
Saúde, para participar como palestrante convidado do IV Seminário de Internacionalização de Universidades, promovido pela
Organização dos Estados Americanos - OEA e Organização Panamericana de Saúde OPAS, realizado na sede da OEA em 1889 F
Street, NW, Washington, DC, nos Estados Unidos, no período de 13 a 16 de março de 2016. (sem ônus para o município).

PORTARIA Nº 632 DE 14 DE MARÇO DE 2016
O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido no Ofício nº 280/2016 - GAB/SECULT,
R E S O L V E:
Tornar sem efeito a Portaria nº 234 de 01 de fevereiro de 2016 publicada no DOM nº 13 de 02 de fevereiro de 2016, referente a dis-
pensar de ELAINE ROZENTAL DE BRITO, CPF nº 94931151434, matrícula nº 94.174-6.

Geraldo Julio de Mello Filho
Prefeito

PORTARIA Nº 572 DE 11 DE MARÇO DE 2016
O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido no Ofício nº 126/2016 - DPR/EMLURB,
R E S O L V E:
Exonerar, JOÃO ROBERTO DE SANTANA, CPF n° 12808725434, matrícula nº 71.322-8, do cargo de provimento em comissão de
Gerente Geral de Parques, símbolo "CDA-4", da Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana - EMLURB, a contar de 01 de março de 2016.

Exonerar, a pedido, FERNANDO MOREIRA BIVAR, CPF n° 19279426400, matrícula nº 1.376-5, do cargo de provimento em comissão
de Chefe de Setor de Produção e Plantio, símbolo "CAA-3",  e nomeá-lo para exercer o cargo de provimento em comissão de Gerente
Geral de Parques, símbolo "CDA-4", da Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana - EMLURB, a contar de 01 de março de 2016.

Geraldo Julio de Mello Filho
Prefeito

Republicada por incorreção

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO Nº 10, DE 14/03/2016
EXTRATO DO CONTRATO N° 189, FIRMADO EM 18 DE AGOSTO DE 2015.
Modalidade da Licitação: Pregão Eletrônico.
Base Legal: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e Decreto Municipal nº 27.070, de 10 de maio de 2013.
Processo  de Licitação: Ata de  Registro de  Preços nº 017/2015, Processo Licitatório nº 08/2015, Pregão Eletrônico nº 05/2015-CPLS,
na condição de órgãos não-participante ou "Carona".
Contratantes: O MUNICÍPIO DO RECIFE/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E EMPREENDEDORISMO E A VC RAMOS EIRELI EPP.
Objeto: A prestação de  serviços de Buffet, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento e Empreendedorismo,
conforme especificação abaixo:

LOTE II

ITEM ESPECIFICAÇÕES CADUS. QUANT/MÊS PREÇO UNIT. R$ PREÇO TOTAL R$
2.1 02 tipos de bolo - bolo de 

rolo, inglês, simples, laranja, 
chocolate, formigueiro 
ou xadrez (50g cada, 
totalizando 100g) 187 40 2,20 88,00

2.2 02 tipos de mini sanduíches
- queijo com presunto e 
pasta diversas (50g cada, 
totalizando 100g) 187 40 2,20 88,00

2.3 01 tipo de sanduíche (250g) 187 20 5,10 102,00
2.4 Salada de frutas (100g) 187 40 1,56 62,40
2.5 03 tipos de mini salgados - 

coxinha, pastel de forno, 
pãozinho de queijo ou 
empada (30g cada, 
totalizando 90g) 187 40 3,70 148,00

2.6 03 tipos de doces - 
brigadeiro, tortinha e bem 
casado - (30g cada, 
totalizando 90g) 187 40 2,66 106,40

2.7 02 tipos de suco de frutas 
da época (300ml - 3 copos) 187 20 4,05 81,00

2.7.1 02 tipos de refrigerantes - 
normal e light 
(300ml - 3 copos) 187 20 6,75 135,00

VALOR MENSAL R$ 810,80
VALOR GLOBAL R$ 9.729,60
Preço Global: R$ 9.729,60 (nove mil setecentos e vinte e nove e sessenta centavos)

Prazo: De 12 (doze) meses, tendo como termo de inicial o dia 17 de novembro de 2015 e termo final o dia 16 de novembro de 2016.
Dotações Orçamentárias: n°s 2101.19.122.2.161.2.723 - Elemento de Despesa nº  3.3.90.39 - Fonte: 0100.
Nota de Empenho:nº 2015.00051.
Recurso Financeiro Tesouro Nacional/Recursos Ordinários - Não Vinculados.

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, Nº 106, CELEBRADO
EM 25 DE JULHO DE 2013.
Modalidade de  Licitação: Concorrência.
Base Legal: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.
Processo Licitatório Concorrência, nº 007/2013-CEL/GABPE.
Contratantes: O MUNICÍPIO DO RECIFE/GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS E A EMPRESA ALCA ENGENHARIA LTDA-EPP.
Objeto: A prorrogação dos prazos de vigência e execução contratual por mais 240 (duzentos e quarenta) dias;
Prazo: a) Prazo de Vigência: tendo como termo inicial o dia 21 de fevereiro de 2015 e termo final o dia 20 de outubro de 2015;
b) Prazo de Execução: tendo como termo inicial o dia 27 de dezembro de 2014 e termo final o dia  24 de agosto de 2015.
Obs: A presente prorrogação, que  não  implicará  em  qualquer acréscimo dos recursos  financeiros, além  daqueles originalmente
contratados, faz-se  necessária  para viabilizar  o  cumprimento  do  cronograma  do  objeto  inicial neste  contrato.

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, Nº 106, CELE-
BRADO EM 25 DE JULHO DE 2013.
Modalidade de  Licitação: Concorrência.
Base Legal: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.
Processo Licitatório: Concorrência, nº 007/2013-CEL/GABPE.
Contratantes: O MUNICÍPIO DO RECIFE/GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS E A EMPRESA ALCA ENGENHARIA LTDA-EPP.
Objeto: I) A realização  dos  serviços excedentes e extracontratuais no valor de  R$ 2.451.822,82 (dois milhões, quatrocentos e
cinquenta e um mil, oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos), conforme planilhas anexas aos autos, correspondente
ao percentual  de aproximadamente 35,31%  do  valor global original do Contrato.

II) A supressão dos serviços no  valor de R$ 1.169.353,94 (um milhão, cento e sessenta e nove mil, trezentos e cinquenta e três reais
e noventa e quatro centavos), equivalente ao percentual de aproximadamente 16,84%  do valor global original do Contrato.
Preço Global: R$ 8.260.135,90 (oito milhões, duzentos e sessenta mil, cento e trinta e cinco reais e noventa centavos).
Dotação Orçamentária: nº 5601.14.422.2.160.1.025 - (Ampliação da Rede de Atendimento em  Direitos  Humanos) - Elemento de
Despesa: 4.4.90.51 - Obras  e Instalações - Fonte: 0248 - Transferência  do  Fundo  Estadual  de  Apoio  e Desenvolvimento Municipal.
Nota de Empenho: nº 2014.00010
Recurso Financeiro: Transferência do Fundo Estadual de Apoio e Desenvolvimento Municipal.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Nº 127, CELEBRADO EM 31 DE
JULHO DE 2013.
Modalidade de  Licitação: Concorrência
Base Legal: Arts. 57 e 65 da Lei nº 8.666/93.
Processo Licitatório: Concorrência, nº 05/2013-CEL/GABPE.
Contratantes:  O MUNICÍPIO DO RECIFE/GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS E A ROTEC CONSTRUÇÃO E
INCORPORAÇÃO LTDA.

Objeto:  I) A prorrogação do prazo de vigência e execução por mais 396 (trezentos e noventa  e seis) dias.
II) A realização dos serviços excedentes e extracontratuais no valor de    R$ 5.214.967,32 (cinco milhões, duzentos e quatorze mil,
novecentos e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos), conforme planilhas anexas aos autos.
III) A supressão dos serviços no valor de R$ 1.876.693,80 (um milhão, oitocentos e setenta e seis mil, seiscentos e noventa e três
reais e oitenta centavos), conforme planilhas anexas aos autos.
Preço Global: R$ 13.028.806,14 (treze milhões, vinte e oito mil, oitocentos e seis reais e quatorze centavos)
Prazo: a) Prazo de Vigência:  De 05.09.2014 a 05.10.2015.
b) Prazo de Execução: De 05.07.2014 a 04.08.2015.
Dotação Orçamentária: nº 5601.14.0422.2.160.1.025 (Ampliação da Rede de Atendimento e Direitos Humanos) - Elemento de
Despesa nº 4.4.90.51 (Obras e Instalações) - Fonte: 0133 (Contrapartida de Convênio).
Nota de Empenho: nº 2015.00010
Recurso Financeiro: Fundo Municipal de Investimento em Infraestrutura Urbana Educação, Saúde Meio Ambiente e Sustentabilidade
Transferência do Fundo Estadual de Apoio e Desenvolvimento Municipal.

PORTARIA CONJUNTA SADGP/SDSDH  Nº 047  DE  14 DE MARÇO  DE 2016.
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS e  A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIRE-
ITOS HUMANOS, no uso das atribuições previstas no Artigo 61, inciso V, e no art. 63, inciso IX, da Lei Orgânica do Município do
Recife, com fundamento no Art. 1° da Lei nº 18.122, de 06 de março de 2015 e no Decreto nº 29.386, de 15 de janeiro de 2016,
CONSIDERANDO as recomendações do Relatório Preliminar de Auditoria PETCE Nº 7790/2016 para retificação do Edital de Seleção
Pública Simplificada SDSDH 02/2016, de 20 de fevereiro de 2016; 

RESOLVEM: 

I- Reabrir as inscrições e retificar as normas da seleção pública simplificada para contratação de 100 (cem) profissionais de nível
superior e médio, para o preenchimento das vagas existentes de Assistente Social, Psicólogo (a), Pedagogo (a), Terapeuta
Ocupacional e Educador (a) Social, nas Secretarias Executivas de Assistência Social e Direitos Humanos. 

II- Republicar o Edital de Seleção Pública Simplificada SDSDH 02/2016, de 20 de fevereiro de 2016, e retificar os subitens
5.13,6.2,6.2.1,6.2.2,6.7,6.9,6.15,8.4,9.2,9.4,11.2, Anexo I, Anexo IX e Anexo X do Edital. 

III- Determinar que os candidatos que já tiverem efetivado a inscrição na seleção pública, objeto do Edital de Seleção Pública
Simplificada 02/2016-SDSDH, de 20 de fevereiro 2016, desde que atendam às novas exigências do Edital retificado, estão auto-
maticamente inscritos no presente certame.

IV- Conceder aos candidatos já inscritos na Seleção Pública Simplificada SDSDH 02/2016, de 20 de fevereiro de 2016, a oportunidade
de juntar documentos, no prazo definido para inscrição, unicamente por via postal, através do SEDEX, com indicação expressa da
quantidade de folhas de cada documento e do total de folhas que está sendo juntada. 

V- Determinar que a Seleção Pública, de que trata esta portaria, terá validade de até 12 (doze) meses renováveis por igual período,
conforme previsão do art. 4º, inciso II, da Lei 18.122/2015, a contar da homologação do resultado final, publicada no Diário Oficial do
Município do Recife.

VI- Convalidar a Comissão Coordenadora do certame, responsável pela elaboração das normas, pelo acompanhamento do proces-
so seletivo e pelo julgamento dos recursos, ficando desde já designados os seguintes membros, sob a presidência do primeiro:

a) Geruza Bernadete de Moura Felizardo - Matrícula nº 96.875-0;
b) Paulo Roberto Xavier de Moraes - Matrícula nº 103.181-3;
c) Antônio Alexandre de Medeiros - Matrícula nº 95.686-0;
d) Maria Angela Oliveira de Souza - Matrícula nº104.133-9.

VII- Estabelecer que seja de responsabilidade da Comissão Coordenadora a criação de todos os instrumentos para a inscrição, avali-
ação curricular, recebimento dos recursos e divulgação dos resultados, além de todos os comunicados que se fizerem necessários.

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

MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
Secretário de Administração e Gestão de Pessoa

ANA RITA SUSSUNA WANDERLEY
Secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

REPUBLICAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA SDSDH 02/2016
(REPUBLICADO COM RETIFICAÇÃO)

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O processo seletivo simplificado de que trata o presente Edital visa à contratação temporária para desempenho das funções e
no quantitativo de vagas indicadas no Anexo II e III deste Edital, no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos
Humanos do Recife - SDSDH.
1.2. A seleção pública que trata o subitem anterior está fundamentada no Artigo. 37, inciso IX da CF/88, no art. 63, inciso IX, da Lei
Orgânica do Município do Recife, na Lei Municipal nº 18.122, de 06 de março de 2015 e autorizada pelo Decreto Municipal nº 29.386
de 15 de janeiro de 2016.
1.3. O certame será realizado em uma única etapa, denominada Etapa - Avaliação Curricular, de caráter eliminatório e classificatório,
conforme dispõem o subitem 7.1 deste Edital.
1.4. Os contratos temporários decorrentes deste processo seletivo serão válidos pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de
sua assinatura, podendo ser prorrogados conforme previsão do art. 63, inciso IX, alínea "b" da Lei Orgânica do Município do Recife
na redação da ELOMR n. 29/2015.
1.5. Para divulgação dos atos advindos da execução deste processo seletivo, será utilizado o endereço eletrônico
www.recife.pe.gov.br, devendo o resultado final ser homologado através de Portaria Conjunta da Secretaria de Administração e
Gestão de Pessoas - SADGP e da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos - SDSDH, publicado no Diário Oficial
do Município.

2. DA ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA SELEÇÃO PÚBLICA E DA COMISSÃO COORDENADORA
2.1. A presente Seleção Pública Simplificada, obedecidas às normas constantes deste Edital, é realizada sob a responsabilidade da
Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Município do Recife - SDSDH, sendo o respectivo órgão auxiliado, no
que tange aos procedimentos administrativos inerentes a presente seleção, pela Comissão Coordenadora, designada através de
Portaria Conjunta da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas - SADGP e da Secretaria de Desenvolvimento Social e
Direitos Humanos - SDSDH. 

3. DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AS CONTRATAÇÕES SEREM EFETUADAS
3.1. Os requisitos para contratação, remunerações, carga horária, e as Secretarias em que ficarão lotados (as) os (as) profissionais
que vierem a ser contratados (as) pelo Município em decorrência desta seleção estão previstos Anexo II e III.
3.2. As atribuições dos (as) profissionais a serem contratados (as) estão estabelecidas no Anexo VIII deste Edital.

4. DAS VAGAS
4.1. As vagas de que trata este Edital estão distribuídas conforme Anexo II e III.
4.2. Os candidatos (as) classificados além do número de vagas ofertadas neste Edital formarão um Cadastro de Reserva (CR) para contratação
conforme necessidade da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos - SDSDH, no âmbito da presente emergência.

5. DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
5.1. Do total de vagas ofertadas por função neste Edital, o mínimo de 10% (dez por cento) será reservado para contratação de pes-
soas com deficiência, em cumprimento ao que dispõe o art. 2º da Lei Federal nº 7.853/89 combinado com o e art. 37 do Decreto
Federal nº 3.298/99 e, o art. 1º da Lei Municipal nº 15.742, de 11 de janeiro de 1993.
5.2. Serão consideradas pessoas com deficiência as que se enquadrem nos critérios estabelecidos no art. 4º do Decreto 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.
5.3. Os (As) candidatos (as) que desejarem concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência deverão, no ato de inscrição,
junto com a documentação exigida, declarar essa condição e especificar sua deficiência, nos termos do Anexo XI deste Edital.
5.4. Os (As) candidatos (as) que se declararem pessoas com deficiência participarão do certame em igualdade de condições com os
(as) demais candidatos (as) no que se refere aos critérios de aprovação, em conformidade ao que determina o artigo 41, incisos I a
IV do Decreto nº 3.298/1999 e suas alterações.

Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas________________________________________
Secretário MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO

Secretaria de Assuntos Jurídicos________________________________________
Secretário RICARDO DO NASCIMENTO CORREIA DE CARVALHO
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5.5. O (A) candidato (a) que não declarar no ato de inscrição ser pessoa com deficiência ficará impedido de concorrer às vagas reser-
vadas, porém disputará as de classificação geral.
5.6. A classificação do (a) candidato (a) que concorrer na condição de pessoa com deficiência não garante a ocupação da vaga reser-
vada, devendo, quando convocado (a), submeter-se à Perícia Médica que será realizada pela Junta Médica da Prefeitura do Recife,
para confirmação da deficiência ou não e o grau de deficiência capacitante para o exercício da função. 
5.7. No dia e hora marcados para a realização da Perícia Médica, o (a) candidato (a) deve apresentar laudo médico, emitido nos últimos
12 (doze) meses, atestando o tipo, o grau ou o nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doença e Problemas relacionados à Saúde - CID 10 (OPAS - OMS) e, indicando a provável causa da deficiência.
5.8. O candidato (a) que não apresentar o laudo mencionado no subitem 5.7, não será considerado (a) pessoa com deficiência, con-
correndo, portanto, às vagas de pessoas sem deficiência.
5.9. A Perícia Médica decidirá, motivadamente, sobre:
a) a qualificação do (a) candidato (a) enquanto pessoa com deficiência, observando obrigatoriamente os critérios estabelecidos pelo
art. 4º do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e suas alterações; e
b) a compatibilidade da deficiência constatada com o exercício das atividades inerentes à função à qual concorre, tendo por referên-
cia a descrição das atribuições da função constante do Edital.
5.10. O (A) candidato (a) 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.
5.11. O (A) candidato (a) cuja deficiência for julgada incompatível com o exercício das atividades da função será desclassificado (a)
e excluído (a) do certame.
5.12. As vagas reservadas às pessoas com deficiência que não forem preenchidas por falta de candidatos (as), por reprovação no certame
ou por decisão da Perícia Médica serão preenchidas pelos demais candidatos (as) sem deficiência, observada a ordem de classificação.
5.13. Da decisão proferida pela Junta Médica da Prefeitura do Recife caberá recurso no prazo de 03 dias úteis.
5.13.1. Os recursos poderão ser interpostos por via postal,através do SEDEX, ou no protocolo da Secretaria de Desenvolvimento
Social e Direitos Humanos - SDSDH, situada no Cais do Apolo, 925, 6º andar, Gabinete da SDSDH, Bairro do Recife, Recife - PE
CEP: 50.030-903, das 9h00 às 16h00. 
5.14. Os (As) candidatos (as) que concorrerem na condição de pessoas com deficiência formarão uma lista de classificados sepa-
radamente, deixando evidente a Classificação Geral obtida pelo (a) candidato (a).
5.15. Após a contratação, o (a) candidato (a) não poderá utilizar-se da deficiência que lhe garantiu a reserva de vaga no certame para
justificar a concessão de licença médica ou aposentadoria.

6. DAS INSCRIÇÕES
6.1. As inscrições para a Seleção Pública Simplificada serão gratuitas e realizadas unicamente por via postal, através do SEDEX. 
6.2 Cabe ao (a) candidato (a) veicular pela referida via postal os formulários e os documentos comprobatórios, obedecendo ao prazo
de postagem referido no Anexo I deste Edital, indicado como endereço de destino a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos
Humanos - SDSDH, situada no Cais do Apolo, 925, 6º andar, no Gabinete da SDSDH, Bairro do Recife, Recife - PE CEP: 50030-903.
6.2.1 Os candidatos que já tiverem efetivado a inscrição e que desejarem cancelar sua inscrição, poderão requerer a devolução dos
documentos apresentados.
6.2.2 Os candidatos que já tiverem efetivado a inscrição e não solicitarem o cancelamento desta inscrição, terão suas inscrições val-
idadas e ratificadas e serão automaticamente considerados inscritos nesta seleção.
6.3. Para se inscrever na seleção, o (a) candidato (a) deverá preencher o "FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO" constante do Anexo IV
deste Edital, assim como a Declaração de Ciência das Normas da Seleção - Anexo V, juntamente com o "CADERNO DE
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS", Anexo VI, bem como, CURRÍCULO, conforme modelo apresentado no Anexo VII devida-
mente acompanhado de cópias dos documentos comprobatórios das informações prestadas e de acordo com a documentação rela-
cionada no subitem 6.7.
6.3.1. Só será aceito o currículo que estiver de acordo com o modelo constante no Anexo VII
6.4. Cada candidato (a) só poderá concorrer a uma vaga das apresentadas neste Edital, conforme indicação no "FORMULÁRIO DE
INSCRIÇÃO", Anexo IV, especificando a função e seu respectivo código, conforme Anexo II ou Anexo III deste Edital.
6.5. Caso seja identificado à concorrência do (a) candidato (a) em mais de uma vaga o (a) mesmo (a) será eliminado (a) do certame.
6.6. Na "CAPA DO CADERNO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS", Anexo VI, deverá ser especificado, em ordem sequencial
de apresentação, cada um dos documentos exigidos neste Edital, com indicação expressa da quantidade de folhas de cada docu-
mento e do total de folhas que compõem o referido caderno.
6.7. Juntamente com o "FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO" e o "CADERNO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS", o (a) interes-
sado (a) deverá enviar cópia dos seguintes documentos:
a) Currículo, conforme modelo do Anexo VII; 
b) RG - Registro Geral de Identificação, com data de expedição;
c) CPF ou comprovante de situação cadastral;
d) Comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral;
e) Quitação com o Serviço Militar, se do sexo masculino;
f) Diploma ou Declaração de conclusão do curso superior, emitida por instituição reconhecida pelo MEC para os (as) candidatos (as)
a vaga de nível superior;
g) Certificado de Conclusão de Ensino Médio (Ficha 19), emitida por instituição reconhecida pelo MEC para os (as) candidatos (as)
a vaga de nível médio;
h) Comprovante de inscrição nos respectivos Conselhos da categoria profissional nos casos dos (as) Assistentes Sociais, Psicólogos
(as) e Terapeutas Ocupacionais;
i) Comprovantes de experiência profissional, por meio de: 
I) Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS; 

II) Certidão e/ou declaração de tempo de serviço público, emitida pela unidade de recursos humanos da instituição em que trabalha
ou trabalhou, no caso de servidor (a) ou empregado (a) público (a);

III) Certidão e/ou declaração da instituição em que trabalha ou trabalhou, acompanhada de tradução para a língua portuguesa, feita
por tradutor (a) juramentado, no caso de experiência profissional no exterior;

IV) Certidão e/ou declaração, assinada pela entidade à qual a (o) candidata (o) se vincula ou vinculou formalmente, no caso de exper-
iência como contratada (o) ou demonstrativo de pagamento, desde que conste o tempo exercido na função. 
j) Documentação que comprove o exercício da função de jurado(a), no caso de candidato(a) que tenha exercido esta função.

6.8. Na hipótese de não existir a unidade de recursos humanos, de que trata o subitem 6.7, letra "i", II, III e IV, a certidão e / ou declar-
ação deverá ser emitida pela autoridade responsável pelo fornecimento do documento.
6.9 A Certidão e/ou declaração de que trata o subitem 6.7, letra "i", "III e IV", devem ser emitidas em papel timbrado da instituição e
ter as firmas dos (as) declarantes reconhecidas em cartório.
6.9.1 A Certidão e/ou declaração de que trata o subitem 6.7, letra "i", "II, III e IV", quando apresentadas em cópias, deverão estar aut-
enticadas em cartório. 
6.10. Só serão aceitos Diplomas e Certificados emitidos por instituição reconhecida por autoridade pública competente.
6.11. São considerados documentos de identidade, para fins da presente Seleção:
a) Carteiras expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, de Defesa Social, pelos Institutos de Identificação, pelos Ministérios
Militares e pelo Corpo de Bombeiros Militar e Polícias Militares;
b) Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos, etc.);
c) Certificado de reservista;
d) Carteiras funcionais do Ministério Público;
e) Carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade, carteira nacional de habilitação
(somente o modelo com foto).
6.12. Para sua validação, o documento de identidade deve se encontrar dentro do prazo de validade.
6.13. Conforme a titulação e demais cursos  que dispuser o (a) candidato (a), enunciados em seu currículo, o (a) mesmo (a) fará
anexar, juntamente com o "FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO" e o "CADERNO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS", os
seguintes documentos:
a) Certificado ou Declaração de conclusão de Curso de Especialização, com carga horária mínima de 360 horas, emitido por
Instituição reconhecida pelo MEC;
b) Certificado e/ou Declaração de Conclusão de Mestrado;
c) Certificado e/ou Declaração de Conclusão de Doutorado;
d) Certificado e/ou Declaração de cursos, extensão, minicursos, oficinas, seminários, jornadas e congressos, com carga horária mín-
ima de 15 horas.
6.14. Será considerada válida a inscrição postada até a data do encerramento estabelecido no ANEXO I, e recebidas pela SDSDH
até 3 (três) dias úteis posteriores, não se responsabilizando, esta Secretaria, por atrasos ou extravios ocorridos na entrega postal. 
6.15. Não será admitida a juntada de qualquer documento após o prazo de inscrição.Também não será admitida inscrição por fax,
correio eletrônico ou qualquer outro meio diverso do previsto neste Edital. 
6.16. São de responsabilidade exclusiva do (a) candidato (a) as informações prestadas, dispondo a Comissão Organizadora, do dire-
ito de excluir da seleção aquele (a) que não preencher corretamente os Formulários e Declarações, conforme previsto neste Edital.
6.17. Quaisquer informação ou documento falso gerará a eliminação do (a) candidato (a) do presente processo seletivo, sem prejuí-
zo das sanções civis e penais cabíveis.
6.18. A inscrição do (a) candidato (a) implica a sua integral adesão a todas as regras que disciplinam a presente Seleção Simplificada,
conforme declarado no Anexo V deste Edital.
6.19. Não será aceita a inscrição que não atender ao estabelecido neste Edital.

7. DA SELEÇÃO
7.1. A seleção simplificada será realizada em etapa única, denominada Avaliação Curricular, de caráter classificatório e eliminatório e
dar-se-á através da análise dos documentos comprobatórios e das informações prestadas, obedecendo-se rigorosamente a pontu-
ação especificada no Anexo IX deste Edital.

7.2. A Avaliação Curricular valerá 100 (cem) pontos, sendo eliminado (a) o (a) candidato (a) que não atingir a pontuação mínima de
60 (sessenta) pontos.
7.3. Será exigida comprovação de experiência, mínima de 01 (um) ano, conforme orientações constantes no subitem 6.7, letra "i",
deste Edital.
7.4. Para o cálculo de experiência profissional não é admitido computar tempo simultâneo. 
7.5. Estágios e trabalhos voluntários não serão considerados para fins de comprovação de experiência profissional.
7.6. O registro e a declaração de experiência apresentada pelo (a) candidato (a) que não identificar claramente a correlação das ativi-
dades exercidas com a função pretendida não será considerada para fins de pontuação.
7.7. Só serão contabilizados o período de tempo de experiência de 01 (um) ano completo, sendo desconsiderada a fração inferior a
este tempo de experiência.

8. DA CLASSIFICAÇÃO
8.1. Estarão classificados (as) os (as) candidatos (as) que obtiverem pontuação mínima de 60 (sessenta) pontos na Avaliação Curricular.
8.2 Os (As) candidatos (as) serão classificados (as) na ordem decrescente da pontuação obtida na avaliação curricular;
8.3 O resultado será divulgado e homologado no Diário Oficial do Município, acessado através do site: www.recife.pe.gov.br, na data
prevista no Anexo I, sendo de exclusiva responsabilidade do (a) candidato (a) acompanhar comunicados, resultado final da seleção
e convocações.
8.4 Na hipótese de ocorrer empate no resultado da Avaliação Curricular, serão adotados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:
I - Funções da Secretaria Executiva de Assistência Social:
a) Maior tempo de experiência profissional na Política de Assistência Social e, persistindo o empate, b) Maior idade.
c) Exercício da função de jurado, nos termos do art. 440 do Código de Processo Penal.
II - Funções da Secretaria Executiva de Direitos Humanos:
a) Maior tempo de experiência profissional na Política de Direitos Humanos; e, persistindo o empate, b) Maior idade.
c) Exercício da função de jurado, nos termos do art. 440 do Código de Processo Penal.
III - Fica assegurado, aos (as) candidatos (as) que tiverem idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos do art. 27 da Lei
Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), a idade mais avançada como primeiro critério para desempate, sucedido dos outros pre-
vistos no subitem 8.4, I e II deste Edital.
8.5. Após o preenchimento das vagas descritas neste Edital, havendo desistência de candidatos (as) aprovados (as) durante a validade da
Seleção Pública, poderá a Prefeitura do Recife convocar novos (as) candidatos (as), obedecendo rigorosamente à ordem de classificação.

9. DOS RECURSOS
9.1. Os (as) candidatos (as) que discordarem do resultado preliminar da Avaliação Curricular poderão impetrar recurso administrati-
vo, no período estabelecido no Anexo I, através de requerimento justificando a sua discordância Anexo X.
9.2. Os recursos poderão ser interpostos por via postal,através do SEDEX, ou no protocolo da Secretaria de Desenvolvimento Social
e Direitos Humanos - SDSDH, situada no Cais do Apolo, 925, 6º andar, Gabinete da SDSDH, Bairro do Recife, Recife - PE CEP:
50.030-903, das 9h00 às 16h00, no período constante no Anexo I.
9.3. Não serão apreciados os recursos interpostos contra avaliação, nota ou resultado de outro (s) candidatos (as), bem como fora
do prazo estabelecido no Anexo I.
9.4. Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile (fax), internet, telegrama ou outros meios não especificados neste Edital.
9.5. Não serão aceitos novos documentos quando da interposição dos recursos.
9.6. O (A) candidato (a) quando da apresentação do recurso deverá atender aos subitens abaixo:
9.6.1. Preencher o recurso com letra legível.
9.6.2. Apresentar argumentações claras e concisas.
9.7. Os recursos, porventura interpostos, serão julgados e deliberados pela Comissão Coordenadora.

10. DA CONTRATAÇÃO
10.1. São requisitos básicos para a contratação:
a) ter sido aprovado no processo seletivo;
b) ser brasileiro nato ou naturalizado;
c) cumprir as normas estabelecidas neste Edital;
d) não acumular cargos, empregos ou funções públicas, salvo nos casos constitucionalmente permitidos;
e) ter idade mínima de 18 anos completos;
f) estar em gozo dos direitos políticos;
g) estar em dia com as obrigações militares, quando do sexo masculino e obrigações eleitorais;
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função, conforme exames admissionais e laudo médico do trabalho;
i) estar inscrito no respectivo órgão de classe, quando lei assim o exigir;
j) firmar declaração de não estar cumprindo sanção por improbidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade de esfera fed-
eral, estadual ou municipal.
10.2. São documentos necessários para a contratação:
a) Certidão de nascimento ou casamento, conforme o caso;
b) CPF - Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda;
c) Declaração de Regularização de CPF (internet);
d) Cédula de Identidade; 
e) Título de Eleitor com os comprovantes da última eleição ou Certidão de Quitação Eleitoral (internet);
f) Cartão PIS ou PASEP - Caso não possuir o cartão, solicitar um extrato em qualquer agência do Banco do Brasil, se PASEP ou
Caixa Econômica Federal, se PIS);
g) Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS (Folhas da Foto e da identificação);
h) Identidade profissional, quando for o caso (comprovação de registro e regularidade no órgão fiscalizador da profissão);
i) Certificado Militar (comprovar estar em dia com as obrigações militares), quando do sexo masculino;
j) Comprovante de residência; 
k) Certidão (ões) negativa (s) de antecedentes criminais expedida (s) pela (s) comarca (s) em que o candidato (a) residiu nos últimos
5 (cinco) anos;
l) Declaração de que não acumula cargos, empregos ou funções, salvo nos casos constitucionalmente admitidos;
m) Último extrato de pagamento (contracheque) se for funcionário (a) público (neste caso, anexar na declaração de vínculo);
n) Comprovação do nível de escolaridade exigida para a função pleiteada;
o) Diploma do curso (registrado no MEC);
p) Certificado de Especialização, Mestrado, Doutorado (quando couber);
q) Comprovante do pedido de exoneração do Cargo Comissionado (quando couber);
r) Comprovante do pedido de exoneração do vínculo que apresentar incompatibilidade de horário (quando couber);
s) 02 fotos 3x4.
10.3. Os candidatos (as) classificados (as) serão contratados(as) por um prazo de até 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual perío-
do, nos termos do art. 63, inciso IX, da Lei Orgânica do Município do Recife, na redação da ELOMR n. 29/2015, e na Lei Municipal
nº 18.122 de 06 de março de 2015, observados, estritamente, o número de vagas, a ordem de classificação a necessidade do serviço
e, a disponibilidade orçamentária e financeira da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.
10.4. A convocação para as contratações se dará através de Portaria de convocação publicada no Diário Oficial do Município, aces-
sado através do site www.recife.pe.gov.br, sendo o (a) candidato (a) o único responsável pelo acompanhamento / verificação.
10.5. O início de atividades do (a) contratado (a) dar-se-á imediatamente após assinatura do contrato.
10.6. O cumprimento da carga horária de 30 (trinta) e 40 (quarenta) horas semanais será distribuída em 06 (seis) ou 08 (oito) horas
diárias, atendendo a necessidade e conveniência do serviço.
10.7. Poderá a Administração contratante rescindir o contrato antes de seu termo final, quando conveniente ao interesse público, por
inexatidão ou irregularidade nas informações prestadas durante o processo seletivo; pela ausência de idoneidade moral, assiduidade,
disciplina eficiência ou aptidão para o exercício da função; pelo não cumprimento das atividades para as quais foi contratado (a); ou
desde que cessadas as razões que ensejaram a contratação.
10.8. Em caso de litígio com a Administração Pública, o foro competente é o da Justiça Comum da Comarca do Recife - PE, dada a
natureza jurídico-administrativa dos contratos.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para a esta Seleção Pública Simplificada contida neste Edital e nos
comunicados a serem publicados.
11.2. O (A) candidato (a) deverá comunicar por via postal, a alteração no seu endereço ou telefone, junto à Secretaria de
Desenvolvimento Social e Direitos Humanos durante o período de validade da Seleção. 
11.3. Não será emitido a favor do (a) candidato (a) qualquer tipo de declaração ou atestado que se reportem à sua classificação, val-
endo, para esse fim, o resultado da Seleção Pública, a ser publicado no Diário Oficial do Município do Recife.
11.4. Não serão fornecidas por telefone informações a respeito de datas e classificação do (a) candidato (a) na Seleção Pública. O
(A) candidato (a) deverá acompanhar cuidadosamente as publicações oficiais da Prefeitura do Recife. 
11.5. Nenhum (a) candidato (a) poderá alegar o desconhecimento do presente Edital ou de qualquer outra norma e comunicado poste-
rior e regularmente divulgados, vinculados ao certame, ou utilizar-se de artifícios de forma a prejudicar o processo seletivo simplificado.
11.6. O resultado final e homologação da Seleção Pública Simplificada será publicada no Diário Oficial do Município do Recife, através
de Portaria Conjunta SADGP/SDSDH na qual constarão 03 (três) relações, sendo as duas primeiras em ordem decrescente de clas-
sificação, contendo o nome do (a) candidato (a), Cadastro de Pessoa Física - CPF e pontuação e, a terceira relação, por ordem
alfabética, a saber: A - Relação dos candidatos (as) classificados (as) e B - Relação dos candidatos (as) classificados (as) como
Pessoas com Deficiência (PCD); C- Relação, por ordem alfabética, dos candidatos (as) não classificados (as). 
11.7. A Administração Pública Municipal não assumirá despesas com deslocamento, hospedagem dos candidatos (as) durante a
seleção, ou por mudança de residência após a sua contratação.
11.8. Quando da convocação para assinatura do contrato, o (a) candidato (a) deverá trazer cópias e originais dos documentos rela-
cionados no subitem 10.2. Havendo divergência dos documentos e sendo comprovada falsidade de documentos, o (a) candidato (a)
será automaticamente excluído (a) do Processo Seletivo.
11.9. Os (As) candidatos (as) classificados (as) nos termos desta seleção serão convocados (as) exclusivamente pelo Diário Oficial
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do Município do Recife e terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para sua apresentação e posterior assinatura do instrumento contrat-
ual. O não comparecimento no referido prazo importará em expressa desistência, sendo automaticamente excluído (a) do processo
seletivo simplificado.   
11.10. A classificação do candidato (a) assegurará apenas a expectativa de direito à contratação, ficando a concretização deste ato
condicionada à observância das disposições legais pertinentes, ao exclusivo interesse, oportunidade e conveniência da Secretaria de
Desenvolvimento Social e Direitos Humanos - SDSDH, a existência de vaga, à rigorosa ordem de classificação e ao prazo de vali-
dade do certame.
11.11. A rescisão do contrato por iniciativa do (a) contratado (a) deve ser comunicada, por escrito, à Administração contratante com
antecedência de no mínimo 30 (trinta) dias, para que não seja prejudicada a prestação do serviço. Neste caso, poderá ser convoca-
do (a) o (a) próximo (a) candidato (a) da lista de classificados.
11.12. Fica desde já estabelecido que os casos omissos neste Edital, que forem objeto de questionamento, serão objeto de deliber-
ação pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos - SDSDH, com o auxílio da Comissão Coordenadora desse
processo seletivo.

ANEXO I - CRONOGRAMA

Item ATIVIDADE ENDEREÇO DATA PREVISTA
1 1ª Etapa de Inscrição Via SEDEX Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos 

Humanos do Recife/ Gabinete da SDSDH - Avenida 
Cais do Apolo, nº 925, 6º andar, 
Recife - PE CEP 50.030-903. 22 a 26/02/2016

2 2ª Etapa de Inscrição Via SEDEX Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos 
Humanos do Recife/ Gabinete da SDSDH - Avenida 
Cais do Apolo, nº 925, 6º andar, 
Recife - PE CEP 50.030-903. 16/03/2016 a 30/03/2016

3 Divulgação do resultado preliminar 
da Avaliação Curricular Site: www.recife.pe.gov.br 30/04/2016

4 Interposição  de Recurso Secretaria de Desenvolvimento Social 
e Direitos Humanos do Recife/Gabinete 
da SDSDH - Avenida Cais do Apolo, nº 925, 
6º andar, Recife - PE CEP 50.030-903. 02/05/2016a 04/05/2016

5 Divulgação do resultado do julgamento dos Recursos Site: www.recife.pe.gov.br  19/05/2016

6 Avaliação Pericial para Pessoas com Deficiência Inscrição presencial- Unidade de Perícias 
Médicas da Prefeitura do Recife - Av. Agamenon 
Magalhães -2901 - 
Santo Amaro      Horário: 8h às 12 h             20,23 e 24 de maio de 2016

7 Resultado da Avaliação Pericial Site: www.recife.pe.gov.br 26/05/2016

8 Recurso ao resultado da Avaliação Pericial Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos 
Humanos do Recife/ Gabinete da SDSDH - Avenida 
Cais do Apolo, nº 925, 6º andar, 
Recife - PE CEP 50.030-903. 27 a 31/05/2016

9 Divulgação do julgamento dos recursos, do 
resultado final e Homologação  
da Seleção Simplificada Site: www.recife.pe.gov.br 02/06/2016

ANEXO II - DEMONSTRATIVO

I - Secretaria Executiva de Assistência Social - SEAS

ANEXO III - DEMONSTRATIVO

II - Secretaria Executiva de Direitos Humanos - SEDH.

ANEXO IV - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

1. Nome do (a) candidato (a):
2. Número R.G: 
3. Órgão Expedidor e Data: 
4. UF:
5. Sexo:
6. Data do Nascimento: 
7. Número CPF:
8. Número Título Eleitoral:                                          Zona:            Secção:
9. Endereço Residencial (Rua/Avenida, nº): 
10. Bairro: 
11. Cidade: 
12. UF:
13. CEP: 
14. Telefone (Fixo):                                     Celular:
15. Profissão: 
16. Conselho de Classe: 
17. Secretaria pretendida para atuação:
(    ) Secretaria Executiva de Assistência Social (SEAS) 
(    ) Secretaria Executiva de Direitos Humanos (SEDH) 
18. Função pretendida e Código:___________________________/__________
19. Pessoa com deficiência:
Sim (  )  Informar qual deficiência: Visual (  ) Motora (  ) Física (  )
Não (  ) 

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DAS NORMAS DA SELEÇÃO

Declaro que, ao efetivar minha inscrição para a SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA SDSDH 02/2016, realizada pela Secretaria de
Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, tomei conhecimento das normas deste Processo Seletivo, com o qual concordo plenamente.

Recife, _____ de _________________ de  2016.

___________________________
Assinatura do (a) candidato (a)

ANEXO VI - CAPA DO CADERNO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

NOME: _________________________________________________________
FUNÇÃO: _______________________________________________________
CÓDIGO: __________________
REQUERIMENTO:
À Comissão, 
Na condição de candidato (a) na Seleção Pública Simplificada SDSDH 02/2016 da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos
Humanos do Recife, solicito análise da documentação anexa, apresentada na seguinte ordem: 
Sequência de apresentação Especificação dos Documentos e Quantidade de Folhas 
1 
2
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
TOTAL DE FOLHAS QUE COMPÕEM O CADERNO:

Recife,_____ de ___________________ de 2016. 
_________________________________
Assinatura do (a) candidato (a)

ANEXO VII - MODELO DE CURRÍCULO.

Dados pessoais

Nome:
Data de nascimento:                                                                Sexo:
Filiação:
Local:
Estado civil:
Endereço:
Telefone fixo:                                    Telefone celular:
E-mail:

SECRETARIA FUNÇÃO CÓDIGO 
VAGAS 

REQUISITOS 
CARGA 

HORÁRIA 
REMUNERAÇÃO 

QUANT PCD 

Secretaria 
Executiva de 
Assistência 
Social - 
SEAS 

Assistente 
Social SEAS 01 28 03 

 
Formação superior 
na área de Serviço 
Social; 
Registro no 
Conselho de 
Classe 
correspondente a 
formação. 

30 horas 
semanais R$ 1.985,83 

Psicólogo (a) SEAS 02 19 02 

 
Formação superior 
na área de 
Psicologia; 
Registro no 
Conselho de 
Classe 
correspondente a 
formação. 
 

30 horas 
semanais 

R$ 1.985,83 

Pedagogo (a) SEAS 03 08 01 
 
Formação superior 
em Pedagogia. 
 

30 horas 
semanais R$ 1.985,83 

Terapeuta 
Ocupacional 

SEAS 04 04 - 

 
Formação superior 
em Terapia 
Ocupacional;  
Registro no 
Conselho de 
Classe 
correspondente a 
formação. 
 

30 horas 
semanais R$ 1.985,83 

Educador (a) 
Social 

SEAS 05 18 02 

 
Formação nível 
médio completo 
 

40 horas 
semanais R$ 1.225,07 

TOTAL 77 08  

SECRETARIA FUNÇÃO CÓDIGO 
VAGAS 

REQUISITOS 
CARGA 

HORÁRIA 
REMUNERAÇÃO 

QUANT PCD 

Secretaria 
Executiva de 
Direitos 
Humanos -  
SEDH 

Assistente 
Social SEDH 06 07 1 

 
Formação superior 
na área de Serviço 
Social; 
Registro no 
Conselho de 
Classe 
correspondente a 
formação. 

30 horas 
semanais R$ 1.985,83 

Psicólogo (a) SEDH 07 05 1 

 
Formação superior 
na área de 
Psicologia; 
Registro no 
Conselho de 
Classe 
correspondente a 
formação. 
 

30 horas 
semanais 

R$ 1.985,83 

Pedagogo (a) SEDH 08 01 - 

 
Formação superior 
em Pedagogia. 30 horas 

semanais 
R$ 1.985,83 

TOTAL 13 2 
 



Formação/Titulação (constando Título, Curso, Instituição, período e/ou conclusão, carga horária).

Cursos de Extensão e/ou Extra-curriculares (Constando: Curso, Instituição, período e/ou conclusão, carga horária).

Experiência Profissional: (Constando: período (mês/ano), Instituição que trabalhou cargo ou função exercida e síntese das atividades desenvolvidas).

Conhecimentos em Informática: (Constando: Curso, Instituição, período e/ou conclusão, carga horária).

ANEXO VIII - RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES.

Função:
Assistente Social
Código: SEAS 01
Atribuições: Realizar acolhida, escuta qualificada, acompanhamento especializado e orientações; Elaborar junto com as
famílias/indivíduos o Plano de Acompanhamento Familiar - PAF ou Plano de Acompanhamento Individual/ - PIA, considerando as
especificidades e particularidades de cada um; Instituir espaços coletivos de socialização de informação e sobre os direitos humanos
e sobre o dever do Estado; Realizar visitas domiciliares e/ou pessoas de referência às famílias e indivíduos acompanhados pelo
CRAS, CREAS, CENTROS POP, CENTRO DIA; Realizar estudos socioeconômicos com os usuários, conforme especificado na
Tipificação; Realizar visitas institucionais de mobilização, articulação e parcerias; Realizar estudos socioeconômicos com os/as
usuários/as para fins avaliação  de acesso aos benefícios e serviços socioassistenciais sociais; Realizar acompanhamento especial-
izado, por meio de ações e atendimentos particularizados e coletivos às famílias, indivíduos; Supervisionar os (as) educadores (as)
sociais no acompanhamento socioeducativo das medidas de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviço à Comunidade dos ado-
lescentes em conflito com a lei; Ofertar apoio técnico aos educadores sociais do SEAS (Serviço Especializado em Abordagem Social)
quando a atuação for voltada a este serviço; Orientar e apoiar os profissionais Cuidadores do Centro-dia; Apoiar e orientar os
cuidadores familiares, inclusive realizando visitas e orientação no domicilio; Realizar atividades individualizadas ou coletivas para con-
secução dos objetivos do serviço com o/a usuário/a;  Realizar oficinas com as famílias e ações comunitárias; Realizar reuniões com
a rede socioassistencial do território onde atua; Realizar encaminhamentos monitorados para a rede socioassistencial, demais políti-
cas públicas setoriais e órgãos de defesa de direitos humanos e do sistema de justiça e segurança; Articular, discutir, planejar e
desenvolver atividades com outros profissionais da rede, visando ao atendimento integral dos usuários com intervenções qualificadas;
Trabalhar em equipe, de forma interdisciplinar; Alimentar registros e sistemas de informação sobre as ações desenvolvidas;
Supervisionar direta e sistematicamente os/as estagiários/as de serviço social; Elaborar relatórios e pareceres sobre a matéria do
serviço social; Executar os programas e projetos próprios da Assistência Social e apoiar em suas avaliações de revisão de cadastro
(programa bolsa família, BPC e demais benefícios); Fortalecer a execução direta dos serviços socioassistenciais em suas áreas de
abrangência; Participar nas atividades de planejamento, monitoramento e avaliação dos processos de trabalho; Participar das ativi-
dades de capacitação e formação continuada, reuniões de equipe, estudos de casos, e demais atividades correlatas; Instituir  rotina
de atendimento e acompanhamento dos/as usuários/as; Organizar os encaminhamentos, fluxos de informações e procedimentos,
Ministrar palestras; Executar o plantão social; entre outros instrumentos técnicos, normativos e práticas inerentes a especificidade da
intervenção profissional; participar das atividades de capacitação e formação continuada, reuniões de equipe, estudos de casos, e
demais atividades correlatas; participar de reuniões para avaliação das ações; instituição de rotina de atendimento e acompan-
hamento dos usuários; organização dos encaminhamentos, fluxos de informações e procedimentos.

Função:
Psicólogo (a)
Código: SEAS 02
Atribuições:
Realizar acolhida, escuta qualificada, acompanhamento especializado, orientações; Elaborar junto com as famílias/indivíduos o Plano de
Acompanhamento Familiar - PAF ou Plano de Acompanhamento Individual/ - PIA, considerando as diferenças individuais, subjetivas e
socioculturais de seus membros; Prestar apoio psicológico; Avaliar fenômenos humanos de ordem cognitiva, comportamental e afetiva,
em diferentes contextos; Compreender a dimensão subjetiva dos fenômenos sociais e coletivos, sob diferentes enfoques teóricos e
metodológicos com o objetivo de problematizar e propor ações no âmbito social; Instituir espaços coletivos de socialização de informação
sobre os direitos humanos, sociais e sobre o dever do Estado; Realizar visitas domiciliares às famílias referenciadas aos serviços e/ou
pessoas de referência acompanhadas pelo CRAS, CREAS, CENTROS POP, CENTRO DIA, conforme especificado na Tipificação dos
Serviços Socioassistenciais, 2009; Realizar ação e acompanhamento especializado, por meio de ações e atendimentos particularizados
e coletivos às famílias e indivíduos; Supervisionar os (as) educadores (as) sociais no acompanhamento socioeducativo das medidas de
Liberdade Assistida e de Prestação de Serviço à Comunidade dos adolescentes em conflito com a lei; Ofertar apoio técnico aos edu-
cadores sociais do SEAS (Serviço Especializado em Abordagem Social) quando a atuação for voltada a este serviço; Orientar e apoiar
os profissionais Cuidadores do Centro-dia; Apoiar e orientar os cuidadores familiares, inclusive realizando visitas e orientação no domi-
cilio; Realizar atividades individualizadas ou coletivas para consecução dos objetivos do serviço com o/a usuário/a;  Realizar encamin-
hamentos monitorados para a rede socioassistencial, demais políticas públicas setoriais e órgãos de defesa de direitos humanos e do
sistema de justiça e segurança; Articular, discutir, planejar e desenvolver atividades com outros profissionais da rede, visando ao atendi-
mento integral dos usuários com intervenções qualificadas; Realizar visitas institucionais de mobilização, articulação e parcerias; Realizar
oficinas com as famílias e ações comunitárias; Realizar reuniões com a rede socioassistencial do território onde atua; Trabalhar em
equipe, de forma interdisciplinar; Alimentar registros e sistemas de informação sobre as ações desenvolvidas; Supervisionar direta e sis-
tematicamente os/as estagiários/as de psicologia; Elaborar relatórios e pareceres; Executar os programas e projetos próprios da
Assistência Social e apoiar em suas avaliações de revisão de cadastro (programa bolsa família, BPC e demais benefícios); Fortalecer a
execução direta dos serviços socioassistenciais em suas áreas de abrangência; Participar nas atividades de planejamento, monitora-
mento e avaliação dos processos de trabalho; Participar das atividades de capacitação e formação continuada, reuniões de equipe, estu-
dos de casos, e demais atividades correlatas; Instituir rotina de atendimento e acompanhamento dos usuários/as; 

Função:
Pedagogo (a)
Código: SEAS 03
Atribuições:
Realizar a orientação, assessoria, consultoria e outros atendimentos relativos à qualificação e desenvolvimento de habilidades didáti-
co-pedagógicas para a condução prática educativa/socioeducativa dos processos formativo-educativos junto a indivíduos e grupos,
em especial o referencial-afetivo familiar (orientação e apoio sociofamiliar); Promover ações e processos socioeducativos com vistas
a garantir aquisições progressivas aos/às usuários/as de acordo com seu ciclo de vida, ampliação de trocas e vivências culturais,
incentivo a socialização, a convivência comunitária, a consciência da cidadania e seu pleno exercício, bem como o desenvolvimento
do sentimento de pertença e de identidade, a ampliação de repertório de informações e conhecimentos, com vistas ao alcance de
alternativas emancipatórias para prevenção ou enfrentamento das condições e riscos de vulnerabilidade social; social; Desenvolver
o planejamento e avaliação,  junto aos educadores sociais, articulado com a equipe multiprofissional, referente às atividades socioe-
ducativas com os usuários dos serviços através do planejamento e avaliação dos processos educativos;  Trabalhar em equipe, de
forma interdisciplinar; Atuar enquanto perito educacional e didático-pedagógico e orientador e analista técnico socioeducativo ao
socioeducando, socioeducadores e familiares, em ações socioassistenciais de execução e atendimento ao cumprimento de medidas
socioeducativas em meio aberto; Fortalecer a execução direta dos serviços socioassistenciais em sua área de abrangência; Participar
das atividades de planejamento, monitoramento e avaliação dos processos de trabalho; Participar das atividades de capacitação e
formação continuada, reuniões de equipe, reuniões de rede, estudos de casos, e demais atividades correlatas; Instituir rotina de
atendimento e acompanhamento dos/as usuários/as; Organizar os encaminhamentos, fluxos de informações e procedimentos.
Realizar visitas institucionais de mobilização, articulação e parcerias; Realizar oficinas com as famílias e ações comunitárias; Elaborar
relatórios, material informativo, propostas pedagógicas, etc.; Ministrar palestras e facilitar oficinas; entre outros instrumentos técnicos,
normativos e práticas inerentes a especificidade da intervenção profissional.

Função:
Terapeuta Ocupacional
Código: SEAS 04
Atribuições:
Realizar a prevenção da ruptura dos vínculos familiares e o seu fortalecimento, promovendo ações que envolvam o fazer em família
através de atividades grupais que tenham um significado para essas famílias de acordo com os contextos em que estão inseridas,
fortalecendo laços afetivos e sociais e a capacidade protetiva da família; Atuar na mediação sócio-ocupacional e superação de con-
flitos entre membros de famílias, entre famílias e comunidades, mediante a proposição de atividades grupais e comunitárias partici-
pativas em que haja interdependência no fazer; Trabalhar em equipe, de forma interdisciplinar; Atuar no fortalecimento de vínculo
familiar por meio da proposição de atividades significativas para os usuários e suas famílias, que favoreçam o desenvolvimento das

relações do cuidado; Identificar e participar da criação de alternativas de lidar com famílias que vivem em situação de abandono, neg-
ligência e maus tratos; Favorecer as atividades em grupos comunitários voltados para a identificação conjunta dos potenciais
econômicos das comunidades; Elaborar ações de reinserção comunitária em parceria com a rede local; Colaborar na construção de
projetos que contemplem ações territoriais, institucionais, familiares, grupais e individuais e que possibilitem o resgate e o registro da
identidade do sujeito; Participar das atividades de capacitação e formação continuada, reuniões de equipe, reuniões de rede, estu-
dos de casos, e demais atividades correlatas; Participar nas atividades de planejamento, monitoramento e avaliação dos processos
de trabalho; Instituir rotina de atendimento e acompanhamento dos/as usuários/as; Organizar os encaminhamentos, fluxos de infor-
mações e procedimentos; Realizar visitas institucionais de mobilização, articulação e parcerias; Realizar oficinas com as famílias e
ações comunitárias; entre outros instrumentos técnicos, normativos e práticas inerentes a especificidade da intervenção profissional.

Função:
Educador (a) Social
Código: SEAS 05
Atribuições:
Executar mediante supervisão, direta ou indireta, de profissional de nível superior, ações de sensibilização, recepção, acolhida,
atendimento e acompanhamento a famílias e indivíduos, realizando os registros e encaminhamentos pertinentes; Integrar as equipes
dos Serviços da Proteção Social Básica e Especial de Média Complexidade; Desenvolver atividades em campanhas e eventos
socioeducativos, recreativos, culturais, desportivos contemplando as dimensões individuais e coletivas, levando em consideração o
ciclo de vida e ações intergeracionais, conforme planejamento do serviço, tais como: atividades artísticas como pintura, modelagem,
reaproveitamento de materiais recicláveis, música, dança, teatro, literatura, dentre outras; assegurar a participação social dos
usuários em todas as etapas do trabalho social; apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e busca ativa; Acompanhar
os/as usuários/as aos serviços da rede socioassistencial, como também em atividades externas, ampliando seu universo de conhec-
imento e de convívio social; Orientar os/as usuários/as nas atividades de autocuidado e nas ações de conservação, manutenção e
limpeza dos espaços e materiais utilizados; Acolher o/a usuário/a nas unidades, realizando os procedimentos de identificação, de reg-
istros dos seus pertences, de apresentação do espaço e das regras de convívio; Realizar visita domiciliar e institucional, a exemplo
de espaços de acolhimento, educação, saúde e outros; Identificar problemas e dificuldades de ordem pessoal, cultural, religiosa, de
saúde que interfiram no convívio social, Informando a equipe técnica para providências pertinentes; Facilitar a comunicação entre
usuários/as, comunidade e equipe, registrando as ocorrências que requeiram atenção e encaminhamentos contínuos ou emergenci-
ais; Abordar nos espaços e vias públicas famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social para os devi-
dos encaminhamentos à equipe técnica; Entrevistar, cadastrar e providenciar encaminhamentos das demandas para a equipe técni-
ca; desenvolver atividades que contribuam com a prevenção de rompimentos de vínculos familiares e comunitários, possibilitando a
superação de situações de fragilidade social vivenciadas; apoiar na identificação e acompanhamento das famílias em descumpri-
mento de condicionalidades; informar, sensibilizar e encaminhar famílias e indivíduos sobre as possibilidades de acesso e partici-
pação em cursos de formação e qualificação profissional, programas e projetos de inclusão produtiva e serviços de intermediação de
mão de obra;  acompanhar o ingresso, frequência e o desempenho dos usuários nos cursos por meio de registros periódicos; apoiar
no desenvolvimento dos mapas de oportunidades e demandas; Entrevistar e incluir famílias na base de dados do Cadastro Único
para Programas Sociais do Governo Federal; Participar de campanhas educativas diversas, conforme planejamento do serviço.

Função:
Assistente Social
Código: SEDH 06
Atribuições:
Realizar escuta qualificada, acompanhamento especializado e orientações às pessoas atendidas pela Secretaria Executiva de
Direitos Humanos; Realizar visitas e orientação em domicílio; Realizar visitas institucionais de mobilização, articulação e parcerias;
Realizar acompanhamento especializado, por meio de ações e atendimentos particularizados e coletivos às famílias e indivíduos;
Realizar atividades individualizadas ou coletivas para o bom andamento do processo da pessoa atendida; Realizar e/ou participar de
reuniões com a rede de Direitos Humanos; Realizar encaminhamentos monitorados com a rede socioassistencial e de direitos
humanos, demais políticas públicas setoriais e órgãos do sistema de justiça e segurança; Articular, discutir, planejar e desenvolver
atividades com outros profissionais da rede de direitos humanos e outras áreas, visando o atendimento integral das com  intervenções
qualificadas; Trabalhar em equipe, de forma interdisciplinar; Alimentar registros e sistemas de informação sobre as ações desen-
volvidas; Supervisionar direta e sistematicamente estagiários/as de Serviço Social; Elaborar relatórios e pareceres sobre os atendi-
mentos e processos; Participar nas atividades de planejamento, monitoramento e avaliação dos processos de trabalho; Participar das
atividades de capacitação e formação continuada, reuniões de equipe, estudos de casos, e demais atividades correlatas; Organizar
os encaminhamentos, fluxos de informações e procedimentos; Ministrar palestras; Executar outras atividades inerentes à especifici-
dade da intervenção profissional.

Função:
Psicólogo(a)
Código: SEDH 07
Atribuições:
Realizar escuta qualificada, acompanhamento especializado e orientações às pessoas atendidas pela Secretaria Executiva de
Direitos Humanos; Elaborar junto com as famílias/indivíduos o Plano de Acompanhamento Familiar - PAF ou Plano de
Acompanhamento Individual/ - PIA, considerando as diferenças individuais, subjetivas e socioculturais de seus membros; Prestar
apoio psicológico; Avaliar fenômenos humanos de ordem cognitiva, comportamental e afetiva, em diferentes contextos; Compreender
a dimensão subjetiva dos fenômenos sociais e coletivos, sob diferentes enfoques teóricos e metodológicos com o objetivo de prob-
lematizar e propor ações no âmbito social; Instituir espaços coletivos de socialização de informação  sobre os direitos humanos, soci-
ais e sobre o dever do Estado; Realizar visitas e orientação em domicílio; Realizar visitas institucionais de mobilização, articulação e
parcerias; Realizar acompanhamento especializado, por meio de ações e atendimentos particularizados e coletivos às famílias e indi-
víduos; Apoiar os demais profissionais da Secretaria Executiva de Direitos Humanos; Realizar atividades individualizadas ou coleti-
vas para o bom andamento do processo da pessoa atendida; Realizar e/ou participar de reuniões com a rede socioassistencial e de
direitos humanos; Realizar encaminhamentos monitorados para a rede de direitos humanos e socioassistenciais, demais políticas
públicas setoriais e órgãos do sistema de justiça e segurança; Articular, discutir, planejar e desenvolver atividades com outros profis-
sionais da rede de direitos humanos e outras áreas, visando o atendimento integral das com  intervenções qualificadas; Trabalhar em
equipe, de forma interdisciplinar; Alimentar registros e sistemas de informação sobre as ações desenvolvidas; Supervisionar direta e
sistematicamente estagiários/as de Psicologia; Elaborar relatórios e pareceres sobre os atendimentos e processos; Participar nas
atividades de planejamento, monitoramento e avaliação dos processos de trabalho; Participar das atividades de capacitação e for-
mação continuada, reuniões de equipe, estudos de casos, e demais atividades correlatas; Organizar os encaminhamentos, fluxos de
informações e procedimentos; Ministrar palestras; Executar outras atividades inerentes à especificidade da intervenção profissional. 

Função:
Pedagogo(a)
Código: SEDH 08
Atribuições:
Realizar a orientação, assessoria, consultoria e outros atendimentos relativos à qualificação e desenvolvimento de habilidades didáti-
co-pedagógicas para a condução prática educativa/socioeducativa dos processos formativo-educativos junto a indivíduos e grupos,
em especial o referencial-afetivo familiar (orientação e apoio sociofamiliar); Promover ações e processos socioeducativos com vistas
a garantir aquisições progressivas aos/às usuários/as de acordo com seu ciclo de vida, ampliação de trocas e vivências culturais,
incentivo a socialização, a convivência comunitária, a consciência da cidadania e seu pleno exercício, bem como o desenvolvimento
do sentimento de pertença e de identidade, a ampliação de repertório de informações e conhecimentos, com vistas ao alcance de
alternativas emancipatórias para prevenção ou enfrentamento das condições e riscos de vulnerabilidade social; Desenvolver o plane-
jamento e avaliação articulado com a equipe multiprofissional da Secretaria Executiva de Direitos Humanos, referente às atividades
socioeducativas com os usuários dos serviços através do planejamento e avaliação dos processos educativos; Trabalhar em equipe,
de forma interdisciplinar; Atuar enquanto perito educacional e didático-pedagógico e orientador e analista técnico socioeducativo ao
socioeducando, socioeducadores e familiares; Fortalecer a execução direta dos serviços socioassistenciais em sua área de
abrangência; Participar das atividades de planejamento, monitoramento e avaliação dos processos de trabalho; Participar das ativi-
dades de capacitação e formação continuada, reuniões de equipe, reuniões de rede, estudos de casos, e demais atividades corre-
latas; Instituir rotina de atendimento e acompanhamento dos/as usuários/as; Organizar os encaminhamentos, fluxos de informações
e procedimentos. Realizar visitas institucionais de mobilização, articulação e parcerias; Realizar oficinas com as famílias e ações
comunitárias; Elaborar relatórios, material informativo, propostas pedagógicas, etc.; Ministrar palestras e facilitar oficinas; entre out-
ros instrumentos técnicos, normativos e práticas inerentes à especificidade da intervenção profissional.
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ANEXO IX - PONTUAÇÃO PARA AVALIAÇÃO CURRICULAR 

NÍVEL SUPERIOR - ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO(A), PEDAGOGO(A)

NÍVEL SUPERIOR -TERAPEUTA OCUPACIONAL

NÍVEL MÉDIO - EDUCADOR(A) SOCIAL

ANEXO X - FORMULÁRIO PARA RECURSO

À Comissão Organizadora da Seleção Simplificada SDSDH 02/2016 de que trata o Edital nº 02/2016.
Candidato (a):
Função:
Código:

Justificativa do candidato (a), revisão da Avaliação Curricular, pelas seguintes razões:

Recife,_____ de ___________________ de 2016. 

assinatura do (a) candidato (a)

Instruções:
1. Preencher o recurso com letra legível; 
2. Apresentar argumentações claras e concisas; 
3. Não é permitido acostar nenhum documento ao recurso.

ANEXO XI - MODELOS DE DECLARAÇÕES DE DEFICIÊNCIAS

D r . ( a ) , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C R M - P E _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Especialidade:_______________________________, fundamentado no Texto da Lei 7.853 de 24/10/1989, Artigo 2º, Parágrafo
Único, em seu inciso III, alíneas b, que diz: O empenho do poder público quanto ao surgimento e a manutenção de empregos inclu-
sive de tempo parcial, destinados a pessoas com deficiência que não tenham acesso aos empregos comuns. A qual foi normatizada
pelo Decreto 3.298/99 e que foi alterado pelo Decreto 5.296/04 que diz no seu Artigo 4º: É considerada pessoas com deficiência Física
a que se enquadra na seguinte categoria: 
Inciso I - Deficiência Física: Alteração completa ou parcial de um ou mais segmento do corpo humano, acarretando o comprometi-
mento da função física apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia,
triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membro com
deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de
funções. (nova redação dada pelo Decreto Nº 5.296 de 02 de dezembro de 2004 - DOU de 03/12/2004).
Declara que o (a) Sr.(ª) ________________________________________________ Identidade Nº _____________ inscrito (a) na
Seleção Pública concorrendo a uma vaga de _________________________ como Pessoa com Deficiência Física. Fundamentado
no exame clínico que o (a) mesmo (a) apresenta e com base no previsto nos termos da Lei e nos Decreto 3.298 alterado pelo Decreto
5.296, AFIRMA que: o (a) candidato (a) (É) (NÃO É) pessoa com Deficiência Física, cujo CID 10 da Deficiência é ______. Em razão
do (a) mesmo (a) apresentar o seguinte quadro deficitário motor:______________________________________
Recife, _____/____/2016.
Ass. c/ Carimbo do Médico Assistente

DECLARAÇÃO DE DEFICIÊNCIA

D r . ( a ) , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C R M - P E _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Especialidade:_______________________________, fundamentado no Texto da Lei 7.853 DE 24/10/1989, Artigo 2º, Parágrafo
Único, em seu inciso III, alíneas b, que diz: O empenho do poder público quanto ao surgimento e a manutenção de empregos inclu-
sive de tempo parcial, destinados a pessoas com deficiência que não tenham acesso aos empregos comuns. A qual foi normatizada
pelo Decreto 3.298/99 alterado pelo Decreto 5.296/04 que diz no seu Artigo 4º: É considerada pessoas com deficiência Auditiva a que
se enquadra nas seguintes categorias:
Inciso II - Deficiência Auditiva: Perdas bilaterais, parciais ou totais, de quarenta e um decibéis (da) ou mais, aferida por audiograma
nas frequências de 500hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz.
a) de 25 a 40 db - surdez leve; b) de 41 a 55 db - surdez moderada;
c) de 56 a 70 db - surdez acentuada; d) de 71 a 90 db - surdez severa;
e) acima de 91 db - surdez profunda;
f) anacusia.
Declara que o (a) Sr.(ª) ________________________________________________ Identidade Nº _____________ inscrito (a) na
Seleção Pública concorrendo a uma vaga de _______________________ como pessoa com Deficiência Auditiva. Fundamentado no
exame clínico que o (a) mesmo (a) apresenta e com base no previsto nos termos da Lei e no Decreto 3.298 alterado pelo Decreto
5.296, AFIRMA que: o (a) candidato (a) (É) (NÃO É) Pessoa com Deficiência Auditiva, cujo CID 10 da Deficiência é _________. Em
razão do (a) mesmo (a) apresentar surdez bilateral em nível de acentuada a profunda ou anacusia, conforme demonstrado na
audiometria tonal e vocal datada de ___/___/___ em anexo. 

Recife, _____/____/_____
Ass. c/ Carimbo do Médico Assistente
DECLARAÇÃO DE DEFICIÊNCIA

D r . ( a ) , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C R M - P E _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Especialidade:_______________________________, fundamentado no Texto da Lei 7.853 DE 24/10/1989, Artigo 2º, Parágrafo
Único, em seu inciso III, alíneas b, que diz: O empenho do poder público quanto ao surgimento e a manutenção de empregos inclu-

ITEM DA AVALIAÇÃO ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

Titulação 

(Não cumulativa) 

Especialista – Curso com carga 
horária mínima de 360 horas, na 
área de atuação específica da 
função a que concorre. 

10 

15 pontos 

Mestre (a) na área de atuação 
específica da função a que concorre. 12 

Doutor (a) na área de atuação 
específica da função a que concorre. 

15 

Curso na área de Assistência 
Social e Direitos Humanos 

(cursos, oficinas, minicursos, 
jornadas, seminários, 

congressos, extensão) 

(Cumulativa) 

 
Carga horária: 15 a 60 horas 

2 

 10 pontos 

 
Carga horária: 61 a 80 horas 

3 

 
Carga horária : Acima de 81 horas 
 5 

 

Experiência Profissional 

 

 

Experiência profissional comprovada 
na área de graduação nas demais 
políticas públicas. 

 

A partir de 1 ano: 10 pontos 
 

10 pontos 

Experiência Profissional 

(Não Cumulativa) 

Experiência profissional comprovada 
na área da Política de Assistência 
Social na rede pública e/ou privada, 
(Códigos SEAS 01, SEAS 02, SEAS 
03) e na área de Direitos Humanos 
na rede pública e/ou privada, 
(Códigos SEDH 06, SEDH 07, 
SEDH 08). Só serão consideradas 
as experiências comprovadas do (a) 
candidato (a) exercida após término 
da graduação. 

De 1 ano  até 2 anos: 50  
pontos 

65 pontos 

Acima de 2 anos até 4  anos: 
55  pontos 

Acima de 4 anos até 6 anos: 
60 pontos 

Acima de 6 anos: 65 pontos 

TOTAL 100 

ITEM DA 
AVALIAÇÃO 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Titulação 

(Não cumulativa) 

 

Especialista – Curso com carga horária 
mínima de 360 horas, na área de 
atuação específica da função a que 
concorre 

10 

15 pontos  

Mestre (a) na área de atuação 
específica da função a que concorre 

12 

 

Doutor (a) na área de atuação 
específica da função a que concorre 

15 

Curso na área a qual 
concorre (cursos, 

oficinas, minicursos, 
jornadas, seminários, 
congressos, extensão) 

(Cumulativa) 

 

Carga horária: 15 a 60 horas 

 

2 

 

  10 pontos 

  

Carga horária: 61 a 80 horas 
3 

 

Carga horária : Acima de 81 horas 
5 

Experiência Profissional 

(Não Cumulativa) 

Experiência profissional comprovada na 
área. Só serão consideradas as 
experiências exercidas após o término 
da graduação. 

De 1 ano  até 2 
anos: 50  
pontos 

 

75 pontos 

Acima de 2 
anos até 4  
anos: 55  
pontos 

 

Acima de 4 
anos até 6 
anos: 65 pontos 

 

Acima de 6 
anos: 75 pontos 

ITEM DA AVALIAÇÃO ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

Curso na área da 
Assistência Social, 
Educação Popular, Direitos 
Humanos, Esporte e/ou 
Cultura 

(Cumulativa) 

 

Carga horária: 15 a 60 horas 

 

2 

10 
 

Carga horária: 61 a 80 horas 
3 

 

Carga horária: acima de 81 horas 

 

5 

Experiência Profissional 

(Áreas não específica da 
Assistência Social) 

(Não Cumulativa) 

Experiência profissional comprovada 
em instituições públicas, privadas, 
com grupos que promovam o 
convívio através da utilização de 
metodologias participativas e/ou 
diferentes recursos artísticos, 
culturais ou esportivos. 

De 01 ano até 02 anos: 05 
pontos 

20 

Acima de 02 anos até 03 
anos: 10 pontos 

Acima de 03 anos até 04 
anos: 15 pontos 

Acima de 04 anos: 20 
pontos 

Experiência Profissional 

(Área específica da 
Assistência Social/SUAS) 

 

(Não Cumulativa) 

Experiência profissional comprovada 
na área da Política de Assistência 
Social na rede pública e/ou privada. 

De 01 ano até 02 anos:  40 
pontos 

70 

Acima de 2 anos até 3  
anos:50 pontos 

Acima de 3 anos até 4 
anos: 60 pontos 

Acima de 4 anos: 70 
pontos  

TOTAL 100 
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sive de tempo parcial, destinados a pessoas com deficiência que NÃO tenham acesso aos empregos comuns. A qual foi normatiza-
da pelo Decreto 3.298/99 alterado pelo Decreto 5.296/04 que diz no seu Artigo 4º: É considerada pessoa com deficiência Visual a
que se enquadra nas seguintes categorias:
Inciso III - Deficiência Visual - Cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção
óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais
a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60 º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer
das condições anteriores. (nova redação dada pelo Decreto Nº 5.296/04) e pela Súmula STJ 377/09 para os deficientes com visão
monocular.
Declara que o (a) Sr.(ª) ______________________________________________ Identidade Nº
_____________ inscrito (a) na Seleção Pública concorrendo a uma vaga de ________________________ como Pessoa com
Deficiência Visual. Fundamentado no exame clínico que o (a) mesmo (a) apresenta e com base no previsto nos termos da Lei e nos
Decreto 3.298 alterado pelo Decreto 5.296, e pela Súmula STJ 377/09. AFIRMO que: o (a) candidato (a) (É) (NÃO É) pessoa com
Deficiência Visual, cujo CID 10 da Deficiência é __________. Em razão do (a) mesmo (a) apresentar Cegueira bilateral ou Visão
Monocular as custas do Olho ____, conforme a acuidade visual C/S correção e na Craniometria Digital Bilateral datada de
____/____/____ anexa.
Recife, _____/____/_____

Ass. c/ Carimbo do Médico Assistente

RESOLUÇÃO Nº 001, DE 28 DE JANEIRO DE 2016.
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde do Recife, em sua 292ª Reunião Ordinária, realizada no dia 28 de janeiro de 2016, e no
uso das competências estabelecidas na Lei Federal 8.142 /1990, na Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde, e na Lei
Municipal 17.280 de 22 de dezembro de 2006 e do Regimento Interno e suas alterações do Conselho Municipal de Saúde do Recife:
RESOLVE:
Art. 1º: Aprovar Regimento Eleitoral do Conselho Distrital de Saúde II para as eleições do biênio 2016-2018;
Art. 2º: Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação;

OSCAR CORREIA DA SILVA
Coordenador do Conselho Municipal de Saúde do Recife

JAILSON DE BARROS CORREIA.
Secretário de Saúde do Recife

REGIMENTO ELEITORAL
ELEIÇÃO DO CONSELHO DISTRITAL DE SAÚDE II/RECIFE 

CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS

Art. 1º - Este regimento tem por objetivo normatizar a eleição para escolha das Entidades Representativas dos Usuários, Usuários
Diretos, Gestores e Trabalhadores de Saúde do Sistema Municipal de Saúde que comporão o Conselho Distrital de Saúde II, dora-
vante denominado CDS II, para o biênio 2016/2018.

CAPÍTULO II
DA COMISSÃO ELEITORAL

Art. 2º - A Eleição para escolha das Entidades Representativas dos Usuários, Usuários Diretos, Gestores e Trabalhadores de Saúde
do Sistema Municipal de Saúde que irão compor o CDS II será regulamentada por este Regimento.

§ 1º - A Eleição será organizada e conduzida pela Comissão Eleitoral designada conforme deliberação em Reunião Plenária do CDS
II, composta de 06(seis) membros garantida à representação de todos os segmentos.Sendo 03 (três) membros do Conselho Distrital,
02 (dois) membros representantes do CMS/Recife e 01 (um)membro indicado pelo Gerente do DS II, com garantia da paridade entre
os segmentos, sendo escolhido oportunamente um Coordenador entre os membros desta Comissão Eleitoral. Se necessário, a
comissão solicitará apoio operacional. 

Art. 3º - Compete a Comissão eleitoral:

I. Conduzir e supervisionar o processo eleitoral e deliberar, em última instância, sobre questões a ela relativas;
II. Requisitar ao Conselho Municipal de Saúde todos os recursos necessários para a realização do processo eleitoral;
III. Analisar e aprovar as inscrições de quaisquer Candidaturas;
IV. Divulgar a relação de todos os Candidatos e de todas as Entidades aptas ao processo eleitoral;
V. Analisar e julgar recursos relativos a registros de candidaturas e outros assuntos;
VI. Instalar a Mesa Eleitoral;
VII. Disciplinar, receber, organizar e apurar votos;
VIII. Proclamar o resultado eleitoral;
IX. Apresentar ao Conselho Distrital de Saúde, relatório com o resultado do pleito, bem como observações que possam contribuir para
o aperfeiçoamento do processo eleitoral na ocasião dos futuros processos eleitorais.

CAPÍTULO III
DOS ELEITORES

Art.4º - Poderá votar qualquer usuário que comprove ser morador da RPA e trabalhador vinculado a qualquer unidade do DS II, que
seja maior de 18 (dezoito) anos, exceto o que consta no art.: 5º, parágrafo 4º, deste Regimento Interno.

CAPÍTULO IV
DOS CANDIDATOS

Art. 5º - Poderão participar do processo Eleitoral todos os Gestores, os Trabalhadores, Usuários Diretos e Entidades e Organizações
da Sociedade Civil, de âmbito Distrital Sanitário II e/ou municipal, através de requerimento dirigido à Comissão Eleitoral expressan-
do a vontade de participar da eleição mediante a apresentação da seguinte documentação:

I- Cópia do Estatuto da Entidade ou Organização, registrada em cartório;

II - Cópia da Ata da Eleição de Diretoria atual, registrada em Cartório;

III - Termo de Indicação do (a) Delegado (a) que representará a Entidade ou Organização na Eleição, subscrito (a) pelo (a) repre-
sentante legal da Entidade ou Organização;

IV - Cópia da cédula de identidade do (a) Delegado (a) autenticada;

V - Cópia do CNPJ.

VI - Requerimento dirigido a Comissão Eleitoral expressando a vontade de participar da Eleição como Eleitor (a) e/ou como Candidato (a):

VII - O Candidato do segmento usuário obrigatoriamente terá que apresentar um comprovante de residência oficial ou Declaração da
Associação de Moradores e/ou Conselho de Moradores, comprovando sua residência no DS II, bem como documento de identidade (RG).

§ 1º - Para o segmento trabalhador deverá ser apresentada relação com o nome, matrícula e lotação dos candidatos, sendo os can-
didatos obrigatoriamente lotados em quaisquer das Unidades de Saúde do Distrito Sanitário II e/ou na sede do Distrito Sanitário II.

§ 2º - A Entidade, independente de sua abrangência, deverá ter sua Sede localizada territorialmente no DS II e os Usuários Diretos
terão que residir obrigatoriamente no território do DS II.

§ 3° - As vagas destinadas ao segmento Gestor serão indicadas pelo Gerente do Distrito Sanitário.

§ 4º - Não poderão participar como candidato do segmento trabalhador ou segmento usuário, trabalhadores vinculados a empresas
terceirizadas, conforme especificado no CAPÍTULO III, art. 68, parágrafo 4, do Regimento Interno do CMS.

CAPÍTULO V
DAS VAGAS PARA COMPOSIÇÃO DO CDS II

Art. 6º - As vagas para Usuário Direto, Entidades Representativas dos Usuários e Trabalhadores de Saúde que comporão o Conselho
Distrital de Saúde II, deverão obedecer ao Título III - Dos Conselhos Distritais de Saúde, Capítulo III, Artigo 67,incisos I, II e III, do
Regimento Interno do CMS/Recife publicado em 30/01/2013, conforme Lei Municipal 17.280/2006.

CAPÍTULO VI
DAS INSCRIÇÕES

Art. 7º - A inscrição das Entidades Representativas dos Usuários, dos Usuários Diretos e Trabalhadores de Saúde do Sistema
Municipal de Saúde, deverá ser feita obrigatoriamente na Secretaria Executiva do Conselho Distrital de Saúde II, sito à Rua Antônio
Rangel, 208 - Encruzilhada - Recife-PE, telefone 3355.6950 (para informações e esclarecimentos), conforme cronograma (Anexo I).

CAPÍTULO VII
DAS IMPUGNAÇÕES E HOMOLOGAÇÕES DAS INSCRIÇÕES

Art. 8º - Encerrado o prazo para as inscrições, a Comissão Eleitoral poderá contar com o apoio da Assessoria Jurídica da Secretaria
Municipal de Saúde/Recife, para analisar a documentação e divulgará a relação das Entidades habilitadas na sede do Distrito
Sanitário II, abrindo-se prazo de 48(noventa e oito) horas para apresentação de Recursos às eventuais impugnações conforme
cronograma (Anexo I).

PARÁGRAFO ÚNICO - A Comissão julgará os recursos, num prazo de 48 (quarenta e oito) horas, homologando e divulgando na sede
do Conselho Distrital de Saúde, a relação final dos candidatos (as) habilitados (as).

CAPÍTULO VIII
DA ELEIÇÃO

Art. 9º - A eleição do Conselho Distrital de Saúde II dar-se-á através de votação em turno único, em local divulgado através da
Secretaria do Conselho Distrital.

Art. 10 - A Comissão Eleitoral designará a Mesa para recepção e apuração dos votos formada por 02 (dois) membros, sendo 01 (um)
Presidente, 01 (um) Secretário.

§ 1º - A votação poderá ser acompanhada e fiscalizada no local de votação pelos candidatos (as) ou por um representante indicado
pelo candidato (a) no ato da inscrição da candidatura.

§ 2º - Os fiscais terão acesso a todos os trabalhos da mesa, podendo consignar em Ata seus protestos.

§ 3º - Os votos que sejam objetos de protesto serão tomados em separado, em envelope próprio depositado na urna, no qual con-
stará o motivo do protesto.

Art. 11º - Cada Candidato (a)deverá dirigir-se ao local de votação, respeitando o seu segmento, munido de documento original de
identidade e após assinar a listagem de candidato(a) inscrito, receberá a Cédula de Votação.

§ 1º - A Cédula Eleitoral conterá em seu interior o segmento e o espaço para preenchimento do número do candidato (a).

§ 2º - A Cédula de votação deverá ser rubricada pelos membros da Mesa.

Art. 12º - Antes do inicio da votação, deverá ser constatada pela Mesa e Fiscais presentes que a urna está obrigatoriamente vazia.

Art. 13º - Após o encerramento da votação, o Presidente da Mesa deverá lavrar a Ata da Eleição que constará as ocorrências do dia,
os protestos e pedidos de impugnação.

PARÁGRAFO ÚNICO- A ata, uma vez lavrada, será assinada por todos os Mesários e fiscais presentes ao ato e pela Comissão Eleitoral.

CAPÍTULO IX
DA APURAÇÃO E DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES

Art. 14º - A apuração dos votos será realizada no local da votação, após o último eleitor, em conformidade com o horário estabeleci-
do (Anexo I), acompanhado pelos fiscais e Comissão Eleitoral.

§ 1º - Antes da abertura da urna, a Junta Apuradora se pronunciará sobre os pedidos de impugnação, protestos e ocorrências, por-
ventura constantes da Ata de votação.

§ 2º - Os pedidos de Impugnação e protestos concernentes à votação, que não tenham sido consignados na Ata de votação não serão considerados.

§ 3º - Em caso de discordância de pronunciamento da Junta Apuradora, caberá recurso a Comissão Eleitoral, procedendo-se nor-
malmente à apuração, com o devido Registro dos Recursos.

Art. 15º - Serão proclamados eleitos os (as) candidatos(as) mais votados. 

PARÁGRAFO ÚNICO- Caberá ao representante da Comissão Eleitoral recolher a documentação e o material utilizado na votação e
proceder à divulgação dos resultados imediatamente após a conclusão dos trabalhos da Junta Apuradora.

Art. 16º - Em caso de empate entre candidatos(as) do mesmo segmento será eleito o(a) de maior idade, comprovada por documento oficial.

Art. 17º - A Mesa Apuradora comunicará o resultado à Comissão Eleitoral, que se fará presente no local de votação, através de 01
(um) representante.

Art. 18º - O resultado final do processo eleitoral será imediatamente apresentado e homologado pela Comissão Eleitoral na 1ª
Reunião Ordinária subsequente do CDS II.

CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 19º - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral, a qual será dissolvida após a homologação do resultado.

Art. 20º - Este Regimento entrará em vigor imediatamente após sua publicação.

ANEXO I
CRONOGRAMA ELEITORAL

ATIVIDADE PERÍODO
Inscrição dos (as) Candidatos (as) A partir da data da publicação das 08:00h às 17:00h até as

17:00h de 15/03/16
Divulgação dos (as)Candidatos (as)Habilitados No dia 21/03/16 às 12:00h
Recebimento de Recursos e/ou impugnações Das 10:00h de 21/03 até 10:00h de 23/03/16
Julgamento dos Recursos e/ou Impugnações Das 11:00h do dia 23/03/16 até 11:00h do dia 24/03/16
Divulgação Final da Lista final de Candidatos (as).·. Dia 24/03/16 às 16:00h
Processo Eleitoral Dia 31/03/16 das 08:00h às 17:00h

À Comissão Eleitoral Conselho Distrital de Saúde II

Recife, 28 de janeiro de 2016.

OSCAR CORREIA DA SILVA.
Coordenador do Conselho Municipal de Saúde do Recife.

JAILSON DE BARROS CORREIA.
Secretário de Saúde do Recife.

Prefeitura do Recife
Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano

Secretário: João Batista Meira Braga

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS ABANDONADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS N.º 001/2016 - A
Secretária de Mobilidade e Controle Urbano do Recife, dando cumprimento ao que estabelece a Lei nº 17.936, de 18 de novembro
de 2013, especificamente o seu artigo 4º, após decorridas sem êxito todas as tentativas de notificação através de meio postal, pelo
presente Edital Notifica os proprietários dos veículos abaixo relacionados para no prazo de cinco (05) dias, contados desta publicação,
retirar seus veículos do logradouro público sob pena de remoção.

Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano________________________________________
Secretário JOÃO BATISTA MEIRA BRAGA

Secretaria de Saúde________________________________________
Secretário JAILSON DE BARROS CORREIA


