10 -

VANUSA MARIA DA SILVA SANTOS 397 10 -

JOELMA SANTIAGO NUNES LEITE 398 10 -

MÔNICA MARIA DA SILVA 399 10 -

MONICA DE ANDRADE LIMA 400 10 -

GLEICE CRISTINA PEREIRA RIOS 401 10 -

VERÔNICA ALDERICO DE SOUZA MERCÊS 402 10 -

GEANNE RODRIGUES SOARES LEUTHIER 403 10 -

NIVANIA MARIA CORDEIRO DA SILVA 404 10 -

ALEXANDRE EUFRÁSIO DA SILVA 405 10 -

SANDRA FERREIRA DE LIMA 406 10 -

ROSILENE DA MOTA RAMOS 407 10 -

SULAMITA AMARA DE SANTANA GONÇALVES 408 10 -

CRISTIANE ALVES MAGALHÃES 409 10 -

CAMILA LUIZA SOUZA DA SILVA 410 10 -

VERÓNICA HOLANDA DE CAMPOS 411 10 -

ROSE ANNE MIGNAC DE BARROS BASTO 412 10 -

MIRIAN ELIODORO DE SANTANA 413 10 -

DALETH GONCALVES LEAL 414 10 -

KEYLA SANTOS DE MENEZES 415 10 -

CAROLINA RODRIGUES MOUZINHO DE SOUZA 416 10 -

FERNANDA OLIVIA DE SOUZA 417 10 -

GICELIA SANTANA DE ARRUDA 418 10 -

MABEL DE LIMA CABRAL BATISTA 419 10 -

LINDINALVA LOPES MAGALHÃES LIMA 420 10 -

EDNA MARIA SOARES SALES 421 10 -

MARIA AUGUSTA DE LIMA BARROS E SOUZA 422 10 -

JESSI GEMMES DE ALBUQUERQUE HONÓRIO 423 10 -

MONICA DIAS DA SILVA 424 10 -

FKAVIA RAFAELA  DA SILVA FERREIRA 425 10 -

PATRICIA MARIA DA CRUZ SILVA OLIVEIRA 426 10 -

LAYANE RIBEIRO COSTA 427 10 -

DIOMAR OLIVEIRA VIANA DE SANTANA 428 10 -

GLACIENE OLIVEIRA DE SOUSA SILVA 429 10 -

GEISA FERREIRA DA SILVA MEIRA 430 10 -

ADELINA OLIVEIRA DE ALMEIDA 431 10 -

EVANDRA SULAMITA BARBOSA DE AMORIM 432 10 -

TACIANA DE ALMEIDA SANTOS 433 10 -

MARIA MICHELINE FERREIRA DOS SANTOS 434 10 -

JANAINA MARQUES DE SOUZA SILVA FERREIRA 435 10 -

CARLA RAQUEL DE OLIVEIRA AMORIM 436 10 -

FERNANDA MARTINS RODRIGUES 437 10 -

PABLO CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA 438 10 -

GISLEANE BEZERRA CALADO 439 10 -

JOYCE URSULINO DA SILVA SANTOS 440 10 -

HUMBERTO SANTOS DE QUEIROZ 441 10 -

ELIJANE MARIA DE SANTANA 442 10 -

MONIQUE MARIA POMPILIO TRAJANO 443 10 -

LUANA DE OLIVEIRA MOES 444 10 -
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KYZE STEFANINE MACIEL CORREIA 445 10 -

POLIANA CONCEIÇÃO DE LIMA 446 10 -

DÉBORA DO NASCIMENTO BRAGA 447 10 -

ROBERTA DE KASSIA RICARDO RODRIGUES 448 10 -

HAMAYANNA BELARMINO ROCHA DOS SANTOS 449 10 -

JÉSSICA SILVA DO NASCIMENTO 450 10 -

LETÍCIA MARIA CORREIA DE MELO SOUZA 451 10 -

LAIS COELHO DE ALMEIDA 452 10 -

MAYARA BELCHIOR DOS SANTOS 453 10 -

JESSE KATHELY ALEXANDRINA DA SILVA 454 10 -

MARIA FELIX DA SILVA 455 10 -

MARIA LUIZA DE MENEZES DA SILVA 456 10 -

MARTA CRISTINA GUERRA VALENTE 457 5 -

MARIA VALDECY DA CONCEIÇÃO 458 5 -

MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA 459 5 -

JOELMA MARIA DO NASCIMENTO 460 5 -

DIMAS DUARTE DE ARAÚJO 461 5 -

ANTONIA MARIA DA SILVA 462 5 -

JAQUELINE MELO DA SILVA 463 5 -

MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA SILVA 464 5 -

CRISTIANE MARIA MONTEIRO SILVA 465 5 -

GILBETE RIBEIRO DA SILVA 466 5 -

ERONICE BARBOSA DA SILVA 467 5 -

NÚBIA ROBERTA VENÂNCIO SILVA 468 5 -

ROBERTA SPRESTESOJO DE VASCONCELOS 469 5 -

MARIA BERNADETE PEREIRA DOS SANTOS 470 5 -

CINTIA SILVA DAS CHAGAS 471 5 -

MARIA DE LOURDES GOMES ARAUJOS DOS SANTOS 472 5 -

PATRICIA JUPIRACIRA DA SILVA DE ALBUQUERQUE 473 5 -

SIMONE CELINA DOS SANTOS 474 5 -

ANTONIO LUIZ MARQUES DA SILVA FILHO 475 5 -

ANSELMO SILVA COELHO DE ASSIS 476 5 -

RAFAELA GOMES DA SILVA 477 5 -

ITAMIRES MARIA DA SILVA 478 5 -

PRISCYLA FERREIRA AMARAL 479 5 -

KATIA MARIA MARQUES DA SILVA 480 5 -

TATIANA ROZENFELD 481 5 -

THAGINE TEÓFILO DE MOURA 482 5 -

TATIANE DA SILVA MENEZES 483 5 -

LAÍS BERNARDO TEODOSIO 484 5 -

ALINE DA SILVA FERREIRA 485 5 -

AMANDA FERREIRA 486 5 -

ANDREZA RAFAELY DOS ANJOS 487 5 -

THAYNARA EVELYN NASCIMENTO DE SOUZA 488 5 -

TIAGO SANTOS DE JESUS 489 5 -

CASSIA BENICIO DE CARVALHO 490 5 -

JULIANA MAIA VILARIM 491 5 -

INGRID FRANCIELEM CONSERVA DE OLIVEIRA 492 5 -

LUISA LARISSA DE ALMEIDA 493 5 -

DAYSE MARCIA PIMENTA DE CARVALHO 494 0 -

VALDES ALEXANDRE DOS SANTOS 495 0 -

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CAMPOS 496 0 -

MARIA JOSE ALBUQUERQUE SANTANA 497 0 -

ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA NETO 498 0 -

SANDRA WILMA AMORIM SOARES DE LIMA 499 0 -

CARMEM LUCIA VITORIO DA SILVA 500 0 -

REGINA LÚCIA MOREIRA MANCILHA 501 0 -

PAULO ROBERTO FIGUEIRÔA CRAVEIRO 502 0 -

MARIA ZENILDA FERREIRA LIMA 503 0 -

MARIA LUCICLEIDE DOS SANTOS GONZAGA 504 0 -

CELIA MARIA DA SILVA 505 0 -

MARCIA NUNES DA CUNHA 506 0 -

EDILENE SAMPAIO CAVALCANTI 507 0 -

TERESA CRISTINA DE ALBUQUERQUE MELLO 508 0 -

MARIA AUXILIADORA BEZERRA DA SILVA 509 0 -

NANCI ALVES DA SILVA 510 0 -

VILDETE PEREIRA MARQUES DA SILVA 511 0 -

ANA FELISA HURTADO GUERRERO 512 0 -

ALBERTO ROMERO VIANA DE ALBUQUERQUE 513 0 -

ROSEANE SOARES COSTA DOS SANTOS 514 0 -

ROSÁLIA JOSE FERREIRA 515 0 -

LUCIENE RUFINO DE SANTANA SILVA 516 0 -

IVANE BENJAMIM DOS SANTOS 517 0 -

CARMEM LUCIA WAGNER 518 0 -

ROSIMERE RIBEIRO DE MELO 519 0 -

ROSELY ANDRADE SILVA 520 0 -

VÂNIA MARIA MOREIRA 521 0 -

JURENE DE MORAES COUTINHO VIRGINIO DE BARROS 522 0 -

BRIGIDA ARIADNE TAFFAREL 523 0 -

CONCEIÇÃO BUARQUE VIEIRA DE MELLO 524 0 -

VALERIA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA 525 0 -

MARIA CRISTINA VAZ GONÇALVES ANSELMO 526 0 -

SANDRA OLIVEIRA DE SOUZA 527 0 -

EDVANE DE SENA SANTOS 528 0 -

ADRIANA CALADO DE LIRA 529 0 -

DAMIÃO FRANCISCO DE SOUSA NETO 530 0 -

CRISTIANA MARIA DA SILVA 531 0 -

RITA DE CASSIA FRAGA DA SILVA 532 0 -

SILVANIA MARIA TELES 533 0 -

MAURICÉIA MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO 534 0 -

ANA PATRICIA MELO LYRA 535 0 -

RAILDE GOMES DOS SANTOS 536 0 -

ADRIANA GOLBERTO ARCANJO 537 0 -

SAMUEL PEDRO GONZAGA 538 0 -

MAURO ALVES DE OLIVEIRA 539 0 -

NEIL VALER RAMOS 540 0 -

JOSELMA MORAES LOPES 541 0 -

SILVANIA MARIA DE SOUZA DO NASCIMENTO 542 0 -

MARIA LEONICE DO NASCIMENTO 543 0 -

ADRIANA RIOS DA CUNHA 544 0 -

MÁRCIA CRISTIANE FÉLIX DA SILVA SANTANA 545 0 -

CLÁUDIO RIBEIRO DA SILVA 546 0 -

MONICA SIMONE COSTA DA SILVA 547 0 -

ROSICLEIDE AMARAL DE LIMA 548 0 -

POLYANNA CAMAROTTI CAMARA 549 0 -

PATRÍCIA DE ANDRADE ALBUQUERQUE 550 0 -

ROSA LUCIA DA SILVA 551 0 -
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AURORA PATRÍCIA TORCHIA DE LIMA CORREIA 552 0 -

ADRIANA LIMA DIAS 553 0 -

SINEIDE FRANCISCA DA SILVA 554 0 -

MINÈIA ADRIANA RODRIGUES GOMES DE LIMA 555 0 Auditiva

ALESSANDRA CAVALCANTI GALVAO 556 0 -

NEARES MARIA DE SANTANA NASCIMENTO 557 0 -

IVANICE ANDRADE LIMA 558 0 -

SOLANGE TOMÉ BATISTA 559 0 -

PAULA EUGÊNIA MOREIRA DE MIRANDA 560 0 -

MIRTHS FRANCISCA DOS SANTOS SABINO 561 0 -

FERNANDO GOMES DA MOTA 562 0 -

ELISANGELA BARBOSA DA COSTA COELHO 563 0 -

JOELMA DE MELO ULISSES DA SILVA 564 0 -

ALDENORA DE OLIVEIRA FIGUEIRÊDO 565 0 -

LINDAURA SOARES 566 0 -

RAQUEL XAVIER DOS SANTOS 567 0 -

RENATA PATRICIA DE ANDRADE SILVEIRA 568 0 -

JOELMA GUEDES DA SILVA 569 0 -

ANTONIO CARLOS DA SILVA 570 0 -

ELISANGELA  FRANCINETE MENEZES BORBA 571 0 -

ARLETE OLIVEIRA DE ANDRADE 572 0 -

MARCIO ROBERTO ARAUJO DE MELO 573 0 -

LUCIANA CRISTINA BATISTA DA SILVA 574 0 -

SOLANGE ELOI DIAS DANTAS 575 0 -

JOSE RENATO LOBO DE MORAIS 576 0 -

IVANIA BÁRBARA VIEIRA DO CARMO 577 0 -

JACIARA SUELI DE LIMA 578 0 -

ROSIANA MARIA DO NASCIMENTO 579 0 -

NADJA MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA 580 0 -

DÉBORA MARIA DOS SANTOS PINHEIRO DE LIMA 581 0 -

VIVIANE DE OLIVEIRA 582 0 -

CLAUDIA ROSA DA SILVA 583 0 -

JOSE FERREIRA DE LIMA 584 0 -

ALEXANDRA RODRIGUES DE MOURA 585 0 -

MAYRES TORRES BRONDI DE CARVALHO 586 0 -

EDIVANE MARIA DOS SANTOS 587 0 -

ANA SIBELE CARVALHO DE MENDES 588 0 -

ALDELISA KARLA ANDRADE DE ALBUQUERQUE 589 0 -

TACIANA FERNANDES DE OLIVEIRA SILVA 590 0 -

MARTA MARIA DA SILVA 591 0 -

VASCO BRUNO GONDIM DOS SANTOS 592 0 -

PATRICIA JULIANA GALINDO BORBA 593 0 -

DEUZENIR DE OLIVEIRA MACHADO LIMA 594 0 -

GEORGINA CASSIANO DE CARVALHO LIMA DA SILVA 595 0 -

ATAIZA MARIA XAVIER WANDERLEY 596 0 -

ANDREZA DE MELO SILVA LUIZ 597 0 -

DENISE RODRIGUES E SILVA 598 0 -

FLÁVIA ALEXSANDRA BRISSANTT DA SILVA 599 0 -

SÔNIA BASTOS FERREIRA SANTOS 600 0 -

ELISANGELA DA SILVA LOPES 601 0 -

JOELMA FIGUEREDO DE LIMA 602 0 -

ANA MARIA DE SOUSA 603 0 Visual

DIONISIA MARIA GOMES SILVA 604 0 -

SINTIA TAVARES DA SILVA 605 0 -

MARIA CLAUDIA DA ROSA FERRAZ 606 0 -

CÊNIA GABRIELLE OLIVEIRA DE BARROS 607 0 -

JULIANA MARIA COSTA DE SOUZA BORGES 608 0 -

ANA ROSA SALES LIRA E SILVA 609 0 -

MARILY MORAES DA SILVA 610 0 -

ELISANGELA VICTOR DA SILVA 611 0 -

MARILISE FROES DA SILVA 612 0 -

LUCIANO SANTOS DE SANTANA 613 0 -

GISELDA IRACI DA SILVA 614 0 -

EMANUELA GUEDES PESSOA DA SILVA 615 0 -

SILVANIA  MARQUES DA SILVA 616 0 -

CRISTINA DE LIMA BARROS 617 0 -

ELIZABETE MARIA ALVES DA SILVA 618 0 -

ALCIONE MARIA DOS SANTOS SANTANA 619 0 -

GISLANE VIDAL DE MELO NERI 620 0 -

CLEANE PERCILLA RAMOS DA SILVA 621 0 -

ELIZA NASCIMENTO CHAGAS 622 0 -

SHEYLIENE TOMAZ DA FONSECA DE ARRUDA 623 0 -

RITA DE CASSIA NASCIMENTO DA SILVA 624 0 -

ROSIANE TENORIO DA SILVA 625 0 -

ALESSANDRA MARIA DA SILVA PEREIRA 626 0 -

SILVANA CORREIA DE MELO 627 0 -

ANILDA DE OLIVEIRA PORTELA 628 0 -

MARIA BERNADETE LOPES DE LIMA CARDEAL 629 0 -

MOEMA JOEL VELOZO 630 0 -

VANESSA CRISTINA MOTA DOS SANTOS 631 0 -

SYLVIA LYLIAN FERREIRA MAFFIOLETTI 632 0 -

MARCELO MALTA GONÇALVES 633 0 -

ZILDA BARBOSA DA SILVA 634 0 -

PATRICIA BATISTA DE ARAUJO 635 0 -

GLEICE ERICA DE AZEVEDO NEVES 636 0 -

TARCIANA PESSÔA DE SANTANA 637 0 -

MARIA PATRICIA DA SILVA 638 0 -

ERIVANIA MARIA DA SILVA 639 0 -

PATRICIA FLORENCIO ALVES FONTOURA 640 0 -

JOYCE ADELAIDE DO NASCIMENTO SANTOS 641 0 -

MARIA JOSE NOÊMIA PLÍNIO DA SILVA 642 0 -

MARIA ELIZABETH BARBOSA DE LIMA SOUZA 643 0 -

QUEDIMA SOARES DOS SANTOS 644 0 -

KARINA DE OLIVEIRA XAVIER 645 0 -

DJGENS HERRYSON DE CASTRO MENDONÇA 646 0 -

GEIZE JEANE GOMES DE ARAÚJO 647 0 -

CONCEIÇÃO MICHELLE ALVES TEIXEIRA 648 0 -

VALESK GRACIELA NÓBREGA DE SOUZA 649 0 -

WALTER ALEXANDRE DOS ANJOS JÚNIOR 650 0 -

MARIA APARECIDA DOS SANTOS 651 0 -

RAFAELLA BERTILLE ALBUQUERQUE DE BARROS TAVARES 652 0 -

PRISCILA SANTOS DE SOUZA 653 0 -

JULIANA LIMA DE PAULA 654 0 -

DILANEIDE MARIA BARBOSA EVARISTO 655 0 -

SUELI MARIA TAVARES 656 0 -

ANA LUIZA FERREIRA DA SILVA 657 0 -

MARIA JOSE FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA 658 0 -
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CLEO JOSE LIMA GUIMARAES 659 0 -

JACIKELE CARLA DA SILVA PEREIRA 660 0 -

GILSSARA MENEZES DE OLIVEIRA FELICIANO 661 0 -

ABGAIL BRITO GONÇALVES 662 0 -

MARLI JOSEFA DA CONCEIÇÃO 663 0 -

TIAGO JOSÉ DOS SANTOS 664 0 -

ANDREIA MOREIRA DA CRUZ 665 0 -

MARIA EMÍLIA RODRIGUES ROCHA 666 0 -

ROSINETE DE LIMA SOUSA 667 0 -

SNOREM DE SIQUEIRA HOLANDA 668 0 -

MYCHELSON SANTANA DA SILVA SANTOS 669 0 -

IZABEL CRISTINA FERREIRA 670 0 -

MANOELA DA SILVA LIMA 671 0 -

LEIDIANE MARIA  DA SILVA  CABRAL 672 0 -

VANESSA MENDES DO MONTE DE FRANÇA 673 0 -

MARINA JANAINA PEREIRA SILVA TORRES 674 0 -

ANDREZA DOS SANTOS FERREIRA 675 0 -

MARIA JOSÉ GONÇALVES PEREIRA 676 0 -

JONAS PAULO DE ARRUDA 677 0 -

MAIR DE SANTANA FONSECA 678 0 -

CONCEICAO DE MARIA VAZ RODRIGUES COELHO DA SILVA 679 0 -

VERÔNICA BEZERRA JATOBA DE LIMA 680 0 -

GEANDRA LAET TEIXEIRA VILELA 681 0 -

MARIA WANDERLÉIA DO NASCIMENTO 682 0 -

MILRIENE PEQUE PEREIRA DA SILVA 683 0 -

RAFAELA CHAGAS COSTA ALVES 684 0 -

MARIA MARGARETH DAS CANDEIAS BARROS DO NASCIMENTO 685 0 -

MARIA RENATA ALVES DA SILVA 686 0 -

MARCOS MUCARBEL JUNIOR 687 0 -

MICHELE VANESSA DOS SANTOS 688 0 -

TATIANA DA SILVA CORREIA 689 0 -

INGRID EUFRÁSIO DOS SANTOS 690 0 -

ALINE NASCIMENTO DA SILVA 691 0 -

LAURA PATRICIA DE LIRA MIRANDA 692 0 -

VANJA DE MELO CINTRA VALENÇA 693 0 -

RENATA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES 694 0 -

FLAVIA NOGUEIRA LINS GOMES 695 0 -

DEKSA TASSIANE GOMES DA SILVA 696 0 -

LUCIANA SUZANY DE LIMA 697 0 -

MARÍLIA MARIA DE SANTANA 698 0 -

BEATRIZ OLIVEIRA BANDEIRA DA SILVA 699 0 -

JOSÉ LAERTON SANTOS DA SILVA 700 0 -

DÉBORA GISELE SANTOS RIBEIRO 701 0 -

GISELE NUNES DE LIMA 702 0 -

NATHÁLIA SOARES BEZERRA 703 0 -

ANDERSON DAMIAO RAMOS DA SILVA 704 0 -

VANESSA MARTINS FERRARI 705 0 -

DANILO CICERO RODRIGUES DE LIMA 706 0 -

MARCIA MÁXIMO MONTEIRO 707 0 -

KENMERSON JWYLAMES NASCIMENTO DE OLIVEIRA 708 0 -

EDMARVIN CARLOS DA SILVA 709 0 -

NATALIA DIAS CEZARIO DA SILVA 710 0 -

TAILYNE GOMES MACHADO 711 0 -

MAIANE MILANI VASCONCELOS FERREIRA 712 0 Física

JOSÉ ERIKSSON DE MELO SILVA 713 0 -

TÁBATA DE LIMA PEDROSA 714 0 -

RAPHAEL CARLOS DA SILVA 715 0 -

JULIETE CARVALHO DOS SANTOS 716 0 -

DENISE DOS ANJOS SILVA 717 0 -

PRISCILLA KARLA DA SILVA MARINHO 718 0 -

BARBARA SABRINA PEREIRA DOS SANTOS MENDONCA 719 0 -

MARINA OSORIO PEREZ 720 0 -

RAPHAEL DE CAMPOS SOLON 721 0 -

MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DA SILVA 722 0 -

PAULA PRISCILA PINHEIRO DE ANDRADE 723 0 -

LIÊDO GOMES NEPOMUCENO 724 0 -

BÁRBARA DAYANE DE MELO LIMA 725 0 -

RENATA PRISCYLLA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE SILVA 726 0 -

PRISCILA MARIA DOS SANTOS FELICIANO 727 0 -

TATIANE REGINA GALINDO BEZERRA 728 0 -

CARLÚCIA CARDOSO DO AMARAL 729 0 -

JAQUELINE MARIA RIBEIRO DA SILVA 730 0 -

MARIA GISLAINE DOS SANTOS 731 0 -

ANA BEATRIZ DE BARROS MONTEIRO 732 0 -

LORENA KARLA MELO DA SILVA 733 0 -

GABRIELLE CHRISTINE DE PAULA 734 0 -

LUIS CARLOS BARBOSA 735 0 -

EVANDRO SANTOS GOYANNA 736 0 -

MONICA DA SILVA PEREIRA 737 0 -

MIKAELLE RODRIGUES DA SILVA 738 0 -

DAIANA GOMES DE OLIVEIRA 739 0 -

THIAGO ALBERES DA SILVA SOUZA 740 0 -

NADJA RODRIGUES DOS SANTOS 741 0 -

MARÍLIA GALDINO DE ALMEIDA COSTA 742 0 -

PAULO RICARDO COQUITO DA CUNHA 743 0 -

PAULO HENRIQUE CAMPELO DA SILVA 744 0 -

BIANCA DE SOUZA BARRETO SILVA 745 0 -

NATHÁLIA MARIA BARBOSA DA SILVA 746 0 -

ANA KÉCIA RIBAS LINS FERRAZ 747 0 -

EDUARDA RODRIGUES DE LIMA 748 0 -

ANA RACKEL DE PAULA QUINTAS 749 0 -

GABRIELLE OLIVEIRA EVANGELISTA 750 0 -

MATHEUS BRITO DE ARRUDA 751 0 -

TAYNÁ SCHELLING PEDRO DA SILVA 752 0 -

WILLIANE DAMASCENO DA SILVA 753 0 -

AMANDA LACERDA FIGUEREDO SALES 754 0 -

ALCIENE CORDOLINA LUCIENE DOS SANTOS 755 0 -

DAYANE AGOSTINHO OLIVEIRA 756 0 -

WALESKA STEFANY MOURA DINIZ 757 0 -

DÉBORA VICTOR ARAGÃO ALVES 758 0 -

RUANNY FABIOLA CAMPOS DE SOUZA 759 0 -

LILIAN DE LIMA ESPINDOLA 760 0 -

EMILLY RAYANE MOURA DINIZ SANTOS 761 0 -

ANNA MARLY PIRON 762 0 -

JULIA MARIA DA SILVA VIEIRA 763 0 -

GABRIELLA MARIA DE SOUZA 764 0 -
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PORTARIA SAD Nº 414 Nº DO DIA DE DE 2021

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, e observado o disposto no Decreto nº 39.117, de 08 de fevereiro
de 2013; RESOLVE:

Art. 1º Alterar o art. 1º da Portaria SAD nº 1.000, do dia 16 de abril de 2014, que passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 1º ...............................................................................................................………............................................................
d) ........................................................................................................................………...................................................
1. ........................................................................................................................………...................................................
1.8. afastamento para candidatura; (AC)
1.9. afastamento para exercício de mandato eletivo; (AC)
1.10. contagem de férias em dobro; (AC)
1.11 reassunção de servidor. (AC)
1.12. movimentação de pessoal, exceto nas situações em que for formalizada mediante ato do Governador do Estado; (AC)
1.13. declaração de vacância de cargos na hipótese dos incisos V, VI e VII do artigo 81 da Lei nº 6.123, de 20 de julho de 1968. (AC)
......................................................................................................................…………...……………………………  8.  Concessão  aos
servidores, no âmbito do Poder Executivo Estadual, das gratificações: (AC)
8.1. pela execução de trabalho de natureza especial, com risco de vida ou saúde; (AC)
8.2. de insalubridade; (AC)
8.3. pela participação no cadastro e na elaboração da folha de pagamento; (AC)
8.4. de incentivo pela participação na execução, processamento e controle orçamentário e financeiro; (AC)
8.5. de incentivo pela participação no cadastro de fornecedores, materiais e serviços; (AC)
8.6. pelo exercício de atividade de transporte. (AC)
......................................................................................................................…………...……………………………
g)……..………………………………………………………………………………………………………………………
2. Emitir decisão final em processos relativos a: (AC)
2.1. concessão de gratificação por exercício no Expresso Cidadão; (AC)
2.2. concessão de pensão especial; (AC)
2.3. concessão de indenização por invalidez e por morte de Policiais Civis e de Militares do Estado, nos termos da Lei n° 15.025, de 20
de junho de 2013; (AC)
2.4. concessão aos servidores, no âmbito do Poder Executivo Estadual, das gratificações: (AC)
2.5. por exercício no Expresso Cidadão; (AC)
2.6.afastamento e/ou custeio dos servidores efetivos, civis e militares, e empregados públicos em cursos de extensão e pós-graduação
lato sensu e stricto sensu;(AC)
2.7. concessão do horário especial de trabalho, de que trata o artigo 174-A, da Lei nº 6.123, de 20 de julho de 1968; (AC)
2.8. isenção de imposto de renda; (AC)
2.9.concessão de pensão aos antigos despachantes e ajudantes de despachantes, de que trata a Lei nº 6.733, de 26 de agosto de
1974. (AC)
......................................................................................................................…………...……………………………
y) Ao Gerente Geral de Gestão por Competências e Desenvolvimento de Carreiras do Estado, da Secretaria de Administração (AC)
1. Emitir decisão final em processos relativos a: (AC)
1.1. validação de planos de metas para a avaliação de desempenho; (AC) ”
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos até 31 de março de 2021.

Marília Raquel Simões Lins
Secretária de Administração
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