
Recife, 15 de junho de 2013 Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo 15
organizadora do Processo Seletivo encaminhar em anexo exames atualizados que possa comprovar a Defi ciência Física (laudo 
dos exames acompanhados da tela radiológica, escanometria, Tomografi a Computadorizada, Ressonância Magnética, etc). 

Recife, _____/____/_____

Ratifi co as informações acima.
Ass. c/ Carimbo do Médico Assistente

DECLARAÇÃO DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA

Dr.(ª)_________________________________________CRM - PE: ___________
Especialidade: ______________________________, fundamentado no Texto da Lei 7.853 de 24/10/1989, Artigo 2º, Parágrafo Único, em 
seu inciso III, alíneas b, que diz: O empenho do poder público quanto ao surgimento e a manutenção de empregos inclusive de tempo 
parcial, destinados a pessoas com defi ciência que não tenham acesso aos empregos comuns. A qual foi normatizada pelo Decreto 
3.298/99 alterado pelo Decreto 5.296/04 que diz no seu Artigo 4º: É considerada pessoa com defi ciência Auditiva a que se enquadra 
nas seguintes categorias:
Inciso II – Defi ciência Auditiva: Perdas bilaterais, parciais ou totais, de quarenta e um decibéis(db) 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.

Declaro que o(a) Sr(ª) ________________________________________________ Identidade Nº _____________ inscrito(a) no Processo 
Seletivo concorrendo a uma vaga de _______________________ como Pessoa com Defi ciência AUDITIVA. Fundamentado no exame 
clínico que o(a) mesmo(a) apresenta e com base no previsto nos termos da Lei e no Decreto 3.298 alterado pelo Decreto 5.296, AFIRMO 
que: o(a) candidato(a) (É) (NÃO É) Pessoa com Defi ciência Auditiva, cujo CID 10 da Defi ciência 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. 
NOTA: O(A) candidato(a) inscrito(a) como Defi ciente Auditivo(a) é obrigado(a) além deste documento para a análise da comissão 
organizadora do Processo Seletivo encaminhar em anexo Audiometria atualizada e Audiometrias anteriores que porventura 
possua, que possam comprovar a defi ciência Auditiva Bilateral a partir de 56 db na frequência de 500 Hz e sua evolução, se for 
o caso. 

Recife, _____/____/_____

Ratifi co as informações acima.
Ass. c/ Carimbo do Médico Assistente

DECLARAÇÃO DE DEFICIÊNCIA VISUAL

Dr.(ª)_________________________________________CRM - PE: ___________
Especialidade: ______________________________, fundamentado no Texto da Lei 7.853 de 24/10/1989, Artigo 2º, Parágrafo Único, em 
seu inciso III, alíneas b, que diz: O empenho do poder público quanto ao surgimento e a manutenção de empregos inclusive de tempo 
parcial, destinados a pessoas com defi ciência que NÃO tenham acesso aos empregos comuns. A qual foi normatizada pelo Decreto 
3.298/99 alterado pelo Decreto 5.296/04 que diz no seu Artigo 4º: É considerada pessoa com defi ciência Visual a que se enquadra nas 
seguintes categorias:
Inciso III – Defi ciência 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 signifi ca acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais 
a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60 º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das 
condições anteriores. (nova redação dada pelo Decreto Nº 5.296/04) e pela Súmula STJ 377/09 para os portadores de visão monocular. 

Declaro que o(a) Sr(ª) ________________________________________________ Identidade Nº _____________ inscrito(a) no Processo 
Seletivo concorrendo a uma vaga de ________________________ como Pessoa com Defi ciência 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 Defi ciência Visual, cujo CID 10 da Defi ciência é 
__________. Em razão do(a) mesmo(a) apresentar Cegueira bilateral ou Visão Monocular as custas do Olho ____, conforme a acuidade 
visual C/S correção e  na Campimetria Digital Bilateral datada de ____/____/____ anexa. 
NOTA: O(A) candidato(a) inscrito(a) como Defi ciente Visual é obrigado(a) encaminhar além deste documento para a análise da 
comissão organizadora do Processo Seletivo anexar Campimetria Digital Bilateral atualizada e estudo da acuidade visual com e 
sem correção. Será considerado portador de Cegueira monocular “visão monocular” aquele que tenha acuidade visual igual ou 
inferior a 0,05 com a melhor correção, no olho afetado.                                                                      

Recife, _____/____/_____

Ratifi co as informações acima.
Ass. c/ Carimbo do Médico Assistente

ANEXO IX - PROGRAMAS 

AVALIAÇÃO PRÁTICA E DIDÁTICA

Clarinete

O candidato deverá realizar um recital de no mínimo 10 e no máximo 15 minutos, que constará de:
- C. M. v. WEBER - Concertino para Clarineta e Orquestra, Op. 26.
- OSVALDO LACERDA - Melodia para clarineta solo (1974).
O candidato deverá, ainda, ministrar para a banca uma aula com duração entre 25 e 30 minutos sobre iniciação ao instrumento.
Obs: Caberá ao candidato providenciar seu acompanhamento musical caso necessário. 

Flauta Transversa

O candidato deverá realizar um recital de no mínimo 10 e no máximo 15 minutos. O programa deverá conter pelo menos uma peça, total 
ou parcial, de cada item proposto:
- Um movimento rápido e um lento da Partita em lá menor de J. S. Bach;
- Uma peça de livre escolha de autor brasileiro;
- Um estudo do método “18 Exercícios ou Estudos para Flauta” do autor BERBIGUIER. 
O candidato deverá, ainda, ministrar para a banca uma aula com duração entre 25 e 30 minutos sobre iniciação ao instrumento.
Obs: Caberá ao candidato providenciar seu acompanhamento musical caso necessário.

Piano co-repetidor Erudito

O candidato deverá realizar um recital de no mínimo 10 e no máximo 15 minutos, que constará de:
Execução do acompanhamento de 04 (quatro) peças para voz (câmara e ou ópera) e/ou instrumento erudito (câmara ou sinfônica).
O candidato deverá, ainda, ministrar uma aula/ensaio sobre uma das peças, a ser sorteada no momento da avaliação, dentro do repertório 
da avaliação prática.
Obs: Caberá ao candidato providenciar cantor(es) ou instrumentista(s) para acompanhar.

Piano co-repetidor Popular

O candidato deverá realizar um recital de no mínimo 10 e no máximo 15 minutos, que constará de:
Execução de sequências de acordes cifrados, nos seguintes ritmos: samba, choro, bossa-nova, bolero, valsa, baião, xote e frevo. Leitura 
à primeira vista de melodias cifradas. Execução de uma peça, de livre escolha, de caráter erudito ou popular.
O candidato deverá, ainda, ministrar uma aula/ensaio sobre uma das peças, a ser sorteada no momento da avaliação, dentro do repertório 
da avaliação prática.
Obs: Caberá ao candidato providenciar cantor(es) ou instrumentista(s) para acompanhar. 

Saxofone
 
O candidato deverá realizar um recital de no mínimo 10 e no máximo 15 minutos, que constará de:
- Uma obra de autor de livre escolha, dentre os períodos clássico ou moderno;
- Lições 28, 29 e 30, páginas 34 e 35, objetivando o nível de leitura e interpretação à primeira vista; 
- lições versando sobre ornamentos (trino, grupetos, de 3 e 4 notas e mordente), lições 9, 10, 11 e 12, páginas 82 a 85. Obs: As indicações 
acima se referem ao método de Klosé, na edição Ricordi.
O candidato deverá, ainda, ministrar para a banca uma aula com duração entre 25 e 30 minutos sobre iniciação ao instrumento.
Obs: Caberá ao candidato providenciar seu acompanhamento musical caso necessário. 

Teoria Musical

O candidato deverá demonstrar habilidade na execução de algum instrumento harmônico (teclado, piano ou violão), que o auxiliará nas 
aulas. O repertório será de livre escolha do candidato, com cerca de 5 minutos para execução no instrumento.

À Comissão,

Na condição de candidato à Seleção Pública Simplifi cada para o CONSERVATÓRIO PERNAMBUCANO DE MÚSICA solicito análise da 
documentação anexa, apresentada na seguinte ordem:

Seqüência de apresentação Especifi cação dos Documentos Quantidade de Folhas

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

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 2013.

_____________________________________
Assinatura

ANEXO VI - COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

N.º de Inscrição: ________________

Nome do Candidato: 
________________________________________________________________________

Identidade: __________________     Órgão Expedidor:____________________________ 

CPF:________________________

Função para a qual se inscreveu: ___________________________________________

Declaro concordar com as condições da seleção estabelecidas no Edital, Anexo Único da Portaria Conjunta SAD/SE n.º 66 de 14 de 
junho de 2013, e que são verdadeiras as informações declaradas na inscrição.

Local: _________________,(PE) _____de _________________de 2013.
 

_______________________________________________________
Assinatura do Candidato

ANEXO VII

FORMULÁRIO PARA RECURSO / SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA

Nome do Candidato: _________________________________________________________  

Função: PROFESSOR DE MÚSICA / INSTRUMENTO: ____________________________

À
Secretaria de Educação de Pernambuco - SE
Como candidato ao Processo Seletivo Simplifi cado da SE, solicito a revisão de minha pontuação sob os seguintes argumentos:
(Discriminar a Etapa)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Local: ___________, ___ de __________ de 2013.

____________________________________________
Assinatura do Candidato

Atenção: Apresentar argumentações claras e concisas.

ANEXO VIII – DECLARAÇÕES DE DEFICIÊNCIA

DECLARAÇÃO DE DEFICIÊNCIA FÍSICA

Dr.(ª)_________________________________________CRM - PE: ___________
Especialidade: ______________________________, fundamentado no Texto da Lei 7.853, de 24/10/1989, Artigo 2º, Parágrafo Único, 
em seu inciso III, alíneas b, que diz: O empenho do poder público quanto ao surgimento e a manutenção de empregos inclusive de 
tempo parcial, destinados a pessoas com defi ciência que não tenham acesso aos empregos comuns. A qual foi normatizada pelo Decreto 
3.298/99 e que foi alterado pelo Decreto 5.296/04 que diz no seu Artigo 4º: É considerada pessoa com defi ciência Física a que se 
enquadra na seguinte categoria:
Inciso I – Defi ciência Física: Alteração completa ou parcial de um ou mais segmento do corpo humano, acarretando o comprometimento 
da função física apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, 
triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membro com deformidade 
congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam difi culdades para o desempenho de funções. (nova 
redação dada pelo Decreto Nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004 – DOU de 03/12/2004).
Declaro que o(a) Sr(ª)________________________________________________ Identidade Nº _____________ inscrito(a) no Processo 
Seletivo concorrendo a uma vaga de _________________________ como Pessoa com Defi ciência FÍSICA. Fundamentado no exame 
clínico que o(a) mesmo(a) apresenta e com base no previsto nos termos da Lei e nos Decreto 3.298 alterado pelo Decreto 5.296, AFIRMO 
que: O(A) candidato(a) (É) (NÃO É) Pessoa com Defi ciência Física, cujo CID 10 da Defi ciência é ______. Em razão do(a) mesmo(a) 
apresentar o seguinte quadro defi citário motor: ______________________________________________________________________
___________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________
   
NOTA: O(A) candidato(a) inscrito(a) como Defi ciente Físico(a) é obrigado(a) a além deste documento para a análise da comissão 
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V. Estabelecer que seja responsabilidade da Secretaria de Educação a criação dos instrumentos técnicos necessários à inscrição, 
avaliação curricular e divulgação dos resultados, além de todos os comunicados que se fi zerem necessários.
VI. Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.

DÉCIO JOSÉ PADILHA DA CRUZ
Secretário de Administração

JOSÉ RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Secretário de Educação

(PORTARIA CONJUNTA SAD / SE Nº  67 , DE 14  DE JUNHO DE 2013)

ANEXO ÚNICO – EDITAL

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

1.1. A presente Seleção Pública Simplifi cada visa a contratação temporária de 13 (treze) Profi ssionais de Nível Superior para atuarem 
como Analista de Obras, observados os quantitativos por função e localização, conforme o Anexo I.
1.2. O Processo Seletivo de que trata o subitem anterior será regido por este Edital e sua realização dar-se-á em duas etapas: Avaliação 
de Experiência Profi ssional, Análise de Títulos e Avaliação Prática.
1.3. Para a análise da Experiência Profi ssional e de Títulos, o candidato terá, obrigatoriamente, que apresentar no período estabelecido no 
Anexo IX, original e cópia dos documentos comprobatórios. Na Avaliação Prática, o candidato será submetido a um teste de informática 
(Excel e/ou AutoCAD), conforme estabelecido no Anexo IX.
1.4. A descrição sintética das atribuições específi cas da função consta do Anexo III deste Edital.
1.5. A indicação dos Requisitos de Formação e Experiência, da Jornada de Trabalho e do Valor da Remuneração, encontram-se 
discriminados no Anexo II deste Edital.
1.6. O presente Edital estará disponível no Diário Ofi cial do Estado de PE e no site www.educacao.pe.gov.br.
1.7. O candidato deverá ter disponibilidade para viajar;

2. DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

2.1. Do total de vagas ofertadas por função neste Edital, o mínimo de 3% (três por cento) será reservado para pessoas com defi ciência, 
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.
2.2. Serão consideradas pessoas com defi ciência aquelas que se enquadrem nos critérios estabelecidos pelo Decreto nº 3.298 de 
20.12.1999 e suas alterações, que regulamenta a Lei Federal nº 7.853 de 24/10/1989. 
2.3. Os candidatos que desejarem concorrer às vagas reservadas para pessoas com defi ciência deverão, no ato da inscrição, declarar 
essa condição e especifi car sua defi ciência.
2.4. Os candidatos que não se declararem pessoas com defi ciência, participarão do certame em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que se refere ao conteúdo, local e horário das avaliações, critérios de aprovação e à nota mínima exigida, em conformidade 
ao que determina o artigo 41, inc. I a IV do Decreto nº 3.298/99 e suas alterações.
2.5. O candidato que não declarar no ato da inscrição ser pessoa com defi ciência, fi cará impedido de concorrer às vagas reservadas, 
porém, disputará as de classifi cação geral.
2.6. A classifi cação e aprovação do candidato não garante a ocupação da vaga reservada às pessoas com defi ciência, devendo ainda, 
quando convocado, submeter-se à Perícia Médica que será promovida pelo Núcleo de Supervisão de Perícias Médicas e Segurança do 
Trabalho – NSPS, do Instituto de Recursos Humanos do Estado de Pernambuco – IRH, ou entidade por ele credenciada.
2.7. No dia e hora marcados para a realização da Perícia Médica, o candidato deve apresentar o Laudo Médico, conforme Anexo X deste 
Edital, atestando o tipo, o grau ou o nível da defi ciência, com expressa referência ao código correspondente da Classifi cação Internacional 
de Doença - CID e indicando a causa provável da defi ciência.
2.8. A Perícia Médica decidirá, motivadamente, sobre: 
e) a qualifi cação do candidato enquanto pessoa com defi ciência, observando obrigatoriamente os critérios estabelecidos pelo Decreto 
nº 3.298 de 20.12.1999; e,
f) a compatibilidade da defi ciência constatada com o exercício das atividades inerentes à função a qual concorre, tendo por referência 
a descrição das atribuições da função constante deste Edital.
2.9. O candidato que, após a Perícia Médica, não for considerado pessoa com defi ciência terá seu nome excluído da lista de classifi cados 
para as vagas reservadas. No entanto, permanecerá na lista de classifi cação para as vagas de concorrência geral.
2.10. O candidato cuja defi ciência for julgada incompatível com o exercício das atividades da função será desclassifi cado e excluído do 
certame.
2.11. Da decisão da Perícia Médica caberá Recurso Administrativo, no prazo de 03 (três) dias úteis, endereçado ao Núcleo de Supervisão 
de Perícias Médicas e Segurança do Trabalho – NSPS, do Instituto de Recursos Humanos do Estado de Pernambuco – IRH.
2.12. As vagas reservadas às pessoas com defi ciência que não forem preenchidas por falta de candidatos, por reprovação no certame ou 
por decisão da Perícia Médica, depois de transcorridos os prazos recursais, serão preenchidas pelos demais candidatos da concorrência 
geral observada a ordem de classifi cação.
2.13. Após a admissão, o candidato não poderá utilizar-se da defi ciência que lhe garantiu a reserva de vaga no certame para justifi car a 
concessão de licença ou aposentadoria por invalidez. 

3. DOS REQUISITOS

3.1. Para inscrição, o candidato deverá satisfazer as seguintes condições:
I. Ser brasileiro ou gozar das prerrogativas previstas no Art. 12, Parágrafo 1.º, da Constituição Federal;
II. Ter idade mínima 18 anos;
III. Estar em dia com as obrigações eleitorais;
IV. Estar quite com o serviço militar, quando do sexo masculino;
V. Não registrar antecedentes criminais e encontrar-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
VI. Preencher os requisitos de formação e Experiência exigidos, conforme indicado no Anexo II, deste Edital;
VII. Ter sido classifi cado, nesta Seleção Pública Simplifi cada, dentro do número de vagas oferecido;
VIII. Não acumular cargos e funções, a não ser os casos constitucionalmente admitidos.

4. DAS INSCRIÇÕES

4.1. As inscrições para o presente Processo Seletivo Simplifi cado serão gratuitas e realizadas, exclusivamente, de forma presencial, nos 
endereços, período e horário constantes dos Anexos VIII e IX. 
4.2. São procedimentos para Inscrição:
a) preencher completamente o Formulário de Inscrição – Anexo V, sem omissões, e entregar no prazo estabelecido no Anexo IX, 
acompanhado de Identidade, CPF, Carteira Profi ssional, Contracheque, Comprovante de Residência, documentos de comprovação da 
formação e Experiência Profi ssional, de acordo com o estabelecido na Tabela de Pontuação – Anexos IV e Registro no CREA. Toda a 
documentação deverá ser acondicionada em envelope, cuja capa será o Anexo V – A, devidamente preenchido pelo candidato.
4.3. Não serão aceitos envelopes que não estejam lacrados e capeados com o formulário do anexo V – A.
4.4. Será permitida Inscrição por Procuração Pública ou Particular.
4.4.1. O procurador deverá entregar, no ato da inscrição, os documentos exigidos no subitem 3.2, como também cópia legível de sua 
carteira de identidade e a procuração que lhe outorga poderes específi cos para realizar a inscrição.
4.5. O candidato inscrito assume total responsabilidade pelas informações prestadas, no ato da inscrição, inclusive por aquelas prestadas 
por seu Procurador (a), arcando com as consequências de eventuais erros no preenchimento do Formulário de Inscrição, podendo ser 
excluído do Processo Seletivo, caso a inscrição não esteja de acordo com o estabelecido neste Edital.
4.6.  No ato da Inscrição o candidato deverá receber o Comprovante de Inscrição – Anexo VI e conferi-lo, certifi cando-se de que foi 
devidamente preenchido.
4.7. Não serão aceitas inscrições por outra via não prevista neste Edital, condicional ou extemporânea.
4.8. O candidato deverá entregar a documentação necessária para uma única inscrição.
4.9. No ato da inscrição, o candidato deverá optar pela Sede/SE ou GRE, um só Município e para uma única função, conforme vagas 
ofertadas no Anexo I.
4.10. A inscrição do candidato implica na sua integral adesão a todas as regras que disciplinam a presente seleção.
4.11. Efetivada a inscrição, não será admitida, em qualquer hipótese, a alteração da inscrição ou acréscimo de documentos.
4.12. As inscrições que não atenderem a todos os requisitos estabelecidos neste Edital serão tornadas sem efeito.
4.13. A inscrição implicará na aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, não podendo o candidato alegar 
desconhecimento das regras.
4.14. O processo de inscrição só ocorrerá mediante o cumprimento de todas as etapas descritas acima, sendo de inteira responsabilidade 
do candidato possíveis prejuízos que vier a sofrer por inexatidão nas informações prestadas na inscrição, podendo o mesmo ser excluído 
do Processo Seletivo.

5. DA SELEÇÃO

5.1. A presente seleção será de caráter classifi catório e eliminatório. 
5.1.1. A Avaliação da Experiência Profi ssional equivalerá a 40 (quarenta) pontos e a Análise de Títulos 20 (vinte) pontos, dar-se-ão 

O candidato deverá, ainda, ministrar uma aula desenvolvendo atividades práticas sobre um assunto sorteado com 24 horas de 
antecedência dentre os que se seguem:
1. Compasso composto; 2. Alterações; 3. Quiálteras; 4. Claves; 5. Inícios Rítmicos.

Trombone

O candidato deverá realizar um recital de no mínimo 10 e no máximo 15 minutos, que constará de:
- Balade de Eugene Boza;
- Andante de Osvaldo Lacerda
O candidato deverá, ainda, ministrar para a banca uma aula com duração entre 25 e 30 minutos sobre iniciação ao instrumento.
Obs: Caberá ao candidato providenciar seu acompanhamento musical caso necessário. 

Trompa

O candidato deverá realizar um recital de no mínimo 10 e no máximo 15 minutos, que constará de:
- Concerto nº3 em Eb Maior - 1º movimento com cadência de W. A. Mozart;
- Canção e Dança de Osvaldo Lacerda
O candidato deverá, ainda, ministrar para a banca uma aula com duração entre 25 e 30 minutos sobre iniciação ao instrumento.
Obs: Caberá ao candidato providenciar seu acompanhamento musical caso necessário. 

Trompete

O candidato deverá realizar um recital de no mínimo 10 e no máximo 15 minutos, que constará de:
- Concerto para Trompete em Lá bemol Maior com cadência de Alexander Arutiunian; 
- A Corda e a Caçamba de Dimas Sedícias;
O candidato deverá, ainda, ministrar para a banca uma aula com duração entre 25 e 30 minutos sobre iniciação ao instrumento.
Obs: Caberá ao candidato providenciar seu acompanhamento musical caso necessário. 

Tuba

O candidato deverá realizar um recital de no mínimo 10 e no máximo 15 minutos, que constará de:
- Cantiga Brasileira de Gilberto Gagliarde Transcrição: Adoniram P. Marques; 
- Sonata nº.1 (Fá Maior), de Benedetto Marcello (1686-1739); 
- 2º movimento: allegro Transcrição: Donald C. Litte e Ricard B. Nelson;
O candidato deverá, ainda, ministrar para a banca uma aula com duração entre 25 e 30 minutos sobre iniciação ao instrumento.
Obs: Caberá ao candidato providenciar seu acompanhamento musical caso necessário. 

Viola

O candidato deverá realizar um recital de no mínimo 10 e no máximo 15 minutos, que constará de: 
- Dois movimentos rápidos de sonata barroca, suíte (de Bach) ou concerto barroco;
- Um estudo de Kreutzer;
O candidato deverá, ainda, ministrar para a banca, uma aula com duração entre 25 e 30 minutos sobre iniciação ao instrumento.
Obs: Caberá ao candidato providenciar seu acompanhamento musical caso necessário.

Violino

O candidato deverá realizar um recital de no mínimo 10 e no máximo 15 minutos, que constará de:
- Estudo de Kreutzer (42 estudos) nº 10;
- Um movimento rápido de concerto clássico;
O candidato deverá ainda, ministrar para a banca, uma aula com duração entre 25 e 30 minutos sobre iniciação ao instrumento.
Obs: Caberá ao candidato providenciar seu acompanhamento musical caso necessário. 

Violoncelo

O candidato deverá realizar um recital de no mínimo 10 e no máximo 15 minutos, que constará de:
- Um Estudo para violoncelo a escolher entre Dotzauer (113 estudos livros 1 e 2), Popper (10 estudos opus 76), Sebastian Lee (40 estudos 
melódicos e progressivos, opus 31, livro 1) ou Feuillard (estudos diários); 
- Um movimento rápido de concerto clássico e um movimento rápido de uma Suíte para violoncelo solo de J. S. Bach.
O candidato deverá, ainda, ministrar para a banca uma aula com duração entre 25 e 30 minutos sobre iniciação ao instrumento.
Obs: Caberá ao candidato providenciar seu acompanhamento musical caso necessário. 

ANEXO X - CALENDÁRIO

EVENTO DATA / PERÍODO LOCAL

Inscrição e Apresentação da Documentação 12/08/2013 a 23/08/2013

Conservatório Pernambucano de Música 
Av. João de Barros, nº 594 – Santo Amaro, 
Recife - PE.
Horário: 09h00 às 16h00, exceto aos sábados, 
domingos e feriados.

Divulgação do Resultado Preliminar Até 30/08/2013 Site:  www.educacao.pe.gov.br

Recurso ao Resultado Preliminar - 1ª Etapa
1º e 2º dias úteis após a 
divulgação do Resultado 
Preliminar

Conservatório Pernambucano de Música 
Av. João de Barros, nº 594 – Santo Amaro, 
Recife - PE.
Horário: 09h00 às 16h00

Divulgação do Resultado Final – 1ª. Etapa e 
convocação dos candidatos para a 2ª e 3ª Etapas 
– Avaliação Prática e Avaliação Didática 

06/09/2013 Site:  www.educacao.pe.gov.br

Sorteio de Temas para a Avaliação Didática de 
acordo com o Anexo IX. (Professor de Teoria 
Musical)

12/09/2013 Conservatório Pernambucano de Música 
Av. João de Barros, nº 594 – Santo Amaro, 
Recife – PE.

Avaliação 2ª e 3ª Etapas - Avaliação Prática e 
Avaliação Didática 13/09/2013

Conservatório Pernambucano de Música 
Av. João de Barros, nº 594 – Santo Amaro, 
Recife – PE.

Divulgação do Resultado Final Até 25/09/2013 Site:  www.educacao.pe.gov.br
eDiário Ofi cial do Estado de Pernambuco.

PORTARIA CONJUNTA SAD/SE Nº 67, DE 14 DE JUNHO DE 2013.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO e o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, tendo em vista a autorização contida no Decreto Estadual 
nº 39.435, de 29 de maio de 2013 e na Deliberação Ad Referendum nº 055/2013, de 29 de maio de 2013, da Câmara de Política de 
Pessoal, 

RESOLVEM:

I. Abrir Seleção Pública Simplifi cada para a contratação temporária de 13 (treze) Profi ssionais de Nível Superior, observadas as regras 
contidas no Anexo Único, que integra a presente Portaria Conjunta.
II. Determinar que a Seleção Pública Simplifi cada de que trata o item anterior será para atender à situação de excepcional interesse 
público da Secretaria de Educação, e terá prazo de validade correspondente a 01 (um) ano, prorrogável por igual período, a contar da 
data de homologação do resultado fi nal.
III. Estabelecer que a contratação temporária mencionada nesta Portaria Conjunta será válida por até 24 (vinte e quatro) meses, 
prorrogáveis por igual período, respeitadas as disposições previstas na Lei nº 14.547, de 21 de dezembro de 2011, alterada pela Lei 
Estadual nº 14.885, de 14 de dezembro de 2012 e demais normas aplicáveis à matéria.
IV. Instituir a Comissão responsável pela Coordenação do Processo Seletivo, fi cando, desde já, designados os seguintes membros, sob 
a presidência da primeira:

NOME FUNÇÃO ORGÃO

PATRICIA DE ARAUJO LOPES THÉ Gestora de Pessoas IRH

RODOLFO DE ANDRADE CAVALCANTI Analista em Gestão Administrativa SAD

ANA PAULA PIRES CARNEIRO DA CUNHA MUHLERT Superintendente de Desenvolvimento de Pessoas SE

VALQUÍRIA FALCÃO DA ROCHA MALTA Chefe de Unidade de Desenvolvimento de Pessoas SE

AURIDAN MARINHO COUTINHO Superintendente de Obras SE
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Recife 2 1 1 1 1 - 1 -
Gerência Regional da Mata 
Norte 
Nazaré da Mata 1 - - - - - - -
Gerência Regional da Mata Sul
Palmares 1 - - - - - - -

Gerência Regional do Sertão do 
Moxotó Ipanema

Arcoverde 1 - - - - - - -
Gerência Regional do Sertão 
Central 
Salgueiro 1 - - - - - - -
Gerência Regional do Sertão do 
Alto Pajeú
Afogados da Ingazeira 1 - - - - - - -

Gerência Regional do Sertão do 
Médio São Francisco

Petrolina 1 - - - - - - -
TOTAL GERAL 8 1 1 1 1 - 1 -

ANEXO II - REQUISITOS, REMUNERAÇÃO E JORNADA DE TRABALHO.

FUNÇÃO 
ANALISTA DE OBRAS REQUISITOS BÁSICOS DE FORMAÇÃO E EXPERÊNCIA REMUNERAÇÃO / 

CARGA HORÁRIA
 Graduação em Engenharia 
Civil/Arquitetura

Diploma ou Certifi cado de Conclusão de Curso Superior em Engenharia 
Civil ou Arquitetura e experiência em Obras Civis

Para CH de 40h
Semanais R$ 4.590,00

 Graduação em Engenharia 
Elétrica

Diploma ou Certifi cado de Conclusão de Curso Superior em Engenharia 
Elétrica e experiência em Eletrotécnica

 Graduação em Engenharia 
Civil Calculista

Diploma ou Certifi cado de Conclusão de Curso Superior em Engenharia 
Civil e experiência em Cálculo Estrutural

 Graduação em Engenharia 
Civil Hidrossanitária

Diploma ou Certifi cado de Conclusão de Curso Superior em Engenharia 
Civil e experiência em Hidrossanitária

ANEXO III - ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES

ATRIBUIÇÕES GERAIS DOS ANALISTAS DE OBRAS

a) Estabelecer, fi scalizar e executar mecanismos de controle de qualidade para as obras e serviços de engenharia;
b) Fiscalizar obras, elaborar e aprovar medições;
c) Prestar assessoramento às obras de construção, reforma e ampliação de prédios no âmbito da Secretaria de Educação;
d) Realizar acerto de contas das obras sob sua responsabilidade;
e) Esclarecer as unidades gerenciais da Secretaria de Educação sobre as justifi cativas técnicas, orçamentos e cronogramas de 
execução das obras;
f) Emitir relatórios de avaliação e laudos técnicos sobre as obras em andamento ou concluídas;
g) Colaborar na defi nição de especifi cações técnicas de materiais de construção e equipamentos;
h) Prestar informações aos órgãos de controle interno e externo relativo às obras sob sua responsabilidade; 
i) Fornecer informações necessárias para a composição de preços, bonifi cação de despesas indiretas, e elaboração de Termos de 
Referência para a defl agração de processo licitatório;
j) Acompanhar os controles administrativos dos contratos de obras e serviços de engenharia, sob sua responsabilidade, interagindo 
com a Gerência de Acompanhamento de Contratos de Engenharia, para as devidas providências;
k) Supervisionar e coordenar a execução dos contratos de obras.

ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DOS ANALISTAS DE OBRAS POR ÁREA

ENGENHEIRO CIVIL / 
ARQUITETO

a) Elaborar medições de obras e serviços executados, através da utilização do SIIG (Sistema 
Integrado de Informações Gerenciais), cumprindo os critérios de medição estabelecidos;
b) Realizar visitas rotineiras nos locais das obras e serviços;
c) Elaborar notas técnicas e relatórios fotográfi cos sobre obras e serviços executados;
d) Controlar e analisar documentos de despesas de obras;
e) Elaborar cronograma físico fi nanceiro de obras;
f) Elaborar e solicitar Termos Aditivos, quando for o caso, devidamente justifi cados, com análise 
de preços e elaboração de cronogramas;
g) Efetuar levantamento de quantitativos de serviços em campo e/ou através de projetos, para 
elaboração de orçamentos;
h) Inspecionar as obras quanto ao quesito segurança do trabalho e proteção contra incêndio;
i) Quantifi car insumos e serviços para elaboração de orçamentos e/ou composições de preços 
unitários;
Desempenhar outras atividades correlatas.

ENGENHEIRO CIVIL 
CALCULISTA

a) Elaborar, orçar e compatibilizar projetos de estruturas com os demais projetos, inclusive 
acompanhando suas alterações;
b) Efetuar vistorias para diagnóstico de problemas estruturais, com elaboração de pareceres e 
laudos indicando soluções técnicas;
c) Quantifi car insumos e serviços para elaboração de orçamentos e/ou composições de preços 
unitários;
d) Assessorar o analista de obras na elaboração de termos aditivos com justifi cativa técnica, 
análise de preços, cronogramas e demais informações necessárias a sua aprovação;
e) Fiscalizar a execução de obras quando solicitado;
f) Desempenhar outras atividades correlatas.

ENGENHEIRO CIVIL 
HIDROSSANITÁRIO

a) Elaborar, orçar e compatibilizar projetos hidrossanitários (água fria, esgoto sanitário e águas 
pluviais) com os demais projetos, inclusive acompanhando suas alterações;
b) Fiscalizar e elaborar medições de obras relacionadas ao sistema hidrossanitário;
c) Quantifi car insumos e serviços para elaboração de orçamentos e/ou composições de preços 
unitários;
d) Propor soluções de projetos sustentáveis com tecnologias inovadoras para o abastecimento de 
água e destino fi nal/tratamento de esgoto; 
e) Vistoriar e diagnosticar problemas no sistema hidrossanitários dos prédios das Unidades 
Escolares e Gerências Regionais, com elaboração de laudo indicando as soluções técnicas;
f) Assessorar o analista de obras na elaboração de termos aditivos com justifi cativa técnica, 
análise de preços, cronogramas e demais informações necessárias a sua aprovação;
g) Defi nir critérios de medição;
h) Desempenhar outras atividades correlatas.

ENGENHEIRO 
ELETRICISTA 

a) Elaborar, orçar e compatibilizar projetos de instalações elétricas e de subestações com os 
demais projetos, inclusive acompanhando suas alterações;
b) Fiscalizar e elaborar medições de obras relacionadas ao sistema elétrico e subestações; 
c) Vistoriar e diagnosticar problemas de instalações elétricas nos prédios das Unidades Escolares 
e Gerências Regionais, com elaboração de laudo indicando as soluções técnicas;
d) Assessorar o analista de obras na elaboração de termos aditivos com justifi cativa técnica, 
análise de preços, cronogramas e demais informações necessárias a sua aprovação;
e) Defi nir critérios de medição;
f) Desempenhar outras atividades correlatas.

ANEXO IV - AVALIAÇÃO DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E DE TÍTULOS

Analista de Obras- Engenheiro Civil /Arquiteto

Especifi cações Pontuação Pontuação
Máxima Documentos comprobatórios

Total de pontos

1º Avaliador 2º Avaliador

através da análise da documentação comprobatória apresentadas pelo candidato e das informações prestadas na fi cha de inscrição.  A 
Avaliação Prática, teste de informática (Excel e/ou AutoCAD) equivalerá a 40 (quarenta) pontos e dar-se-á através de teste que avaliará a 
habilidade do candidato nos programas utilizados para desenvolver as atribuições exigidas. A Avaliação Prática será realizada de acordo 
com o Anexo IX.

5.1.2. Para a comprovação da Experiência Profi ssional e de Títulos deverão ser anexados os documentos especifi cados nos Anexos IV, 
de acordo com a função para a qual concorre. 
5.1.3. Só serão pontuados os cursos e experiências profi ssionais que tiverem correlação com a função para a qual concorre.
5.1.4. Só serão aceitos Certifi cados e Diplomas emitidos por Instituição reconhecida pela autoridade pública competente.
5.1.5. Os comprovantes de cursos realizados fora do Brasil devem ser traduzidos e reconhecidos pela autoridade competente ou por ela 
ofi cialmente delegada.
5.1.6. A experiência profi ssional indicada pelo candidato só será aceita se comprovada e se estiver de acordo com o estabelecido no 
Anexo IV.
5.1.7. As Certidões deverão ser emitidas em papel timbrado da Instituição e assinadas pelas autoridades responsáveis por sua emissão.
5.1.8 Não serão aceitos protocolos para fi ns de comprovação de Documentos Pessoais, de Titulação e de Experiência Profi ssional.
5.1.9. Cada item de avaliação será contado apenas uma vez.

6. DA CLASSIFICAÇÃO, DOS RECURSOS E CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA HOMOLOGAÇÃO.

6.1. O Resultado Final do Processo Seletivo Simplifi cado será o somatório dos pontos obtidos na Análise da Experiência Profi ssional, de 
Títulos e da Avaliação Prática.
6.2. Os candidatos serão classifi cados, no Resultado Final, de acordo com a pontuação alcançada, por Sede/SE ou GRE/Município e 
função, na ordem decrescente de pontos obtidos.
6.3 O candidato poderá interpor recurso, de forma presencial no local para o qual se inscreveu, mediante documento escrito e protocolado 
à Sede/SE ou GRE – Gerência Regional de Educação, de opção, de acordo com modelo previsto no Anexo VII, no local e data 
estabelecidos nos Anexos VIII e IX; cabendo à respectiva Unidade Administrativa ou GRE, proceder à análise e julgamento do mesmo.
6.4. Não serão analisados os recursos interpostos fora dos prazos ou apresentados em locais diversos dos estipulados neste Edital.
6.5. Não serão analisados recursos interpostos contra avaliação, nota ou resultado de outros candidatos. 
6.6. Não será aceito nenhum documento quando da interposição do recurso, sendo recebido apenas o formulário de recurso constante 
do Edital, devidamente preenchido e assinado pelo candidato.
6.7. Ocorrendo empate no Resultado Final, serão adotados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:
I. O candidato com maior pontuação na avaliação de Experiência Profi ssional e Análise de Títulos;
II. O candidato com maior pontuação na Avaliação Prática (teste de informática - Excel e/ou AutoCAD);
III. O candidato mais idoso.
IV. 
6.8. Nada obstante o disposto no subitem imediatamente acima, fi ca assegurado aos candidatos que tiverem idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos, nos termos do art. 27, da Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), a idade mais avançada como primeiro critério 
para desempate, sucedidos dos outros critérios previstos no item 6.7.
6.9. O candidato que concorrer como Pessoa com Defi ciência – PCD terá seu nome na lista dos classifi cados PCD, bem como na listagem 
geral. E o candidato que não for considerado pessoa com defi ciência terá seu nome excluído da lista de classifi cados para as vagas 
reservadas a PCD e permanecerá na lista de classifi cação para as vagas de concorrência geral.
6.10. O Resultado Preliminar e Final do Processo Seletivo Simplifi cado estarão à disposição dos candidatos para consulta no endereço 
eletrônico: www.educacao.pe.gov.br. Sendo o Resultado Final homologado através de Portaria Conjunta SAD/SE, publicada em Diário 
Ofi cial do Estado de PE, observando a ordem decrescente de pontuação.
6.11. A relação nominal dos aprovados será emitida por ordem decrescente de classifi cação por Sede/SE, GRE, município e função, 
discriminando as pontuações, em listagens separadas, onde as Pessoas Com Defi ciência – PCD fi gurarão nas 02 (duas) listagens, ou 
seja, naquela específi ca para as vagas de pessoas com defi ciência e na listagem das vagas de concorrência geral.

7. DA CONVOCAÇÃO

7.1. Os candidatos classifi cados serão convocados para as contratações através da Sede/SE ou GRE - Gerência Regional de Educação, 
de opção, conforme a necessidade da Secretaria de Educação, a convocação será através de telegrama e/ou e-mail, enviado para o 
endereço constante na fi cha de inscrição do candidato. O candidato convocado terá o prazo de até 02 (dois) dias úteis para se apresentar 
na SE, a contar da data do recebimento da convocação.
7.2. 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 a vaga.

8. DA CONTRATAÇÃO

8.1. A localização dos candidatos contratados será na Sede/SE ou Gerência Regional de Educação/Município obedecendo à opção feita 
pelos mesmos, no ato da Inscrição.
8.2. O horário de trabalho será defi nido pela Unidade de Lotação, considerando que os candidatos deverão ter disponibilidade para 
cumprir com a carga horária da função para a qual se candidatou, nos turnos da manhã, tarde e/ou noite.
8.3. A jornada de trabalho e a remuneração do Analista de Obras serão estabelecidas de acordo com o Anexo II.
8.4. No ato da contratação o candidato deverá informar os dados da sua conta bancária, constando o número da agência e o número da 
conta corrente, vinculada a qualquer agência do BRADESCO, por ser esse o Banco conveniado com a SE para o pagamento dos servidores. 
8.5. O prazo de vigência do contrato será de até 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis por igual período, respeitadas as disposições 
previstas na Lei nº 14.547, de 21 de dezembro de 2011, alterada pela Lei Estadual nº 14.885, de 14 de dezembro de 2012 e demais 
normas aplicáveis à matéria.
8.6. Para a efetivação da contratação deverão ser apresentados a cópia e original da identidade, CPF, título de eleitor com comprovação 
do último pleito, certifi cado de reservista do candidato (se do sexo masculino), carteira profi ssional, PIS ou PASEP, comprovante de 
residência, Diploma ou Certifi cado de conclusão do curso de graduação com habilitação na modalidade para a qual concorre e Registro 
no CREA.

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. Os candidatos classifi cados serão contratados obedecendo rigorosamente à ordem de classifi cação.
9.2. Todos os horários previstos neste Edital correspondem ao horário Ofi cial do Estado de Pernambuco.
9.3. Não será fornecido ao candidato documento comprobatório de classifi cação ou aprovação no presente Processo Seletivo Simplifi cado, 
valendo para esse fi m, a publicação no Diário Ofi cial do Estado de Pernambuco.
9.4. A classifi cação do candidato no presente Processo Seletivo Simplifi cado assegurará apenas a expectativa de direito à contratação, 
fi cando a concretização desse ato condicionada à observância das disposições legais pertinentes ao exclusivo interesse, oportunidade e 
conveniência da SE, à existência de vaga, à rigorosa ordem decrescente de classifi cação e ao prazo de validade do certame.
9.5. 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, fi ca a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco - SE autorizada a promover o remanejamento 
de candidatos e/ou de vagas, prioritariamente, entre os municípios de uma mesma GRE, podendo também ocorrer entre as Regionais, 
levando-se em consideração a proximidade geográfi ca.
9.6. O candidato deverá manter atualizado seu endereço e telefone junto ao Órgão executor da seleção enquanto estiver participando 
deste processo, sendo de sua responsabilidade os prejuízos decorrentes da não atualização.
9.7. É de responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação de todos os avisos, comunicados e outras informações pertinentes ao 
Processo Seletivo, os quais serão sempre divulgados no local especifi cado neste Edital.
9.8. O candidato que tenha prestado serviços no âmbito do Estado de PE, mediante Contrato por Tempo Determinado, somente poderá 
ser contratado em decorrência desse Processo Seletivo, observados os prazos defi nidos na Lei 14.885, de 14 de dezembro de 2012 – 
(Art. 9º), publicado no D.O de 15/12/2012, podendo ser prorrogado por igual período. 
9.9. As disposições contidas no presente Edital poderão sofrer alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a 
providência ou a etapa que lhe disser respeito.
9.10. Dispositivos legais e normativos com entrada em vigor após a data da publicação deste Edital não serão objeto de avaliação para 
esta seleção.
9.11. O foro para dirimir quaisquer questões relacionadas à realização do Processo Seletivo de que trata este Edital será o da cidade de 
Recife/PE.
9.12. Poderá a Administração contratante rescindir o contrato antes do seu tempo fi nal, quando conveniente ao interesse público, por 
infração disciplinar do contratado ou desde que cessadas as razões que ensejaram a contratação.
9.13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Coordenadora do presente Processo Seletivo Simplifi cado.

ANEXO I - QUADRO DE VAGAS

GRE / UNIDADE 
ADMINISTRATIVA / MUNICÍPIOS

GRADUAÇÃO EM 
ENGENHARIA CIVIL/

ARQUITETURA

GRADUAÇÃO EM 
ENGENHARIA 

ELETRICA

GRADUAÇÃO EM 
ENGENHARIA 

CIVIL 
CALCULISTA

GRADUAÇÃO EM 
ENGENHARIA 

CIVIL 
HIDROSANITÁRIA

VCG PCD VCG PCD VCG PCD VCG PCD

SEDE DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO         
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Avaliação de 
Títulos

 Graduação exigida 
na função para a qual 
concorre 
10,0 pontos 

 Curso de 
Especialização, com 
carga horária igual ou 
superior a 360 horas, 
correlata com a função 
para a qual concorre.
20,0 pontos

 Curso de 
Aperfeiçoamento em 
área correlata à função, 
com carga horária 
mínima de 40 h/a (02 
pontos por curso), 
máximo de 05 cursos.
10,0 pontos

20

 Diploma ou Certidão de conclusão 
de nível superior emitido por 
Instituição reconhecida pelo MEC.

 Diploma ou Certidão de conclusão 
de curso de Especialização emitido 
por Instituição reconhecida pelo MEC, 
correlato com a função para o qual 
o candidato se inscreveu com no 
mínimo 360 horas.

 Certifi cado de realização de curso 
emitido por Instituição autorizada pelo 
órgão competente.

Avaliação 
Prática de 

Informática 
(AutoCAD)

 10 pontos 
para cada 
questão

40

PONTUAÇÃO MÁXIMA 100

Analista de Obras Engenheiro Civil Hidrossanitário

Especifi cações Pontuação Pontuação
Máxima Documentos comprobatórios

Total de pontos

1º Avaliador 2º Avaliador

Experiência 
Profi ssional

 De 6 meses até 2 anos na 
função para a qual concorre
20,0 pontos 

 De 2 anos e 1 dia a 4 anos na 
função para a qual concorre
30,0 pontos

 Mais de 5 anos na função para 
a qual concorre
40,0 pontos

 Até 04 Anotações de 
Responsabilidade Técnica – ART
5,0 pontos por ART

40

 Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (Registro de Exercício na 
Função)

 Certidão de Acervo Técnico - CAT 
(Emitida a cada ano de experiência), 
especifi ca da área de fi scalização, 
supervisão ou gerenciamento de obras.

 Certidão de Acervo Técnico - CAT 
(Emitida a cada ano de experiência) 
específi ca da área de Hidrossanitária. 

 Declaração ou Certidão emitida por 
Pessoa Jurídica de Direito Público ou 
Privado na qual o profi ssional tenha 
atuado.

 Contratos referentes à prestação de 
serviços no exercício da função.

 Anotações de Responsabilidade 
Técnica. ART especifi ca da área 
de fi scalização, supervisão ou 
gerenciamento de obras. 

 Anotações de Responsabilidade 
Técnica - ART especifi ca da área de 
Hidrossanitária.

Avaliação de 
Títulos

 Graduação exigida na função 
para a qual concorre
10,0 pontos 

 Curso de Especialização, com 
carga horária igual ou superior a 360 
horas, correlata com a função para a 
qual concorre.
20,0 pontos

 Curso de Aperfeiçoamento em 
área correlata à função, com carga 
horária mínima de 40 h/a (02 pontos 
por curso), máximo de 05 cursos.
10,0 pontos

20

 Diploma ou Certidão de conclusão 
de nível superior emitido por Instituição 
reconhecida pelo MEC.

 Diploma ou Certidão de conclusão 
de curso de Especialização emitido 
por Instituição reconhecida pelo MEC, 
correlato com a função para o qual o 
candidato se inscreveu com no mínimo 
360 horas.

Avaliação Prática de 
Informática (AutoCAD)  10 pontos para cada questão 40

PONTUAÇÃO MÁXIMA 100

Analista de Obras Engenheiro Eletricista

Especifi cações Pontuação Pontuação
Máxima

Documentos 
comprobatórios

Total de pontos

1º Avaliador 2º Avaliador

Experiência 
Profi ssional

 De 6 meses até 2 anos na 
função para a qual concorre
20,0 pontos

 De 2 anos e 1 dia a 4 
anos na função para a qual 
concorre
30,0 pontos

 Mais de 5 anos na função 
para a qual concorre
40,0 pontos

 Até 04 Anotações de 
Responsabilidade Técnica – 
ART
5,0 pontos por ART

40

 Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (Registro 
de Exercício na Função)
 Certidão de Acervo 
Técnico. CAT (Emitida a cada 
ano de experiência) especifi ca 
da área
 Declaração ou Certidão 
emitida por Pessoa Jurídica 
de Direito Publico ou Privado 
na qual o profi ssional tenha 
atuado
 Contratos referentes à 
prestação de serviços no 
exercício da função Anotações 
de Responsabilidade Técnica. 
ART especifi ca da área

Experiência
Profi ssional

 De 6 meses até 2 anos na 
função para a qual concorre
20,0 pontos

 De 2 anos e 1 dia a 4 
anos na função para a qual 
concorre
30,0 pontos

 Mais de 5 anos na função 
para a qual concorre
40,0 pontos

 Até 04 Anotações de 
Responsabilidade Técnica – 
ART 5,0 pontos por ART

40

 Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (Registro de 
Exercício na Função)

 Certidão de Acervo Técnico - CAT 
(Emitida a cada ano de experiência), 
especifi ca da área de fi scalização, 
supervisão ou gerenciamento de 
obras.

 Certidão de Acervo Técnico - CAT 
(Emitida a cada ano de experiência) 
especifi ca da área Civil. Certidão 
de Acervo Técnico - CAT (Emitida a 
cada ano de experiência) especifi ca 
da área.

 Declaração ou Certidão emitida 
por Pessoa Jurídica de Direito 
Publico ou Privado na qual o 
profi ssional tenha atuado.

 Contratos referentes à prestação 
de serviços no exercício da função.

 Anotações de Responsabilidade 
Técnica ART especifi ca da área 
de fi scalização, supervisão ou 
gerenciamento de obras. 

Avaliação de 
Títulos

 Graduação exigida na 
função para a qual concorre
10 pontos 

 Curso de Especialização, 
com carga horária igual ou 
superior a 360 horas, correlata 
com a função para a qual 
concorre.
20 pontos

 Curso de Aperfeiçoamento 
em área correlata à função, 
com carga horária mínima de 
40 h/a (02 pontos por curso), 
máximo de 05 cursos.
10 pontos

20

 Diploma ou Certidão de 
conclusão de nível superior emitido 
por Instituição reconhecida pelo 
MEC.

 Diploma ou Certidão de conclusão 
de curso de Especialização emitido 
por Instituição reconhecida pelo 
MEC, correlato com a função para 
o qual o candidato se inscreveu com 
no mínimo 360 horas.

 Certifi cado de realização 
de curso emitido por Instituição 
autorizada pelo órgão competente.

Avaliação 
Prática de 

informática 
(Excel) 

10 pontos para cada questão 40

PONTUAÇÃO MÁXIMA 100

Analista de Obras Engenheiro Civil Calculista

Especifi cações Pontuação Pontuação
Máxima Documentos comprobatórios

Total de pontos

1º Avaliador 2º Avaliador

Experiência 
Profi ssional

 De 6 meses até 2 
anos na função para a 
qual concorre
20,0 pontos 

 De 2 anos e 1 dia a 
4 anos na função para a 
qual concorre
30,0 pontos

 Mais de 5 anos na 
função para a qual 
concorre
40,0 pontos

 Até 04 Anotações 
de Responsabilidade 
Técnica – ART
5,0 pontos por ART

40

 Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (Registro de Exercício na 
Função)

 Certidão de Acervo Técnico - CAT 
(Emitida a cada ano de experiência), 
especifi ca da área de fi scalização, 
supervisão ou gerenciamento de 
obras.

 Certidão de Acervo Técnico - CAT 
(Emitida a cada ano de experiência) 
especifi ca da área de Orçamento. 
Certidão de Acervo Técnico - CAT 
(Emitida a cada ano de experiência) 
especifi ca da área de cálculo 
estrutural.

 Declaração ou Certidão emitida por 
Pessoa Jurídica de Direito Publico ou 
Privado na qual o profi ssional tenha 
atuado.


 Contratos referentes à prestação 
de serviços no exercício da função.

 Anotações de Responsabilidade 
Técnica. ART especifi ca da área 
de fi scalização, supervisão ou 
gerenciamento de obras. 

 Anotações de Responsabilidade 
Técnica. ART especifi ca da área de 
orçamento.

 Anotações de Responsabilidade 
Técnica. ART especifi ca da área de 
cálculo estrutural.
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ANEXO VI - COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Declaro, para fi ns de comprovação ao Processo Seletivo Simplifi cado para contratação temporária de Analistas de Obras/SE, que ___
_______________________________ inscreveu-se para a função de ____________________________________________, tendo 
apresentado ______________ documentos autenticados, conforme fi cha de inscrição nº. ____________.

___________, ____ de _________ de 2013.

__________________________________________

Assinatura e carimbo do Responsável pela Inscrição

VII – FORMULÁRIO PARA RECURSO

RECURSO À SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA
Nome do Candidato: ____________________________________________________
À Comissão Coordenadora do Processo Seletivo para Analistas de Obras: 
Como candidato ao Processo Seletivo simplifi cado da SE, para a função de_____________________________, com experiência 
em: __________________solicito a revisão de minha pontuação na Avaliação de Títulos e Experiência Profi ssional sob os seguintes 
argumentos:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

__________, ____ de ___________ de 2013.

________________________________
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 VIII - ENDEREÇOS PARA INSCRIÇÃO, AVALIAÇÃO PRÁTICA E ENTREGA DE RECURSO.

UNIDADE / G R E ENDEREÇO
Sede / SE - Unidade de Atendimento 
Funcional da Gerência Geral de 
Desenvolvimento de Pessoas.

Av. Afonso Olindense, Nº 1513, Bloco B Térreo - CEP 50810-000, Fone: 3183-8978.

Mata Norte – Nazaré da Mata Rua Coelho Neto, S/N – Nazaré da Mata - CEP: 55.800-000, Fone: 3633-4900 / 3633-4901

Mata Sul – Palmares Rua Felipe Paes, Centro – Catende - Fone: 3673-1013.

Sertão Central - Salgueiro Travessa Lourival Sampaio, 395 - Salgueiro, CEP: 56.000-000 - Fone: (87) 3871-0480 / 
3871-8388.

Sertão do Alto Pajeú – Afogados da 
Ingazeira Av. Arthur Padilha, S/N - Afogados da Ingazeira - CEP: 56.800-000, Fone: (87) 3838-8904

Sertão do Moxotó Ipanema – 
Arcoverde

Rua Castro Alves, S/N - São Cristóvão - Arcoverde CEP: 56.500-000, Fone: (87) 3821-8417 
/ 3821-8416

Sertão do Médio São Francisco - 
Petrolina

Av. Monsenhor Ângelo Sampaio, S/N - Areia Branca - Petrolina - CEP: 56.328-000 - Fone: 
(87) 3866-6336 / 3866-6337. 

ANEXO IX - CALENDÁRIO

EVENTO DATA / PERÍODO LOCAL/HORÁRIO
Inscrição e Apresentação da Documentação 19/06/13 até 03/07/13 De acordo com Anexo VIII de 09h as 16h

Avaliação Prática de Informática (Excel e/ou 
AutoCAD) -

Data, local e horário serão informados no site 
www.educacao.pe.gov.br durante o período de 
inscrição.

Divulgação do Resultado Preliminar Até 17/07/13 Site: www.educacao.pe.gov.br
Recebimento de Recurso ao Resultado 
Preliminar

1º, 2º dias úteis após a divulgação 
do Resultado Preliminar

De acordo com o item 6.3 do Edital, das 09h às 
16h.

Divulgação do Resultado Final Até 26/07/13 www.educacao.pe.gov.br e Diário Ofi cial do 
Estado.

ANEXO X - DECLARAÇÕES DE DEFICIÊNCIA

DECLARAÇÃO DE DEFICIÊNCIA FÍSICA

Dr.(ª)_________________________________________CRM - PE: ___________
Especialidade: ______________________________, fundamentado no Texto da Lei 7.853, de 24/10/1989, Artigo 2º, Parágrafo Único, 
em seu inciso III, alíneas b, que diz: O empenho do poder público quanto ao surgimento e a manutenção de empregos inclusive de 
tempo parcial, destinados a pessoas com defi ciência que não tenham acesso aos empregos comuns. A qual foi normatizada pelo Decreto 
3.298/99 e que foi alterado pelo Decreto 5.296/04 que diz no seu Artigo 4º: É considerada pessoa com defi ciência Física a que se 
enquadra na seguinte categoria:
Inciso I – Defi ciência Física: Alteração completa ou parcial de um ou mais segmento do corpo humano, acarretando o comprometimento 
da função física apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, 
triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membro com deformidade 
congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam difi culdades para o desempenho de funções. (nova 
redação dada pelo Decreto Nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004 – DOU de 03/12/2004).

Declaro que o(a) Sr(ª)________________________________________________ Identidade Nº _____________ inscrito(a) no Processo 
Seletivo concorrendo a uma vaga de _________________________ como Pessoa com Defi ciência FÍSICA. Fundamentado no exame 
clínico que o(a) mesmo(a) apresenta e com base no previsto nos termos da Lei e nos Decreto 3.298 alterado pelo Decreto 5.296, AFIRMO 
que: O(A) candidato(a) (É) (NÃO É) Pessoa com Defi ciência Física, cujo CID 10 da Defi ciência é ______. Em razão do(a) mesmo(a) 
apresentar o seguinte quadro defi citário motor: _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________
   
NOTA: O(A) candidato(a) inscrito(a) como Defi ciente Físico(a) é obrigado(a) a além deste documento para a análise da comissão 
organizadora do Processo Seletivo encaminhar em anexo exames atualizados que possa comprovar a Defi ciência Física (laudo 
dos exames acompanhados da tela radiológica, escanometria, Tomografi a Computadorizada, Ressonância Magnética, etc). 

Recife, _____/____/_____

Ratifi co as informações acima.
Ass. c/ Carimbo do Médico Assistente

DECLARAÇÃO DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA

Dr.(ª)_________________________________________CRM - PE: ___________
Especialidade: ______________________________, fundamentado no Texto da Lei 7.853 de 24/10/1989, Artigo 2º, Parágrafo Único, em 
seu inciso III, alíneas b, que diz: O empenho do poder público quanto ao surgimento e a manutenção de empregos inclusive de tempo 
parcial, destinados a pessoas com defi ciência que não tenham acesso aos empregos comuns. A qual foi normatizada pelo Decreto 
3.298/99 alterado pelo Decreto 5.296/04 que diz no seu Artigo 4º: É considerada pessoa com defi ciência Auditiva a que se enquadra 
nas seguintes categorias:
Inciso II – Defi ciência Auditiva: Perdas bilaterais, parciais ou totais, de quarenta e um decibéis(db) 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.

Avaliação de Títulos

 Graduação exigida na 
função para a qual concorre
10,0 pontos 
 Curso de Especialização, 
com carga horária igual 
ou superior a 360 horas, 
correlata com a função para a 
qual concorre.
20,0 pontos
 Curso de Aperfeiçoamento 
em área correlata à função, 
com carga horária mínima de 
40 h/a (02 pontos por curso), 
máximo de05 cursos.
10,0 pontos

20

 Diploma ou Certidão de 
Conclusão de nível superior, 
emitido por Instituição 
reconhecida pelo MEC. 
 Diploma ou Certidão 
de Conclusão de Curso de 
Especialização, emitido por 
Instituição reconhecida pelo 
MEC correlato com a função 
para a qual o candidato se 
Inscreveu com no mínimo 360 
horas.

Avaliação Prática 
de Informática 

(AutoCAD)

 10 pontos para cada 
questão 40

PONTUAÇÃO MÁXIMA 100

 ANEXO V 
A) FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA

Solicito a inclusão dos meus dados na Seleção Pública Simplifi cada de Analista de Obras.

GRE:  _____________________________ Município: ___________________

Sede/SE (     )

(     ) ANALISTA DE OBRAS / ENGENHEIRO CIVIL/ARQUITETO

(     ) ANALISTA DE OBRAS / ENGENHEIRO CIVIL CALCULISTA

(     ) ANALISTA DE OBRAS / ENGENHEIRO ELETRICISTA

(     ) ANALISTA DE OBRAS / ENGENHEIRO CIVIL HIDROSSANITÁRIO

Curso de Formação: Pós-Graduação: 

I – IDENTIFICAÇÃO

Nome do Candidato: 

Endereço: Nº.:

Bairro: Cidade: CEP: UF:

Fones:

RG: Órgão Emissor: Data de Emissão:     /     /

CPF: PIS/PASEP: Ano 1º Emprego:

Título de Eleitor: Zona: Secção:

Cart. Profi ssional Nº.: Série: UF: Data Expedição:     /     /

Certif. Reservista Nº.:

Sexo:    (      )F  (      ) Estado Civil: Data Nascimento:       /       /

Naturalidade: Nacionalidade:

Nome do Pai: Nome da Mãe:

Email:

II – DADOS PROFISSIONAIS

Situação Funcional: Outro Vínculo Empregatício:  Sim (   )        Não (   )

Cargo/Função: Tempo de Serviço:

PESSOA COM DEFICIÊNCIA: (    ) SIM    ___ Auditiva   ___ Visual    ___ Física/Motora                                                  (     ) NÃO                                           

Local data:

Assinatura: _____________________________________________________

Assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas e declaro estar ciente das penalidades cabíveis.

ANEXO V 
B) CAPA DO CADERNO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

INSCRIÇÃO Nº ____________________

NOME: _____________________________________________________________

FUNÇÃO ANALISTA DE OBRAS: __________________________________

SEDE/SE (     )

GRE: ______________________________________

REQUERIMENTO
À Comissão,

Na condição de candidato à Seleção Pública Simplifi cada para Analista de Obras da Secretaria de Educação do Estado, solicito análise 
da documentação anexa, apresentada na seguinte ordem:

Sequencia de apresentação Especifi cação dos Documentos Quantidade de Folhas
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   

TOTAL DE FOLHAS QUE COMPÕEM O CADERNO  

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

Recife, ____de _________________de 2013.

_____________________________________
Assinatura
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Nº 1150 - Autorizar os afastamentos do Estado, tendo em vista solicitação do Diretor Presidente da Agência Estadual de Meio Ambiente 
- CPRH, de PAULO HENRIQUE CAMAROTI DA SILVA, LÍGIA ALBUQUERQUE DE ALCÂNTARA e RIVADÁVIA JOSÉ SOARES 
JUNIOR, da referida Agência, para, em São Paulo – SP, no período de 17 a 21 de junho de 2013, participarem do Seminário MundoGEO 
Connect.

Nº 1151 - Autorizar o afastamento do Estado, tendo em vista solicitação do Chefe de Gabinete, da Secretaria de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade, de ALEXANDRE PINHEIRO ZANOTTI, da referida Secretaria, para, em Salvador – BA, no período de 22 a 26 de julho 
de 2013, participar do VI Congresso Brasileiro de Herpetologia.

FRANCISCO TADEU BARBOSA DE ALENCAR
Secretário da Casa Civil

PORTARIA DO DIA 10 DE JUNHO DE 2013

Nº 1094 – Autorizar os afastamentos do Estado, tendo em vista solicitação da Secretária Executiva da Receita Estadual, da Secretaria da 
Fazenda, de GUIDO ROBERTO DO REGO CAVALCANTI JÚNIOR e FERNANDO ANTÔNIO FRAZÃO CAMPOS, da referida Secretaria, 
para, em São Paulo - SP, no período de 17 a 23 de junho de 2013, participarem do Treinamento sobre Visão Geral das Operações da 
Câmara de Comercialização de Energias Elétrica – CCEE, sem ônus para o Estado de Pernambuco quanto ao período de 21 a 23 de 
junho de 2013.

(REPUBLICADA POR HAVER SAÍDO COM INCORREÇÃO NA ORIGINAL)

PORTARIA DA CC/GS /Nº 13 , de 13 de junho de 2013.

O SECRETÁRIO DA CASA CIVIL, no uso de suas atribuições, tendo em vista o art. 3º do Decreto nº. 13.480 de 02/01/1989.

RESOLVE:

I – Designar FABÍOLA CLAUDINELLE MEIRELES DA SILVA, matrícula nº 259.090-5, LUCIANA TEIXEIRA DE LIMA, matricula nº 
319.582-1 e MÕNICA MARIA DE ARRUDA CAVALCANTI, matricula nº 325.496-8 como Ordenadores de Despesas dos recursos 
destinados a esta Secretaria. 

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO TADEU BARBOSA DE ALENCAR
Secretário da Casa Civil

PORTARIA DA CC/GS /Nº. 14, de 13 de junho de 2013.

O SECRETÁRIO DA CASA CIVIL, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o Decreto nº. 36.102 de 18/01/2011, que 
regulamenta a Lei nº. 14.264, de 06/01/2011.

RESOLVE:

I – Designar a servidora FABÍOLA CLAUDINELLE MEIRELES DA SILVA, matrícula nº 259.090-5, para exercer as funções de Gestor de 
Contingenciamento da Secretaria da Casa Civil, com as atribuições específi cas descritas no Decreto nº 39.081, de 25/01/2013.

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO TADEU BARBOSA DE ALENCAR
Secretário da Casa Civil

PORTARIA DA CC/GS /Nº. 15, de 13 de junho de 2013.

O SECRETÁRIO DA CASA CIVIL, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que dispõe o parágrafo único, do Art. 4º, do Decreto nº 
39.000, de 27 de dezembro de 2012,

RESOLVE:

I – Designar a servidora IRACEMA DE MELO MENEZES, matrícula nº 216.454-0, para exercer as atribuições de Gestor de Telemática 
da telefonia móvel e internet móvel, da Secretaria da Casa Civil.

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO TADEU BARBOSA DE ALENCAR
Secretário da Casa Civil

PORTARIA DA CC/GS /Nº. 16, de 13 de junho de 2013.

O SECRETÁRIO DA CASA CIVIL, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o Decreto nº. 36.102 de 18/01/2011, que 
regulamenta a Lei nº. 14.264, de 06/01/2011.

RESOLVE:

I – Designar a servidora SUELY PERRUSI BANDEIRA DE MELLO, matrícula nº 258.867-6, para exercer as funções de Gestor de Frota 
da Secretaria da Casa Civil, com as atribuições específi cas descritas no Decreto Nº 39.349, de 26/04/2013.

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO TADEU BARBOSA DE ALENCAR
Secretário da Casa Civil

PORTARIA DA CC/GS /Nº. 17, de 13 de junho de 2013.

O SECRETÁRIO DA CASA CIVIL, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o Decreto nº. 36.102 de 18/01/2011, que 
regulamenta a Lei nº. 14.264, de 06/01/2011.

RESOLVE:

I – Designar a servidora LUCIANA DE ALBUQUERQUE LIMA XIMENES ARAÚJO, matrícula nº 297.476-2, para exercer as funções de 
Gestor de Patrimônio da Secretaria da Casa Civil, com as atribuições específi cas descritas no Decreto nº 38.875, de 22/11/2012, e suas 
alterações.

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO TADEU BARBOSA DE ALENCAR
Secretário da Casa Civil

SECRETÁRIO DA CASA CIVIL, no uso de suas atribuições, proferiu os seguintes despachos:

Em, 13 de junho de 2013:

AUTORIZO, nos termos da legislação pertinente, os expedientes abaixo relacionados:

Secretaria de Defesa Social – Secretaria Executiva de Gestão Integrada:
Protocolo GG 5303/2013, Ofício nº 1.132/2013 – SEGI/SDS
Protocolo GG 5304/2013, Ofício nº 1.133/2013 – SEGI/SDS
Protocolo GG 5305/2013, Ofício nº 1.134/2013 – SEGI/SDS
Protocolo GG 5306/2013, Ofício nº 1.135/2013 – SEGI/SDS
Protocolo GG 5307/2013, Ofício nº 1.136/2013 – SEGI/SDS

Declaro que o(a) Sr(ª) ________________________________________________ Identidade Nº _____________ inscrito(a) no Processo 
Seletivo concorrendo a uma vaga de _______________________ como Pessoa com Defi ciência AUDITIVA. Fundamentado no exame 
clínico que o(a) mesmo(a) apresenta e com base no previsto nos termos da Lei e no Decreto 3.298 alterado pelo Decreto 5.296, AFIRMO 
que: o(a) candidato(a) (É) (NÃO É) Pessoa com Defi ciência Auditiva, cujo CID 10 da Defi ciência 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. 
NOTA: O(A) candidato(a) inscrito(a) como Defi ciente Auditivo(a) é obrigado(a) além deste documento para a análise da 
comissão organizadora do Processo Seletivo encaminhar em anexo Audiometria atualizada e Audiometrias anteriores que 
porventura possua, que possam comprovar a defi ciência Auditiva Bilateral a partir de 56 db na frequência de 500 Hz e sua 
evolução, se for o caso. 

Recife, _____/____/_____

Ratifi co as informações acima.
Ass. c/ Carimbo do Médico Assistente

DECLARAÇÃO DE DEFICIÊNCIA VISUAL

Dr.(ª)_________________________________________CRM - PE: ___________
Especialidade: ______________________________, fundamentado no Texto da Lei 7.853 de 24/10/1989, Artigo 2º, Parágrafo Único, em 
seu inciso III, alíneas b, que diz: O empenho do poder público quanto ao surgimento e a manutenção de empregos inclusive de tempo 
parcial, destinados a pessoas com defi ciência que NÃO tenham acesso aos empregos comuns. A qual foi normatizada pelo Decreto 
3.298/99 alterado pelo Decreto 5.296/04 que diz no seu Artigo 4º: É considerada pessoa com defi ciência Visual a que se enquadra nas 
seguintes categorias:
Inciso III – Defi ciência 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 signifi ca acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais 
a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60 º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das 
condições anteriores. (nova redação dada pelo Decreto Nº 5.296/04) e pela Súmula STJ 377/09 para os portadores de visão monocular. 

Declaro que o(a) Sr(ª) ________________________________________________ Identidade Nº _____________ inscrito(a) no Processo 
Seletivo concorrendo a uma vaga de ________________________ como Pessoa com Defi ciência 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 Defi ciência Visual, cujo CID 10 da Defi ciência é 
__________. Em razão do(a) mesmo(a) apresentar Cegueira bilateral ou Visão Monocular as custas do Olho ____, conforme a acuidade 
visual C/S correção e  na Campimetria Digital Bilateral datada de ____/____/____ anexa. 
NOTA: O(A) candidato(a) inscrito(a) como Defi ciente Visual é obrigado(a) encaminhar além deste documento para a análise da 
comissão organizadora do Processo Seletivo anexar Campimetria Digital Bilateral atualizada e estudo da acuidade visual com e 
sem correção. Será considerado portador de Cegueira monocular “visão monocular” aquele que tenha acuidade visual igual ou 
inferior a 0,05 com a melhor correção, no olho afetado.                                                                      

Recife, _____/____/_____

Ratifi co as informações acima.
Ass. c/ Carimbo do Médico Assistente

PORTARIAS SAD DO DIA 14 DE JUNHO DE 2013

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições, RESOLVE:

Nº 818 - Colocar à disposição da SES, a servidora Beatriz Helena Ferreira Sitônio, matrícula nº 20.461-7, do IRH, com ônus para o 
órgão de origem, até 31.12.2013.

Nº 819 - Colocar à disposição da Secretaria de Imprensa, a servidora Sueli Romão dos Santos, matrícula nº 108.251-5, da SE, com 
ônus para o órgão de origem, até 31.12.2013.

Décio José Padilha da Cruz
Secretário de Administração

CASA CIVIL
Secretário: Francisco Tadeu Barbosa de Alencar

PORTARIAS DO DIA 14 DE JUNHO DE 2013.

O SECRETÁRIO DA CASA CIVIL, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no Decreto nº 25.845, de 11 de setembro de 
2003, e alterações, RESOLVE:

Nº 1139 – Autorizar o afastamento do Estado, tendo em vista solicitação do Secretário da Fazenda, de CARLOS ALBERTO DE MIRANDA 
MEDEIROS, da referida Secretaria, para, em Natal – RN, nos dias 18 e 19 de junho de 2013, participar da Reunião do Grupo Assessor 
das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – Conselho Federal de Contabilidade, sem ônus para o Estado de 
Pernambuco.

Nº 1140 - Autorizar o afastamento do Estado, tendo em vista solicitação do Secretário da Fazenda, de OSCAR VICTOR VITAL DOS 
SANTOS, Secretário Executivo da Receita Estadual, da referida Secretaria, para, em Natal – RN, no período de 19 a 21 de junho de 2013, 
participar de reunião sobre Postos Fiscais.

Nº 1141 - Autorizar os afastamentos do Estado, tendo em vista solicitação do Secretário da Fazenda, de RENATA ELAINE MESEL 
KAUFMAN, no período de 30 de junho a 03 de julho de 2013, e PEDRO PAULO SILVA ARAÚJO, no período de 30 de junho a 07 de 
julho de 2013, da referida Secretaria, para, em Salvador – BA, participarem do Seminário Brasileiro de Qualidade de Software – SBQS e 
do Curso de Introdução ao MR-MPS-SV – Serviços – Complementar, sem ônus para o Estado de Pernambuco quanto aos dias 06 e 07 
de julho de 2013 na parte referente a PEDRO PAULO SILVA ARAÚJO.

Nº 1142 - Autorizar o afastamento do Estado, tendo em vista solicitação do Secretário de Agricultura e Reforma Agrária, de ANTONIO 
CARLOS ROCHA, da referida Secretaria, para, em Brasília – DF, no dia 24 de abril de 2013, participar da Ofi cina de Avaliação e 
Nivelamento do Programa Água para Todos no Ministério da Integração Nacional.

Nº 1143 - Autorizar os afastamentos do Estado, tendo em vista solicitação do Secretário de Defesa Social, do Delegado de Polícia 
ELSIMAR FRAGA DA SILVA, do Escrivão de Polícia JEFFERSON SOARES NOVAIS, e dos Agentes de Polícia PAULO PEREIRA 
JÚNIOR e CHRISRALLEY PEREIRA FEITOZA DE SOUZA, da referida Secretaria, para, em Maceió - AL, no dia 24 de abril de 2013, 
tratarem de assuntos de interesse da sobredita Secretaria.

Nº 1144 - Autorizar o afastamento do Estado, tendo em vista solicitação do Secretário de Defesa Social, do Delegado de Polícia 
RICHARDSON SILVA, da referida Secretaria, para, em São Paulo - SP, no período de 08 a 19 de julho de 2013, participar, na qualidade 
de coordenador, da 6ª Edição do Curso de Investigação de Homicídios e Drogas Ilegais, sem ônus para o Estado de Pernambuco.

Nº 1145 - Autorizar o afastamento do Estado, tendo em vista solicitação do Secretário de Defesa Social, do Agente de Polícia JOAB 
JOSÉ DA SILVA, da referida Secretaria, para, em Vitória - ES, no período de 25 de outubro a 02 de novembro de 2013, participar do 15° 
SWAT-BRAZIL, sem ônus para o Estado de Pernambuco.

Nº 1146 - Autorizar o afastamento do Estado, tendo em vista solicitação do Secretário de Desenvolvimento Econômico, de MARIA 
EDUARDA ROCHA E MELLO, da Empresa SUAPE – Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros, para, em Brasília – DF, 
no período de 11 a 14 de junho de 2013, participar do Workshop ApexBrasil sobre atração de investimentos, sem ônus para o Estado 
de Pernambuco.

Nº 1147 - Autorizar o afastamento do Estado, tendo em vista solicitação do Secretário de Turismo, de SALO MESSIAS BORTMAN, 
da referida Secretaria, para, em Brasília – DF, nos dias 13 e 14 de junho de 2013, participar de reuniões no Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID e no Ministério do Turismo – Mtur.

Nº 1148 - Autorizar os afastamentos do Estado, tendo em vista solicitação do Diretor Presidente da Agência Estadual de Meio Ambiente 
- CPRH, de CINTHIA RENATA VIEIRA DE LIMA e CRISTIANE NAOMI TOGAWA, da referida Agência, para, em São Paulo – SP, no 
período de 26 a 28 de maio de 2013, participarem da Semana da Mata Atlântica.

Nº 1149 - Autorizar os afastamentos do Estado, tendo em vista solicitação do Diretor Presidente da Agência Estadual de Meio Ambiente 
- CPRH, de ANTONIUS FEEBURG JÚNIOR, JOSÉ ALBERTO RIBEIRO VIANA e RODOLFO AURELIANO DE ANDRADE SANTOS, 
da referida Agência, para, em São Paulo – SP, no período de 18 a 20 de junho de 2013, participarem do Curso de Aterros Sanitários.
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PORTARIA SE Nº 4441 DE 14 DE 06 DE 2013.

A GERENTE GERAL DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria SE nº 1495 de 
01.03.11, com base na Lei nº 6123, de 20.08.68, resolve remover FRANCISCO CESAR DOS SANTOS, Auxiliar de Serviços Administrativos 
Educacionais, Classe III, FS-A, matrícula nº 129.007-0, da Escola Martins Júnior, com 40 horas semanais, para a Escola Professora 
Fontainha de Abreu, Torrões, ambas da GRE Recife Sul, a partir de 01.02.13. SIGEPE nº 04170677/13.

PORTARIA SE Nº 4442 DE 14 DE 06 DE 2013.

A GERENTE GERAL DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria SE nº 1495 de 
01.03.11, com base na Lei nº 11.329, de 16.01.96, resolve localizar LENILDA BANDEIRA DE MELO, Professor LPE, Classe IV, FS-A, 
matrícula nº 66.546-0, em regência de classe, na Escola Delmiro Gouveia, no bairro de Boa Viagem, GRE Recife Sul, com 200 horas 
aulas mensais, na disciplina de História, a partir de 01.02.13. SIGEPE nº 04445087/13.

PORTARIA SE Nº 4443 DE 14 DE 06 DE 2013.

A GERENTE GERAL DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria SE nº 1495 de 
01.03.11, com base na Lei nº 10.782, de 30.06.92, considerando o Artigo 2º, item I da Lei nº 12.944, de 16.12.05, e Portaria SE nº 069 
de 03.01.06, resolve atribuir pro témpore, a gratifi cação referente a Escola de Pequeno Porte, MARIA ELIANE GALDINO TIMOTEO DA 
SILVA, Professor LPE, Classe I, FS-A, matrícula nº 252.274-8, para a função de Diretor da Escola Imaculada Conceição, no município de 
Arcoverde, permanecendo com remuneração equivalente a 200 horas aulas mensais, a partir de 22.04.13.

PORTARIA SE Nº 4444 DE 14 DE 06 DE 2013.

A GERENTE GERAL DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria SE nº 1495 de 
01.03.11, com base na Lei nº 11.329, de 16.01.96, resolve localizar CARLOS JOSE LIMA DE LIRA, Professor LPE, Classe II, FS-A, 
matrícula nº 194.381-2, em regência de classe, na Escola Heróis da Restauração, no bairro de Areias, GRE Recife Sul, com 150 horas 
aulas mensais, na disciplina de Ciências, a partir de 14.02.13 SIGEPE nº 

PORTARIA SE Nº 4445 DE 14 DE JUNHO DE 2013

A GERENTE GERAL DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições, tendo em vista decreto nº 30.352, de 
11/04/07, Portaria SE nº 1495 de 01/03/2011 e os termos da Lei nº 14.547 de 21/12/2011, Decreto 37.814 de 27/01/2012 regulamenta a 
Lei: Resolve: Publicar, resumidamente, os instrumentos administrativos, a seguir descritos: 1- ESPÉCIE: CONTRATOS TEMPORÁRIOS 
FIRMADOS ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2 - OBJETO: CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA NO TOTAL DE (6) Seis . 3. VIGÊNCIA: conforme período do contrato:

Nº CONTRATO NOME FUNÇÃO VIGÊNCIA MUNICÍPIO PROJETO

ER00343/13 ALDENIRA MARIANA DE LIMA PROFESSOR 14/06/2013 31/12/2013 JABOATAO DOS 
GUARARAPES

ENSINO 
REGULAR

ER00340/13 ASENATE DA SILVA ALMEIDA PROFESSOR 14/06/2013 31/12/2013 JABOATAO DOS 
GUARARAPES

ENSINO 
REGULAR

ER00339/13 ELIZANGELA LÚCIA DE 
FRANÇA PROFESSOR 14/06/2013 31/12/2013 JABOATAO DOS 

GUARARAPES
ENSINO 

REGULAR

ER00342/13 KLICIA SANTOS MOURA DO 
NASCIMENTO PROFESSOR 14/06/2013 31/12/2013 JABOATAO DOS 

GUARARAPES
ENSINO 

REGULAR

CP00355/13 LUCIANA DA SILVA FERRAZ PROFESSOR 14/06/2013 14/10/2013 SAO LOURENCO 
DA MATA

CHAPÉU DE 
PALHA

ER00341/13 NATALIA SILVA DE LIMA PROFESSOR 14/06/2013 31/12/2013 JABOATAO DOS 
GUARARAPES

ENSINO 
REGULAR

A GERENTE GERAL DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria SE n° 1495, 
de 01MAR2011, DOE/PE de 02MAR2011, considerando as justifi cativas e solicitações emitidas pelos Presidentes das Comissões 
de Processos Administrativos Disciplinares, fundamentando a necessidade de dilação de prazos para conclusão dos trabalhos e no 
Parágrafo único, do art. 220, da Lei nº 6.123/68 e suas alterações, bem como nos demais dispositivos aplicáveis, respeitando os 
Princípios Constitucionais contidos no art. 5º, inciso LV, da CF/88, RESOLVE: publicar as seguintes Portarias:

SE Nº4446 DE 14 DE JUNHO DE 2013 - Conceder 30 (trinta) dias de prazo, em prorrogação, contados da expiração do último prazo 
concedido, para conclusão do PAD nº 001.2012.04, instaurado pela Portaria SE nº 4509, de 12JUL2012, publicada no DOE/PE de 
13JUL2012.

SE Nº 4447 DE 14 DE JUNHO DE 2013 – Conceder 30 (trinta) dias de prazo, em prorrogação, contados da expiração do último prazo 
concedido, para conclusão do PAD nº 025.2012.04, instaurado pela Portaria SE nº 7079, de 14JUL2012, publicada no DOE/PE de 
15NOV2012.

SE Nº 4448 DE14 DE JUNHO DE 2013 – Conceder 30 (trinta) dias de prazo, em prorrogação, contados da expiração do último prazo 
concedido, para conclusão do PAD nº 006.010.01, instaurado pela Portaria SE nº 6136, de 01JUL2010, publicada no DOE/PE de 
02JUL2010.

SE Nº4449 DE 14 DE JUNHO DE 2013 – Conceder 20 (vinte) dias de prazo, em prorrogação, contados da expiração do último prazo 
concedido, para conclusão da sindicância nº 003.2013.01 instaurada pela Portaria SE nº 4009, de 24MAI2013, publicada no DOE/PE 
de 25MAI2013.

SE Nº 4950 DE 14 DE JUNHO DE 2013 – Conceder 30 (trinta) dias de prazo, em prorrogação, contados da expiração do último prazo 
concedido, para conclusão do PAD nº 012.2012.01 instaurada pela Portaria SE nº 5217, de 20AGO2012, publicada no DOE/PE de 
21AGO2012.

PORTARIA SE Nº4451 DE 14 JUNHO DE 2013.

A GERENTE GERAL DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria SE n° 1495, de 
01MAR2011, DOE/PE de 02MAR2011, considerando a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº 014.2012.04, Portaria de 
instauração SE nº 7639, de 26DEZ2012, DOE/PE de 27DEZ2013, SIGEPE nº 0461793-3/2013, originado pelo relatório da Sindicância 
ocorrida na Escola Professora Deanna Clarck Xavier, GRE Metropolitana Norte RESOLVE: homologar o relatório da Comissão, parte 
integrante desta decisão, pelos fatos e fundamentos nele contidos. DECIDE: Determinar o ARQUIVAMENTO do processo, com 
fundamento no artigo 236, da Lei nº 6.123/68 e alterações posteriores, por perda de objeto, em relação aos fatos relacionados à portaria 
inaugural, diante da apresentação de documentação, na fase de instrução, que descaracterizaram os possíveis ilícitos administrativos 
apurados. 

PORTARIA SE Nº 4452 DE 14 JUNHO DE 2013.

A GERENTE GERAL DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria SE n° 1495, de 
01MAR2011, DOE/PE de 02MAR2011, nos termo do Art. 214, da Lei nº 6.123/68 e demais dispositivos aplicáveis e considerando o 
teor do conteúdo do encaminhamento contido nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 014.2012.04, Portaria de instauração 
SE nº 7639, de 26DEZ2012, DOE/PE de 27DEZ2013, SIGEPE nº 0461793-3/2013, RESOLVE: I) Instaurar SINDICÂNCIA sob nº 007.
SID.2013.02 para investigação dos fatos contidos no encaminhamento que foram noticiados, II) Designar os servidores Ricardo Henrique 
da Silva Castro, mat.: 303.771-1 e Rosa de Fátima Galvão Silva, mat.: 147.795-1, para sob a presidência do primeiro, cumprirem a 
atribuição, podendo ter aceso à documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como colher depoimentos e solicitar documentos

PORTARIA SE Nº4453 DE 14 JUNHO DE 2013.

A GERENTE GERAL DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria SE n° 1495, de 
01MAR2011, DOE/PE de 02MAR2011, nos termo do Art. 214 da Lei nº 6.123/68 e demais dispositivos aplicáveis e considerando o teor 
do Ofi cio nº 196/2013, da GRE Recife Sul e demais documentos que acompanham o SIGEPE nº 0426982-4/2013, RESOLVE: I) Instaurar 
SINDICÂNCIA sob nº 006.SID.2013.02 para investigação dos fatos que foram noticiados, II) Designar os servidores Ricardo Henrique da 
Silva Castro, mat.: 303.771-1 e Rosa de Fátima Galvão Silva, mat.: 147.795-1, para sob a presidência do primeiro, cumprirem a atribuição, 
podendo ter aceso à documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como colher depoimentos e solicitar documentos.

PORTARIA SE Nº 4454 DE 14 JUNHO DE 2013.

A GERENTE GERAL DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria SE n° 1495, de 
01MAR2011, DOE/PE de 02MAR2011, nos termo do Art. 214 da Lei nº 6.123/68 e demais dispositivos aplicáveis e considerando o 
teor do Ofi cio nº 196/2013, da GRE Recife Sul e demais documentos que acompanham o SIGEPE nº 0426982-4/2013, RESOLVE: I) 
Instaurar SINDICÂNCIA sob nº 006.SID.2013.02 para investigação dos fatos que foram noticiados, II) Designar os servidores Ricardo 
Henrique da Silva Castro, mat.: 303.771-1 e Rosa de Fátima Galvão Silva, mat.: 147.795-1, para sob a presidência do primeiro, 
cumprirem a atribuição, podendo ter aceso à documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como colher depoimentos e 
solicitar documentos.

CIDADES
Secretário: Danilo Jorge de Barros Cabral

SECRETARIA DAS CIDADES - SECID
SECRETARIA EXECUTIVA ESPECIAL DE MOBILIDADE

AVISO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL
A Secretaria das Cidades do Estado de Pernambuco – SECID torna público que a Secretaria Executiva Especial de Mobilidade – 
SEEMOB , recebeu da Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – CPRH, a autorização Nº 04.13.04.001634-2, emitida 
em 26/04/13, com validade até 26/04/14, para empreendimentos que enquadra-se na Tipologia de Dragagem, Desassoreamento e 
Terraplanagem, código 1.6 (P) do Anexo II, da Lei Estadual Nº 14.249/2010 e suas alterações. Recife, 14 de junho de 2013. JOÃO 
HENRIQUE MORAES PINHEIRO - Secretário Executivo Especial de Mobilidade.

SECRETARIA DAS CIDADES - SECID
SECRETARIA EXECUTIVA ESPECIAL DE MOBILIDADE

AVISO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL
A SECID torna público que a Secretaria Executiva Especial de Mobilidade – SEEMOB recebeu da Agência Estadual de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos – CPRH, a autorização Nº 04.13.03.000879-1, emitida em 08/03/13, com validade até 08/03/14, para empreendimentos 
que enquadra-se na Tipologia de Supressão Vegetal para Licenciamento de Obras, Empreendimento e Atividades Modifi cadoras do Meio 
Ambiente, código 1.6 (P) do Anexo II, da Lei Estadual Nº 14.249/2010 e suas alterações. Recife, 14 de junho de 2013. JOÃO HENRIQUE 
MORAES PINHEIRO - Secretário Executivo Especial de Mobilidade.

SECRETARIA DAS CIDADES - SECID
SECRETARIA EXECUTIVA ESPECIAL DE MOBILIDADE

AVISO DE LICENÇA PRÉVIA
A SECID torna público que a Secretaria Executiva Especial de Mobilidade – SEEMOB recebeu da Agência Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos – CPRH, a Licença Prévia Nº 02.13.03.001043-1, emitida em 18/03/13, com validade até 18/03/15, 
para empreendimentos que enquadra-se na Tipologia de Hidrovias, código 7.3 (L) do Anexo I, da Lei Estadual Nº 14.249/2010 e suas 
alterações, cuja atividade principal consistirá na implantação de um sistema de transporte público fl uvial, composto pelo Corredor Fluvial 
Norte, com extensão de 2,9 Km e Corredor Fluvial Oeste com extensão de 11 Km. Recife, 14 de junho de 2013. JOÃO HENRIQUE 
MORAES PINHEIRO - Secretário Executivo Especial de Mobilidade.

CRIANÇA E DA JUVENTUDE
Secretário: Pedro Eurico de Barros e Silva

PORTARIA SCJ Nº 81 DO DIA 14 DE JUNHO DE 2013

O SECRETÁRIO DA CRIANÇA E DA JUVENTUDE, no uso de suas atribuições e em conformidade com o disposto no Ato Governamental 
nº 4158, de 13 de dezembro de 2012, e o que dispõe a Lei 14.264, de 06 de janeiro de 2011, RESOLVE:

Dispensar o servidor JOÃO PAULO DE OLIVEIRA, matrícula nº 346.329-0/SCJ, da Função Gratifi cada de Supervisão-2, Símbolo FGS-
2, a partir de 1º de julho de 2013.

Designar o servidor JOÃO PAULO DE OLIVEIRA, matrícula nº 346.329-0/SCJ, para exercer a Função Gratifi cada de Supervisão-1, 
Símbolo FGS-1, a partir de 1º de julho de 2013.

PEDRO EURICO DE BARROS E SILVA
Secretário da Criança e da Juventude

DEFESA SOCIAL
Secretário: Wilson Salles Damazio

CORREGEDORIA GERAL

PORTARIA Cor.Ger.SDS nº 389/2013. 
O Corregedor Geral, no uso das suas atribuições; considerando o teor do Provimento Correcional nº 002/2005-DOE nº 70, de 
15ABR05; considerando os termos da Portaria nº 389, de 19ABR13 - BG nº 076, de 24ABR13, que submete a Conselho de Disciplina, 
por haver incorrido no que preconizam as alíneas “a”, “b” e “c” do Inciso I do Art. 2º do Decreto nº 3.639, de 19 AGO 75, o Sgt 
PM Mat. 23096-0/BPRv, Gilson Leal Santos. RESOLVE: determinar a distribuição do Conselho de Disciplina à 2ª CPDPM, tombo 
nº 10.102.1007.00038/2013.2.4, visando apurar a responsabilidade do dito miliciano. R.P.C. Recife, 14JUN13. José Sidney Veras 
Lemos - Corregedor Geral.

POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO

PORTARIA DO CG/PMPE Nº 561/PMPE/CC/AG, de 10/06/2013.
EMENTA: Reversão de Policial Militar.
O Comandante Geral, no uso das suas atribuições que lhes são conferidas pelo Art. 1º, Inciso VIII, do Decreto nº 14.412, de 04JUL90, 
c/c o Art 78 e 79, da Lei nº 6.783, de 16OUT74, do Estatuto dos Policiais Militares, e de acordo com o Art. 8º, Inciso I do Regulamento 
de Movimentação de Ofi ciais e Praças (RMOP/PMPE), aprovado pelo Decreto nº 7.510 de 18OUT81, publicado no SUNOR nº. 18/81 
datado de 05NOV81, e considerando o que preconiza a Portaria do Comando Geral nº. 2064, de 15 DEZ 2006, publicada no Sunor nº. 
042 de 22DEZ2006; RESOLVE: I – Reverter para efeito regularização o Sd PM Mat 31604-0/2ºBPM – Maviael Gouveia de Lima Junior, 
ao serviço ativo da Corporação por haver encerrado sua participação no Pleito Eleitoral 2012, conforme informação contida no Ofício 
nº 1741 de 08 de outubro de 2012, oriundo do 2º BPM, João Fernandes Vieira; II - A presente Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação. JOSÉ CARLOS PEREIRA - CEL PM Comandante Geral. Por Delegação: NEY RICARDO DE MEIRELES - Cel PM Diretor 
de Gestão de Pessoas.

DESENVOLVIMENTO ECONłMICO
Secretário: Márcio Stefanni Monteiro Morais

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SDEC

Torna público que recebeu da Agência Estadual de Meio Ambiente – CPRH a autorização ambiental de nº 01.13.04.001258-9, para 
construção do sistema viário, projeto de pavimentação da área da TCA – Tecnologia em Componentes Automotivos S.A, a ser situada na 
Rodovia BR 101 Norte, km 13/15, Goiana/PE.

EDUCAÇ‹O
Secretário: José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira

PORTARIA SE Nº 4438 DE 14 DE 06 DE 2013.

A GERENTE GERAL DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria SE nº 1495, de 
01.03.11, resolve tornar sem efeito a Portaria nº 4320 de 11.06.13, de gratifi cação, referente à MARIA JOSEBETH FERREIRA DA SILVA, 
matrícula nº 191.444-8.

PORTARIA SE Nº 4439 DE 14 DE 06 DE 2013.

A GERENTE GERAL DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria SE nº 1495, de 
01.03.11, resolve tornar sem efeito a Portaria nº 4321 de 11.06.13, de gratifi cação, referente à OBERDAN DA SILVA DE ANDRADE, 
matrícula nº 303.955-2.

PORTARIA SE Nº 4440 DE 14 DE 06 DE 2013.

A GERENTE GERAL DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria SE nº 1495 de 
01.03.11, com base na Lei nº 6123, de 20.08.68, resolve localizar CARLOS FRANCISCO DE OLIVEIRA, Assistente Administrativo 
Educacional, Classe I, FS-A, matrícula nº 300.480-5, na Célula Administrativa e Financeira, GRE Salgueiro, com 40 horas semanais, a 
partir de 14.02.13. SIGEPE nº 04142845/13.




