
4 Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo Recife, 15 de outubro de 2013

Secretarias de Estado

ADMINISTRAÇ‹O
Secretário: Décio José Padilha da Cruz

PORTARIAS SAD DO DIA 14-10-2013

Portaria Conjunta SAD/ Perpart nº 131, de 14 de outubro de 2013.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO e o DIRETOR PRESIDENTE DA PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. 
– PERPART, tendo em vista a autorização contida no Decreto nº 39.936, de 11 de outubro de 2013, e na Deliberação Ad Referendum nº 
123/2013, de 08 de outubro de 2013 da Câmara de Política de Pessoal – CPP,

RESOLVEM:

I. Abrir seleção pública simplifi cada para a contratação temporária de 14 (quatorze) profi ssionais, sendo 03 (três) de nível superior e 
11 (onze) de nível médio ou técnico, no âmbito da Pernambuco Participações e Investimentos S.A. – Perpart, conforme detalhamento 
constante no Anexo Único desta Portaria Conjunta que integra para todos os efeitos a presente Portaria.

II. Determinar que a Seleção Pública Simplifi cada regida por esta Portaria Conjunta seja válida por 12 (doze) meses, prorrogáveis por 
igual período, a partir da data de homologação do seu Resultado Final, publicado no Diário Ofi cial do Estado de Pernambuco.
III. Estabelecer que a contratação temporária mencionada nesta Portaria Conjunta será submetida ao Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho, e respeitará o prazo máximo de 2 (dois) anos, admitindo-se uma única prorrogação, 
respeitadas as disposições contidas na Lei n.º 14.547, de 21 de dezembro de 2011, suas alterações, e demais normas aplicáveis à 
matéria.

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

NOME CARGO INSTITUIÇÃO

Maria Verônica Delmondes Bentinho Diretora de Recursos Humanos IRH
Rodolfo de Andrade Cavalcanti Analista em Gestão Administrativa SAD
Leonardo Henrique Fernandes Bezerra Analista em Gestão Administrativa SAD
Marcela Raposo de Souza Superintendente de Gestão Administrativa Perpart
Úrsula Ouriques de A. Lacerda Superintendente de Assuntos Jurídicos Perpart
Celso Severo da Silva Superintendente de Regularização Fundiária Perpart
Jose Adelino dos Santos Neto Assessor Executivo de Projetos Estratégicos Perpart

V. Estabelecer que seja de responsabilidade da Comissão Executora, a ser designada pela Perpart, a criação de todos os instrumentos 
necessários à inscrição, avaliação curricular, recebimento dos recursos, elaboração e divulgação dos resultados, além de todos os 
comunicados que se fi zerem necessários.

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

DÉCIO JOSÉ PADILHA DA CRUZ
Secretário de Administração

RODRIGO GAYGER AMARO
Pernambuco Participações e Investimentos S.A. – Perpart 

Portaria Conjunta SAD/ Perpart nº 131, de 14 de outubro de 2013.

ANEXO ÚNICO – EDITAL

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O processo seletivo simplifi cado de que trata esta Portaria Conjunta visa à contratação temporária de 14 (quatorze) 
profi ssionais, sendo 03 (três) de nível superior e 11 (onze) de nível médio ou técnico, com fundamento na Lei n.º 14.547, de 21 de 
dezembro de 2011, suas alterações, e demais normas aplicáveis à matéria, observando o detalhamento constante do Anexo I.
1.2. A seleção pública de que trata o subitem anterior será realizada em uma única etapa de Avaliação Curricular, de caráter classifi catório 
e eliminatório.
1.3. Para os atos advindos da execução deste processo seletivo, para os quais é exigida ampla divulgação, serão utilizados o Diário 
Ofi cial do Estado e o endereço eletrônico: www.perpart.pe.gov.br, devendo o resultado fi nal ser homologado através de Portaria Conjunta 
SAD/Perpart, publicada no Diário Ofi cial do Estado.
1.4. A jornada de trabalho dos profi ssionais contratados será de 40 (quarenta) horas semanais, sendo de segunda à sexta das 08h às 
12h e das 14h às 18h.
1.5 As regras do certame são disciplinadas por este Edital e respectivos anexos, que dele são partes integrantes, para todos os efeitos, 
e devem ser fi elmente observados.
1.6 Serão eliminadas as inscrições que não atenderem às especifi cações referentes aos requisitos previstos neste Edital.

2. DAS VAGAS

2.1. As vagas destinadas a Seleção Pública estão distribuídas na forma prevista no Anexo I, e deverão ser preenchidas pelos critérios de 
conveniência e necessidade da Pernambuco Participações e Investimentos S.A. – Perpart, respeitada a ordem de classifi cação constante 
da homologação do resultado fi nal da Seleção.
2.1.1. Antes de realizar a inscrição, o interessado deverá certifi car-se das atribuições, remuneração, requisitos e locais de trabalho da 
função, conforme previsto no Anexo I deste Edital.
2.1.2. O candidato deverá fazer a escolha de uma única função, à qual fi cará vinculado, não podendo alterá-la, sob hipótese alguma.
2.1.3. Para ocupar possíveis vagas que surjam durante o período de validade da Seleção, por desistências, rescisões ou criação de novas 
vagas, poderão ser convocados candidatos aprovados não inicialmente classifi cados, obedecendo-se o quantitativo de vagas reservadas 
para pessoas com defi ciência e respeitando-se sempre a ordem decrescente de notas.

2.2 DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

2.2.1. Do total de vagas ofertadas em função deste 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.
2.2.2. Serão consideradas pessoas com defi ciência aquelas que se enquadrem nos critérios estabelecidos pelo Decreto Federal nº 3.298 
de 20.12.1999 e suas alterações, que regulamenta a Lei Federal nº 7.853 de 24.10.1989.
2.2.3. 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.
2.2.4. Os candidatos que se declararem pessoas com defi ciência, participarão do certame em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que se refere a critérios de aprovação e à pontuação mínima exigida, em conformidade ao que determina o artigo 41, inc. 
I a IV do Decreto nº 3.298, de 1999, e suas alterações.
2.2.5. 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.
2.2.6. 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 pela Unidade de Supervisão de Perícias Médicas e Segurança do 
Trabalho – USPS, do Instituto de Recursos Humanos do Estado de Pernambuco – IRH, ou entidade por ele credenciada.
2.2.7. No dia e hora marcados para a realização da Perícia Médica, o candidato deve apresentar o Laudo Médico, conforme Anexo VII 
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.
2.2.8. A Perícia Médica decidirá, motivadamente, sobre:
a) a qualifi cação do candidato enquanto pessoa com defi ciência, observando obrigatoriamente os critérios estabelecidos pelo Decreto 
Federal nº 3.298 de 20.12.1999; e,

DECRETO Nº 39.946, DE 14 DE OUTUBRO DE 2013.

Abre ao Orçamento Fiscal do Estado, relativo ao exercício 
de 2013, crédito suplementar no valor de R$ 507.900,00 
em favor da Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Direitos Humanos - SDSDH.

O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV do art. 37 da Constituição 
Estadual, tendo em vista o disposto no inciso IV do art. 10 da Lei nº 14.898, de 20 de dezembro de 2012, e considerando a necessidade 
de reforçar dotações orçamentárias insufi cientes para atender despesas operacionais e de investimentos da Secretaria, não implicando 
acréscimo ao Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotações disponíveis, 

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Estado, relativo ao exercício de 2013, em favor da SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, crédito suplementar no valor de R$ 507.900,00 (quinhentos e sete mil e 
novecentos reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias especifi cadas no Anexo I.

Art. 2º Os recursos necessários ao atendimento das despesas de que trata o art. 1º são os provenientes da anulação, em igual 
importância, das dotações especifi cadas no Anexo II.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Campo das Princesas, Recife, 14 de outubro do ano de 2013, 197º da Revolução Republicana Constitucionalista e 192º da 
Independência do Brasil.

EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS 
Governador do Estado

LAURA MOTA GOMES
FRANCISCO TADEU BARBOSA DE ALENCAR

PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA
FREDERICO DA COSTA  AMÂNCIO

ATOS DO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2013.

O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso de suas atribuições RESOLVE:

Nº 4473 - Exonerar, a pedido, LUCIENE GONÇALVES PIMENTEL do cargo, em comissão, de Chefe de Apoio, símbolo CAS-3, do 
Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco - IRH, com efeito retroativo a 10 de outubro de 2013.

Nº 4474 - Nomear RENÉE NEBL JARDIM para exercer o cargo, em comissão, de Chefe de Apoio, símbolo CAS-3, do Instituto de 
Recursos Humanos de Pernambuco - IRH, com efeito retroativo a 10 de outubro de 2013.

Nº 4475 - Designar SILVIO ROMERO MUNIZ MARINHO, matrícula nº 275.963-2, da Secretaria de Saúde, para responder pelo expediente 
da Secretaria Executiva de Administração e Finanças, da referida Secretaria, no período de 07 a 18 de outubro de 2 013, durante a 
ausência do seu titular, em gozo de férias.

Nº 4476 - Designar SEVERINA BEATRIZ GOMES, matrícula nº 19.798-0, do Instituto de Recursos Humanos do Estado de Pernambuco 
– IRH, para responder pelo expediente da Diretoria do Hospital dos Servidores do Estado, do referido Instituto, no período de 15 a 20 de 
outubro de 2013, durante o afastamento de sua titular.

Nº 4477 - Tornar sem efeito o Ato nº 3315, de 05 de julho de 2013.

Nº 4478 - Designar ANNA REGINA ARARUNA GIBSON, matrícula nº 16258-2, do Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco - IRH, 
para responder pelo expediente da Gerência Administrativa, do referido Instituto, no período de 02 de julho a 07 de dezembro de 2013, 
durante a ausência de seu titular, em gozo de licença maternidade e férias regulamentares.

Nº 4479 - Delegar poderes ao Secretário de Recursos Hídricos e Energéticos, JOSÉ ALMIR CIRILO, para, em nome do Estado de 
Pernambuco, assinar o Convênio nº 779440/2012-MI e Termos Aditivos, elaborado pelo Ministério da Integração, com efeito retroativo a 
31 de dezembro de 2012.

Nº 4480 - Autorizar o afastamento do Estado de ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FIGUEIRA, Secretário de Saúde, para, em Brasília 
- DF, no período de 07 a 09 de outubro de 2013, participar da Reunião da Comissão Nacional de Residência Médica – CNRM, sem ônus 
para o Estado de Pernambuco.

Nº 4481   Autorizar o afastamento do Estado de FREDERICO DA COSTA AMANCIO, Secretário de Planejamento e Gestão, para, em 
Brasília – DF, nos dias 15 e 16 de outubro de 2013, tratar de assuntos de interesse do Estado.

ATO DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2013

Nº 4435 - Nomear VIVIANNE GUEIROS LIRA DORNELAS CAMARA para exercer o cargo, em comissão, de Gerente Geral de 
Gestão por Resultados na Saúde, símbolo DAS-2, da Secretaria de Planejamento e Gestão, com efeito retroativo a 01 de outubro 
de 2013.

(REPUBLICADO POR HAVER SAÍDO COM INCORREÇÃO NO ORIGINAL)



Recife, 15 de outubro de 2013 Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo 5
5.4. A documentação encaminhada pelos Correios só será acatada se tiver sido postada até o último dia do prazo para a entrega, ou 
seja, postada até 04/11/2013.
5.5. Caso o candidato apresente mais de um comprovante de experiência profi ssional relativa ao mesmo período de tempo, só um deles 
será computado.
5.6.O tempo de experiência profi ssional deverá ser comprovado na forma seguinte:
a) No setor privado, através de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, especifi camente das folhas que contêm 
os dados pessoais dos candidatos e os períodos de registro ou Declaração do empregador, na qual conste expressamente a função 
desempenhada, as principais atividades desenvolvidas e o respectivo período.
b) No setor público, por meio de certidão/declaração de tempo de serviço, emitida pela unidade de recursos humanos da instituição em 
que trabalha ou trabalhou, na qual conste expressamente a função desempenhada e as atividades desenvolvidas;
c) No caso de experiência profi ssional como autônomo, mediante Contratos ou Recibos de Pagamentos de Autônomo (RPA) ou Notas 
Fiscais de serviço, devendo constar expressamente o cargo/função desempenhados, as atividades desenvolvidas e o respectivo período.
d) No caso de experiência profi ssional no exterior, mediante certidão da instituição para a qual trabalhou acompanhada de tradução 
para a língua portuguesa, feita por tradutor juramentado, na qual conste expressamente o cargo/função desempenhado, as atividades 
desenvolvidas e o respectivo período.
e) No caso de experiência como cooperativado, mediante Declaração assinada pelo dirigente máximo da entidade à qual se vincula ou 
vinculou formalmente, na qual conste expressamente a Função desempenhada, as atividades desenvolvidas e o respectivo período.
5.7. Toda e qualquer Certidão/ Declaração deverá ser emitida em papel timbrado constando a assinatura, carimbo e função do responsável 
pela emissão do documento.
5.8. O registro e a declaração de experiência apresentada pelo candidato que não identifi car claramente a correlação das atividades 
exercidas com a função pretendida, não será considerada para fi ns de pontuação.
5.9. Na hipótese de não existir a unidade de recursos humanos de que trata a letra “b” do subitem 5.6, a certidão/declaração deverá ser 
emitida pela autoridade responsável pelo fornecimento do documento.
5.10. Não serão considerados, para fi ns de comprovação de experiência profi ssional, os trabalhos voluntários.
5.11. Estágios e monitorias serão considerados para fi ns de comprovação de experiência profi ssional, desde que devidamente 
comprovados por meio de declaração emitida pela autoridade responsável,da instituição que atua ou atuou, contendo o período e as 
atividades desenvolvidas.
5.12. Para fi ns de pontuação, serão considerados seminários, congressos, simpósios e outros equivalentes, comprovados através de 
certifi cados.
5.13. Para comprovação de experiência no uso de Sistema Integrado de Gestão Pública do Governo de Pernambuco (Sigepe), será 
solicitada Declaração do Setor de Recursos Humanos do Órgão de exercício da atividade, conforme Anexo IV.
5.14. Para comprovação de cursos de capacitação, correlatos a função a qual o candidato se inscreveu, serão documentos que 
comprovem a sua autenticidade: Diploma, Certifi cado ou Certidão Conclusão do Curso, emitido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado habilitada, com a informação da Carga Horária, conforme Anexo IV.
5.15. Para comprovação de cursos técnicos e/ou de extensão, serão documentos que comprovem a sua autenticidade: Diploma, 
Histórico Escolar, Certifi cado ou Certidão Conclusão do Curso, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado habilitada, com a 
informação da Carga Horária, conforme Anexo IV.
5.16. No caso de experiência profi ssional em política urbana e/ou voltadas para o Desenvolvimento Sustentável, serão exigidos os 
comprovantes elencados no subitem 5.6. deste edital.
5.17. Para comprovação de outra graduação e/ou pós-graduação lato sensu, serão documentos que comprovem sua autenticidade: 
Diploma, Certifi cado ou Certidão de Conclusão de Curso, expedido por IES credenciada pelo MEC ou Conselho Estadual de Educação, 
conforme previsto no Anexo IV.
5.18. Para comprovação de mestrado ou doutorado, serão documentos que comprovem sua autenticidade: Diploma, Certifi cado ou 
Certidão de Conclusão de Curso, expedido por IES credenciada pelo MEC ou Conselho Estadual de Educação.
5.19. Estarão classifi cados no processo seletivo os candidatos que obtiverem a mínima de 20 (vinte) pontos pontuação na Avaliação 
Curricular.
5.20. A classifi cação preliminar dos candidatos será divulgada, por Vaga/Área de formação, classifi cados por ordem decrescente, no sítio 
eletrônico www.perpart.pe.gov.br, link do Processo Seletivo Simplifi cado.
5.21. O resultado fi nal, após análise dos eventuais recursos, será divulgado, por Vaga/Área de formação, classifi cados por ordem 
decrescente, no sítio eletrônico www.perpart.pe.gov.br, link do Processo Seletivo Simplifi cado e no Diário Ofi cial do Estado de 
Pernambuco, na data prevista no Anexo V, sendo de exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar comunicados, convocações 
e o resultado fi nal da seleção.

6. DOS RECURSOS

6.1. O candidato poderá interpor recurso contra o resultado preliminar, no prazo fi xado no Anexo V deste Edital, mediante preenchimento 
do modelo constante no Anexo VI.
6.2. Os recursos deverão ser dirigidos à respectiva Comissão Executora, protocolado diretamente na sede da Perpart, na Av. Dr. João 
Lacerda, nº 395, Cordeiro, Recife-PE, ou enviados por SEDEX, conforme datas e horários fi xados no Anexo V.
6.3. Não será aceito recurso via fax, via correio eletrônico (e-mail) ou qualquer outro meio diverso daqueles previstos neste edital.
6.4. O recurso apresentado será, inicialmente, analisado pela Comissão Executora que, verifi cando que atende às questões preliminares 
de formalidade e tempestividade o analisará e, no mérito, concordando totalmente com as razões do recurso, em juízo de reconsideração, 
mudará a decisão anterior e, discordando no todo ou apenas em parte com as razões apresentadas, encaminhará o recurso, com seu 
pronunciamento, à Comissão Coordenadora, que decidirá.
6.5. Não serão analisados os recursos interpostos fora do prazo estipulado neste edital ou recebidos fora do formulário constante o 
Anexo VI.
6.6. Não serão apreciados os recursos interpostos contra avaliação, nota ou resultado de outro(s) candidato(s).
6.7. Não serão aceitos novos documentos quando da interposição dos recursos.
6.8. O candidato, quando da apresentação do recurso, deverá atender aos subitens abaixo:
a) Preencher o recurso com letra legível;
b) Apresentar argumentações claras e concisas.

7. DA CONTRATAÇÃO

7.1. São requisitos básicos para a contratação:
a) Ter sido aprovado neste Processo Seletivo;
b) Ser brasileiro nato ou naturalizado;
c) Cumprir as normas estabelecidas neste edital;
d) Não acumular cargos, empregos ou funções públicas, salvo os casos constitucionalmente admitidos;
e) Ter certifi cado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino;
f) Estar em dia com as obrigações eleitorais;
g) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função, mediante atestado emitido por um médico do trabalho;
h) Estar inscrito no órgão de regulamentação da categoria profi ssional, bem como em condições de regularidade perante o mesmo, 
quando for o caso.
7.2. Os candidatos aprovados serão submetidos ao Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho, e 
respeitarão o prazo máximo de 2 (dois) anos, admitindo-se uma única prorrogação, respeitadas as disposições contidas na Lei n.º 14.547, 
de 21 de dezembro de 2011, suas alterações, e demais normas aplicáveis à matéria.
7.3. A convocação para as contratações dar-se-á através de telegrama dirigido ao endereço constante na fi cha de inscrição 
do candidato classifi cado, sendo ele o único responsável por correspondência não recebida, em virtude de inexatidão no endereço 
informado, conforme cronograma disposto no Anexo V.
7.4. As contratações serão rescindidas, a qualquer tempo, quando conveniente ao interesse público; pelo término do prazo contratual; 
pelo desaparecimento da necessidade pública ou pela extinção ou conclusão do projeto que ensejou a referida contratação; verifi cada a 
ausência de idoneidade moral, assiduidade, disciplina, efi ciência ou aptidão para o exercício da função.
7.5. Os candidatos classifi cados deverão se apresentar na sede da Perpart, conforme cronograma disposto no Anexo V, para assinatura 
do contrato e entrega da documentação abaixo. O não comparecimento no referido prazo importará em expressa desistência, acarretando 
automaticamente na exclusão do candidato do processo seletivo, sendo imediatamente convocado o próximo candidato da lista de 
classifi cados.
a) RG - Registro Geral de Identifi cação, com a data da expedição, cópia e original;
b) CPF, cópia e original;
c) documentação comprobatória da escolaridade exigida para a função/área que concorre, cópia e original;
d) Carteira Profi ssional - CTPS (página da foto e da qualifi cação civil), cópia e original;
e) comprovação de residência/domicílio, cópia e original;
f) comprovação de experiência profi ssional mínima de 06 (seis) meses para a função a qual está se candidatando, comprovada através 
de declaração emitida por pessoa jurídica de direito público ou privado e/ou Carteira Profi ssional de Trabalho da respectiva profi ssão, 
cópia e original;
g) comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral;
h) quitação com o serviço militar, se do sexo masculino, cópia e original;
i) declaração de que trata o subitem 2.2.7 deste Edital, quando for o caso;
j) curriculum vitae;
k) Declaração de Antecedentes Criminais Federal e Estadual;

b) 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.
2.2.9. 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.
2.2.10. O candidato cuja defi ciência for julgada incompatível com o exercício das atividades da função será desclassifi cado e excluído 
do certame.
2.2.11. Da decisão da Perícia Médica caberá Recurso Administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias após a publicação do resultado, 
endereçado à Comissão Coordenadora da presente seleção.
2.2.12. 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 à ordem de classifi cação.
2.2.13. Após a contratação, 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. DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições serão gratuitas e poderão ser realizadas presencialmente, na sede da Perpart, localizada na Av. Dr. João Lacerda nº 
395, Cordeiro, Recife-PE, CEP: 50711-280, ou via SEDEX com Aviso de Recebimento (AR), recebido na sede Perpart até às 18:00 do 
dia 04/11/2013.
3.2. O candidato deverá preencher, com os seus dados pessoais, as informações solicitadas, inclusive as referentes à sua experiência 
profi ssional e aos cursos realizados, as quais servirão de instrumento de base para a Avaliação Curricular.
3.3. Antes de realizar a inscrição, o interessado deverá certifi car-se das atribuições, remuneração, requisitos e locais de trabalho da 
função, conforme previsto no Anexo I deste Edital.
3.4. Não serão aceitas inscrições via fax, via correio eletrônico (e-mail) ou qualquer outro meio diverso daquele previsto neste edital.
3.5. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá se certifi car dos requisitos exigidos para a função a que concorrerá, sendo de sua 
responsabilidade exclusiva a identifi cação correta e precisa dos respectivos requisitos e atribuições.
3.6. Caso o candidato realize mais de uma inscrição valerá, para efeitos do presente edital, apenas a última inscrição efetivada.
3.7. As informações prestadas no Formulário de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, devendo a comissão instituída 
excluir da Seleção o candidato que não preencher o formulário de forma completa e correta ou fornecer dados comprovadamente 
inverídicos, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.
3.8. A qualquer tempo, será anulada a inscrição e todos os atos e fases dela decorrentes, se for constatada falsidade em qualquer 
declaração ou qualquer irregularidade nos documentos apresentados.
3.9. Valerá como comprovante de inscrição, a parte inferior do Formulário de Inscrição - PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DO 
CANDIDATO.
3.10. Para se inscrever na seleção, o candidato deverá preencher o “FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO”, constante do Anexo II deste 
Edital, juntamente com o “CADERNO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS”, cuja capa deve seguir o modelo constante do Anexo 
III, devidamente acompanhados de cópias dos documentos comprobatórios das informações prestadas e da documentação relacionada 
a seguir.
3.11. Na “CAPA DO CADERNO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS”, deverá ser especifi cado, em ordem sequencial de 
apresentação, cada um dos documentos exigidos neste Edital, com indicação expressa da quantidade de folhas de cada documento e 
do total de folhas que compõem o caderno.
3.12. Juntamente com o “FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO” e o “CADERNO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS”, o interessado 
deverá enviar cópias autenticadas dos seguintes documentos:
a) RG - Registro Geral de Identifi cação, com a data da expedição;
b) CPF;
c) documentação comprobatória da escolaridade exigida para a função/área que concorre;
d) cópia da Carteira Profi ssional - CTPS (página da foto, da qualifi cação civil e experiência profi ssional), quando for o caso;
e) comprovação de experiência profi ssional nos termos do Anexo IV;
f) laudo de que trata o subitem 2.2.7 deste Edital, quando for o caso;
g) curriculum vitae devidamente comprovado;
h) comprovante de residência.
3.13. Documentos apresentados em desconformidade com as exigências deste edital serão desconsiderados, sem atribuição da nota que 
lhe corresponderia, em caso de absoluta conformidade.
3.14. Quando da realização de inscrição, os documentos comprobatórios deverão ser entregues em envelope lacrado, protocolado 
diretamente na sede da Perpart ou via SEDEX, que receberá a inscrição na Av. Dr. João Lacerda nº 395, Cordeiro, Recife-PE, CEP: 
50711-280. A parte externa do envelope deverá conter os seguintes dados de identifi cação em letra de forma:
a) seleção pública simplifi cada Perpart/2013;
b) nome do candidato;
c) número da carteira de identidade;
d) função para a qual está concorrendo;
e) endereço atualizado.
3.15. É permitida a inscrição por procuração, mediante instrumento particular de procuração, com fi rma reconhecida do outorgante e 
cópia autenticada da identidade do procurador.
3.16. Quando se tratar de inscrição realizada por terceiro, todas as informações registradas na solicitação de inscrição serão de inteira 
responsabilidade do candidato, arcando este com as consequências de eventuais erros no preenchimento.
3.17. Serão considerados documentos de identidade: Carteiras expedidas pelos Ministérios Militares, pelas Secretarias de Segurança 
Pública, pelos Institutos de Identifi cação e pelo Corpo de Bombeiros Militar e Polícias Militares, carteiras expedidas pelos órgãos 
fi scalizadores de exercício profi ssional (ordens, conselhos, etc.), passaporte, certifi cado de reservista, carteiras funcionais do Ministério 
Público, carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade, carteira de trabalho, carteira 
nacional de habilitação (somente o modelo com foto). Para validação como documento de identidade, o documento deve se encontrar 
dentro do prazo de validade.
3.18. Não será admitida a juntada de qualquer documento após a postagem através de SEDEX ou após o protocolo no caso de inscrição 
presencial.
3.19. É dever do candidato acompanhar todos os comunicados que vierem a ser publicados em jornais de ampla circulação no Estado de 
Pernambuco, na imprensa ofi cial ou na Internet, no endereço eletrônico: www.perpart.pe.gov.br, link do Processo Seletivo Simplifi cado.
3.20. Para comprovação de títulos, é necessária a apresentação da documentação, conforme o Anexo IV:
3.21. A inscrição do candidato expressará sua integral adesão a todas as regras que disciplinam a presente seleção.
3.22. Não será aceita a inscrição que não atender, rigorosamente, ao estabelecido neste Edital.
3.23. É vedada a inscrição condicional ou extemporânea.

4. DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

4.1. O Processo Seletivo constará de uma única etapa, de caráter eliminatório e classifi catório: a Avaliação Curricular.
4.1.1. Será levada em consideração, e pontuada na forma do Anexo IV deste Edital, a qualifi cação informada no Processo Seletivo 
Simplifi cado, perfazendo um total de 100 (cem) pontos para os candidatos de nível médio/técnico e de 150 (cento e cinquenta) pontos, 
para os candidatos de nível superior.
4.2. O candidato será avaliado através das informações prestadas no FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO, desde que devidamente 
comprovadas por cópias autenticadas.
4.3. Será eliminado, para todos os níveis, o candidato que não comprovar os requisitos mínimos para a contratação ou que não atingir 
uma pontuação mínima de 20 (vinte) pontos;
4.4. A Avaliação Curricular se dará através da análise dos documentos comprobatórios das informações prestadas no ato da inscrição e 
constantes da FICHA DE INSCRIÇÃO, obedecendo-se rigorosamente a Tabela de Pontos, Anexo IV deste Edital.
4.5. Serão pontuados apenas os cursos e experiências informados e comprovados pelo candidato no currículo, no ato da inscrição, para 
a função a qual deseja concorrer.
4.6. Em caso de empate, serão adotados os seguintes critérios, sucessivamente:
a) idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição nesta Seleção Pública Simplifi cada, conforme artigo 27, 
parágrafo único, do Estatuto do Idoso;
b) maior tempo de experiência profi ssional na área;
c) maior pontuação no item de curso;
d) candidato com idade mais avançada.
4.7. Ocorrendo, ainda, o empate de idade, em função da data de nascimento, serão analisadas as Certidões de Nascimento dos 
candidatos empatados, para constatar o desempate em hora(s), minuto(s) e segundo(s).

5. DA CLASSIFICAÇÃO

5.1. Qualquer informação falsa gera a eliminação do candidato no processo seletivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
5.2. Os comprovantes de curso concluído no exterior, será aceita, apenas, a cópia autenticada do Certifi cado, desde que revalidado por 
instituição de ensino superior reconhecida no Brasil, de acordo com os critérios estabelecidos pelo MEC.
5.3. Os documentos em língua estrangeira somente serão considerados quando traduzidos para a Língua Portuguesa, por tradutor 
juramentado e validado pela autoridade competente ou por ela delegada ofi cialmente.
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l) 01 (uma) foto 3x4 recente;
m) Número da agência e da conta corrente aberta no Banco Bradesco.
7.6. O candidato aprovado deverá portar os seguintes exames médicos, a serem apresentados durante a realização do exame admissional 
no Instituto de Recursos Humanos do Estado de Pernambuco (IRH):
a) sumário de urina;
b) hemograma completo;
c) parecer cardiológico, aos candidatos com idade superior à 40 (quarenta) anos,
d) VDRL;
e) glicemia em jejum.
Parágrafo único: Todos os exames deverão conter assinatura e CRM do médico responsável, em todas as páginas.
7.6.1. A realização do exame admissional será no período previsto no Anexo V do edital.
7.7. Os candidatos aprovados terão seus desempenhos avaliados trimestralmente nos moldes da Portaria da Secretaria de Administração 
do Estado de Pernambuco nº 1.788, de 06 de setembro de 2012, e caso não atendam aos requisitos e consequentemente ao interesse 
público, poderão ter seus contratos encerrados com prazo inferior a 12 (doze) meses.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. O resultado fi nal da seleção será divulgado no endereço eletrônico www.perpart.pe.gov.br, e homologado no Diário Ofi cial do Estado 
de Pernambuco, sendo de exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar comunicados, convocações e o resultado fi nal da 
seleção.
8.2. A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas do presente processo de seleção, contidas neste edital, e em outros 
instrumentos normativos e comunicados que vierem a surgir.
8.3. Todos os horários previstos neste edital correspondem ao horário ofi cial do Estado de Pernambuco.
8.4. Nenhum candidato poderá alegar o desconhecimento do presente edital ou de qualquer outra norma e comunicado posterior e 
regularmente divulgados, vinculados ao certame, ou utilizar-se de artifícios de forma a prejudicar o processo seletivo simplifi cado.
8.5. A classifi cação do candidato 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 Perpart, à existência de vaga, 
à rigorosa ordem crescente dessa classifi cação e ao prazo de validade do certame.
8.6. O resultado fi nal do processo seletivo simplifi cado será homologado, no DOE/PE, através de Portaria Conjunta SAD/Perpart, na qual 
constarão duas relações de candidatos classifi cados, em ordem crescente de classifi cação, contendo o nome do candidato e pontuação 
fi nal, respectivamente, a primeira contendo, apenas, os candidatos classifi cados pessoas com defi ciência, e, a segunda, contendo todos 
os classifi cados.
8.7. O candidato será responsável por todas as informações e declarações prestadas.
8.8. Se, a qualquer tempo, for identifi cada inexatidão nas informações, falsidade nas declarações ou quaisquer irregularidades nos 
documentos, o candidato será eliminado do processo seletivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
8.9. 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 DOE/PE.
8.10. O candidato deverá manter atualizado seu endereço e telefone, se classifi cado, sendo de sua inteira responsabilidade os prejuízos 
decorrentes da não atualização destes.
8.11. O candidato classifi cado nos termos deste Edital prestará o serviço no local informado no ato da inscrição, de acordo com as opções 
constantes no Anexo I.
8.11. A rescisão do contrato por iniciativa do contratado 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 convocado o próximo 
candidato da lista de classifi cados.
8.12. Para a celebração de um novo vínculo temporário com pessoal anteriormente contratado, deverão ser observados os interstícios 
constantes no art. 9º da Lei nº 14.547, de 21 de dezembro de 2011, e alterações.
8.13. O resultado do recurso poderá ser entregue ao candidato ou a quem apresente procuração com fi rma reconhecida atribuindo 
poderes para tal, desde que seja feito requerimento individual no protocolo da Sede da Perpart. O prazo para resposta é de 05 dias úteis 
a contar do protocolo, presencial, na Sede.
8.14. Os casos omissos serão deliberados pela Comissão Coordenadora.

ANEXO I - VAGAS, FUNÇÕES, CÓDIGOS, LOCAIS DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, REMUNERAÇÃO, REQUISITOS E 
ATRIBUIÇÕES.

QUADRO DE VAGAS

Cargo/Função Quantitativo
Fiscal de Topografia 07
Cadista 04
Analista de Gestão da Informação 03

Total 14

1 - FISCAL DE TOPOGRAFIA:

FUNÇÃO CÓD. MUNICÍPIO DE LOTAÇÃO QUANTIDADE DE VAGAS
FISCAL DE TOPOGRAFIA 001 Sede - RECIFE 07 *

REMUNERAÇÃO + BENEFÍCIOS R$1.800,00 + VR + VT CARGA HORÁRIA 40 HORAS SEMANAIS –
8 HORAS DIÁRIAS

REQUISITOS

Ensino médio ou equivalente, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), ou técnico 
completo;
Certifi cado ou declaração de conclusão em um dos seguintes cursos:
a) Técnico em Agrimensura;
b) Técnico em Edifi cações;
c) Técnico em Estradas;
d) Técnico em Geoprocessamento;
e) Técnico em Geodésia e Cartografi a;
f ) Técnico em Saneamento.
Manipulação de dados e de programas dedicados a processamento de dados obtidos por estações totais, 
níveis e GPS;
Conhecimento básico no pacote de escritório LibreOffi ce e/ou outro pacote que contenha planilha eletrônica, 
editor de texto e editor de apresentações;
Experiência comprovada na área de no mínimo 06 (seis) meses.

ATRIBUIÇÕES

a) Planejar, pactuar e fi scalizar as atividades de levantamento topográfi co georreferenciado em áreas de 
interesse social destinadas à Regularização Fundiária;
b) Fiscalizar o levantamento topográfi co nas áreas indicadas pela Perpart, utilizando-se de equipamentos 
próprios;
c) Assessorar, monitorar a elaboração de plantas e memorial descritivos;
d) Registrar os dados obtidos nos levantamentos topográfi cos, anotando e ou transferindo dados de um 
equipamento para outro;
e) Assessorar no georreferenciamento de áreas e imóveis;
f) Providenciar o aferimento dos instrumentos utilizados;
g) Manter equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua conservação e comunicando ao 
superior eventuais problemas;
h) Participar de programa de treinamento, quando convocado;
i) Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática;
j) Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função;
l) Analisar e emitir pareceres sobre plantas e escrituras que delimitam as poligonais de titularidade da Perpart 
ou de suas incorporadas;
m) Checar pontos geográfi cos com uso de estação total e GPS;
n) Subsidiar o cadista na fi scalização e atesto de desenhos de feições de áreas.

* OBS: Uma das vagas destinadas a pessoas com defi ciência, de acordo com o item 2.2 deste edital.

2 – CADISTA:

FUNÇÃO COD MUNICÍPIO DE LOTAÇÃO QUANTIDADE DE VAGAS
CADISTA 002 Sede - RECIFE 04 *

REMUNERAÇÃO R$1.300,00 + VR + VT CARGA HORÁRIA 40 HORAS SEMANAIS –
8 HORAS DIÁRIAS

REQUISITOS

Comprovante de Conclusão de Curso de Ensino Médio, ou equivalente, devidamente reconhecido pelo 
Ministério da Educação (MEC); ou Certifi cado ou Declaração de Conclusão em um dos seguintes cursos ou 
disciplinas (carga horária mínima de sessenta horas):
a) Desenho arquitetônico e/ou técnico;
b) Desenhista Projetista;
c) Técnico em Edifi cações;
d) Técnico em Estradas;
e) Técnico em Design;
f ) Técnico em Desenho Industrial;
g) Técnico em Mecânica;
Certifi cado de conclusão de curso de software CAD – carga horária mínima de 16 (dezesseis) horas;
Conhecimento básico no pacote de escritório LibreOffi ce e/ou outro pacote que contenha planilha eletrônica, 
editor de texto e editor de apresentações;
Experiência mínima comprovada de 06 (seis) meses.

ATRIBUIÇÕES

a) Elaborar desenho de plantas, cortes e fachadas, em software tipo CAD, a partir de dados coletados para 
aprovação em prefeitura e cartórios;
b) Assessorar na elaboração de memoriais descritivos no que tange ao uso do software do tipo CAD;
c) Registrar os dados obtidos em cada imóvel em planilha própria;
d) Manter equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua conservação e comunicando ao 
superior eventuais problemas;
f) Participar de programa de treinamento, quando convocado;
g) Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática;
h) Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função;
i) Elaborar desenhos utilizando softwares específi cos para desenho técnico, assim como executar plantas e 
desenhos cartográfi cos;
j) Auxiliar arquitetos, engenheiros e técnicos em suas atividades;
l) Analisar, interpretar, elaborar e preparar plantas, cartas, mapas e croquis;
m) Auxiliar e analisar a coleta e processamento dos dados produzidos por equipamentos de topografi a/
geodésia;
v) Executar manutenção e atualização dos dados obtidos, realizando cópias de segurança e análise dos dados 
existentes.

* OBS: Uma das vagas destinadas a pessoas com defi ciência, de acordo com o item 2.2 deste edital.

3- ANALISTA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO

FUNÇÃO COD MUNICÍPIO DE LOTAÇÃO QUANTIDADE DE VAGAS

ANALISTA DE GESTÃO DA 
INFORMAÇÃO 006 Sede - RECIFE 03*

REMUNERAÇÃO + BENEFÍCIOS R$ 2.900,00 + VR +VT CARGA HORÁRIA 40 HORAS SEMANAIS –
8 HORAS DIÁRIAS

REQUISITOS

Nível superior completo na área de Tecnologia da Informação;
Conhecimento básico no pacote de escritório LibreOffi ce e/ou outro pacote que contenha planilha eletrônica, 
editor de texto e editor de apresentações;
Certifi cado de capacitação em ao menos uma das seguintes linguagens de programação:
1. PostgreSQL;
2. MySQL;
3. SQL Server;
4. Pyhton;
5. PHP;
6. .NET.
Experiência mínima comprovada de 06 (seis) meses.

ATRIBUIÇÕES

a) Gerir o banco de dados com as informações topográfi cas e geográfi cas das áreas objeto dos Projetos de 
Regularização Fundiária;
b) Receber e atestar bancos eletrônicos do cadastro social e geográfi cos do tipo planialtimétricos;
c) Promover soluções para o perfeito funcionamento do banco de dados;
d) Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

* OBS: Uma das vagas destinadas a pessoas com defi ciência, de acordo com o item 2.2 deste edital.

ANEXO II - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Nome do candidato:

Função: (   ) Fiscal de Topografi a (   ) Cadista
(   ) Analista de Gestão da Informação

Sexo: M ( ) F ( ) Data de Nascimento: ___/___/___

Naturalidade:

Nacionalidade:

Portador de Defi ciência ( ) Sim ( ) Não Especifi car qual a Defi ciência:

RG: Órgão Emissor/UF:

CPF:

Título de Eleitor: Zona: Seção:

Cert. Reservista: Série / Região:

Endereço: Bairro:

Cidade: CEP:

Telefone:

E-mail:

Declaro para os devidos fi ns estar ciente e de acordo com as normas constante no edital desta Seleção Simplifi cada.

____________________________________
Assinatura do candidato

SELEÇÃO SIMPLIFICADA Perpart
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DO CANDIDATO

INSCRIÇÃO Nº. _____________

NOME DO CANDIDATO: _________________________________________________________________

RECEBIDA EM ______/______/___________

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO_____________________
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_________________________, conforme Edital ___________ nº ____/____, fundamentado no exame clínico e nos termos da legislação 
em vigor (Lei Federal nº 3.298/1999), _____ (é / não é) portador (a) da Defi ciência ______________ (física/auditiva/visual) de CID 10 
________, em razão do seguinte quadro:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

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

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

Recife, _____/____/_____

Ratifi co as informações acima.
Ass. c/ Carimbo do Médico
Legislação de referência

Decreto Federal n° 3.298 de 20 de dezembro de 1999:
Art. 4o É considerada pessoa portadora de defi ciência a que se enquadra nas seguintes categorias:
I - defi  ciência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento 
da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, 
triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com 
deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam difi culdades para o desempenho de 
funções;
II - defi ciência auditiva   - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas 
frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
III - 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 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das 
condições anteriores;

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 2º do Decreto nº 39.218, de 22 de 
março de 2013, RESOLVE: 

Nº 1.869-Designar a servidora ANNA THEREZA REGUEIRA DUARTE, matrícula nº 2763-4, da Fundação de Atendimento Socioeducativo 
- FUNASE, para, na qualidade de Presidente e Pregoeira, compor a Comissão Permanente de Licitação – CPL da referida entidade, em 
substituição a ELIZABETE SILVIA DE MELO SANTOS, matrícula nº 1047-2, com efeito retroativo a 01 de outubro de 2013.
Nº 1.870-Designar o servidor JOÃO CONSTANTINO GOMES FERREIRA NETO, matrícula nº 230-5, da Fundação de Atendimento 
Socioeducativo – FUNASE, para, na qualidade de membro e integrante da equipe de apoio, compor a Comissão Permanente de Licitação 
– CPL da referida entidade, em substituição a ANNA THEREZA REGUEIRA DUARTE, matrícula nº 2763-4, com efeito retroativo a 01 de 
outubro de 2013.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, conforme o Decreto nº 25.261, de 28.02.03 e alterações, resolve

Nº 1.871-Exonerar, a pedido, os servidores abaixo relacionados devendo ser observado
o art.140 da Lei nº 6.123/68, em relação ao pagamento de débito porventura existente, conforme Parecer nº 212/99, da Procuradoria 
Geral do Estado:

Nº PROCESSO NOME MAT CARGO NÍVEL/
SÍMBOLO SECRETARIA A PARTIR

0048524-5/2013 JOSÉ TIMÓTEO DE 
ANDRADE 229.436-2 AUXILIAR EM SAÚDE NAS-1 SAÚDE 21.05.13

0072214-7/2013 JOSÉ RONALDO 
VASCONCELOS NUNES 234.174-3 ASSISTENTE EM 

SAÚDE NMS-1 SAÚDE 21.06.13

DÉCIO JOSÉ PADILHA DA CRUZ
Secretário de Administração

PORTARIA SAD Nº 1.872 DE 14 DE 10 DE 2013.

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PESSOAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, no uso de suas atribuições e considerando os preceitos 
contidos no §4º do art. 6º do Decreto nº 39.306 de 17 de abril de 2013, que alterou o Decreto nº 38.190 de 18 de maio de 2012, no item 
7 da alínea b da Portaria SAD nº 731 de 06 de junho de 2013, que alterou a Portaria SAD nº 763, de 10 de maio de 2012, bem como no 
previsto nos arts. 214, 215, 219 e 220 da Lei Estadual nº 6.123, de 20 de junho de 1968, 
RESOLVE: 

Art. 1º Suspender o Processo Administrativo Disciplinar nº 48/2013, instaurado pela Portaria nº 1.611 de 12 de setembro de 2013, 
publicada no Diário Ofi cial do Estado de 13 de setembro de 2013, devido à existência de sentença nos autos do Mandado de Segurança 
nº 0022210-43.2013.8.17.0001, que lhe concedeu o direito de permanecer nos dois cargos em exercício.
Art. 2 º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Bruno Ferraz Ferreira
Secretário Executivo de Pessoal e Relações Institucionais 

DESPACHOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PESSOAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,
DO DIA 11 / 10 /2013

GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA

O Secretário Executivo de Pessoal e Relações Institucionais, no uso da competência que lhe é delegada pela Portaria SAD nº 763, 
de 10 de maio de 2012, resolve INDEFERIR o pedido formulado pela requerente, Parecer nº 417/2013 GEJUR/SAD.

PROCESSO SAD Nº SERVIDOR MAT. SECRETARIA
0446055-6/2013 Wagner Cadete 173.626-4 SEE

DESPACHO HOMOLOGATÓRIO Nº 038, DO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2013.

Homologo, com fundamento na Portaria SAD nº 763, de 10 de maio de 2012, o inteiro teor do relatório da Comissão de Acumulação de 
Cargos, Empregos e Funções – CACEF, instituída pelo Decreto nº 38.540, de 17/08/2012, reconhecendo o arquivamento dos seguintes 
processos:

TURMA PROCESSO Nº SERVIDOR
1 0206843-5/2013 Paulo da Cruz Gouveia Marques de Almeida
2 0213154-7/2012 Sônia Maria dos Santos
3 0212339-2/2013 Severino Soares de Oliveira

ANEXO III - CAPA DO CADERNO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

NOME:

FUNÇÃO:

À Comissão,
Na condição de candidato na Seleção Pública Simplifi cada da Pernambuco Participações e Investimentos - Perpart, solicito análise da 
documentação anexa, apresentada na seguinte ordem:

Sequência de apresentação Especifi cação dos Documentos Quantidade de folhas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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 do candidato

Para preenchimento da Comissão Coordenadora 

__________________________________
Conferentes Perpart

__________________________________
Conferentes Perpart

__________________________________
Conferentes Perpart

ANEXO IV - TABELA DE PONTUAÇÃO PARA A FUNÇÃO 

A - PARA NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO

B - PARA NÍVEL SUPERIOR

ANEXO V - CALENDÁRIO

EVENTO DATA LOCAL

 Inscrição 15/10/2013 a 04/11/2013

Inscrição Presencial através de protocolo ou 
Via SEDEX na sede da Perpart. 
Endereço: Av. Dr. João Lacerda, 395, Cordeiro 
– Recife/PE.
CEP: 50.711-280.
Fone: (81) 3184-5000.

 Resultado preliminar Avaliação Curricular 13/11/2013   www.perpart.pe.gov.br

 Recurso contra Avaliação Curricular 14/11/2013 a 19/11/2013
Presencial através de protocolo na sede 
da Perpart ou Via SEDEX com Aviso de 
Recebimento – AR.

 Resultado Final do Processo Seletivo 23/11/2013 www.perpart.pe.gov.br e Diário Ofi cial do 
Estado.

Entrega de documentação na Perpart e 
realização de exames admissionais 28/11/2013 a 29/11/2013   Presencial na sede da Perpart.

ANEXO VI - REQUERIMENTO PARA RECURSO

NOME :_____________________________________________________________________

Nº INSCRIÇÃO:______________________________________________________________

A Presidente da Comissão Coordenadora
Como candidato ao Processo Seletivo para a função de _______________________________ solicito revisão da minha avaliação 
curricular, pelas seguintes razões:

______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________

Recife, ______ de ______________ de 2013.

__________________________________________
Assinatura

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.
4. Não é permitido acostar nenhum documento ao recurso

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE DEFICIÊNCIA 

DECLARAÇÃO DE DEFICIÊNCIA

Dados do médico:
Nome completo _________________________________________________________
CRM / UF: _____________
Especialidade: ________________________________

Declaro que o (a) Sr(ª)________________________________________________ Identidade nº __________________________, CPF 
nº ________________, inscrito(a) como Pessoa com Defi ciência na Seleção Simplifi cada concorrendo a uma vaga para o emprego de 
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Nº 2236 - Autorizar o afastamento do Estado, tendo em vista solicitação do Secretário de Transporte, de JOSÉ CARLOS ANTUNES 
LIMA, do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco – DER/PE, para, em Gramado - RS, no período de 12 a 14 
de novembro de 2013, participar da Reunião Anual de Pavimentação – 42º RAPV e o Encontro Nacional de Conservação Rodoviária – 16º 
ENACOR, promovido pela ABPV.

Nº 2237 - Autorizar o afastamento do Estado, tendo em vista solicitação do Secretário de Ciência e Tecnologia, de MANUELA MIRANDA 
FAY, do Distrito Estadual de Fernando de Noronha, para, em São Paulo – SP, no período de 07 a 11 de outubro de 2013, participar do 
Roadshow Sudeste.

Nº 2238 - Autorizar o afastamento do Estado, tendo em vista solicitação do Secretário de Ciência e Tecnologia, de CARMEM LUCIANA 
CARVALHO DE ASSUMPÇÃO, do Distrito Estadual de Fernando de Noronha, para, em Gramado - RS, no período de 07 a 10 de 
novembro de 2013, participar da 25ª Edição do Festival de Turismo de Gramado.

Nº 2239 - Autorizar os afastamentos do Estado, tendo em vista solicitação do Secretário de Defesa Social, dos Agentes de Polícia 
LEONARDO MENEZES LOURENÇO, JOÃO RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO, MAURÍCIO INÁCIO DE LIMA, DÁRIO GOMES DA 
PAZ e JORGE AUGUSTO SILVA RODRIGUES, da referida Secretaria, para, em João Pessoa - PB, no período de 24 a 27 de setembro 
2013, tratarem de assuntos de interesse da sobredita Secretaria.

Nº 2240 - Autorizar o afastamento do Estado, tendo em vista solicitação do Secretário de Defesa Social, do Tenente-coronel PM ILÍDIO 
FERREIRA VILAÇA NETO, da referida Secretaria, para, no Rio de Janeiro - RJ, no período de 28 a 30 de outubro de 2013, participar 
do Debrief Segurança da Copa das Confederações FIFA Brasil e Planejamento Estratégico para a Copa do Mundo FIFA Brasil 2014 
promovido pelo Comitê Organizador da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014 - COL.

Nº 2241 – Autorizar o afastamento do Estado, tendo em vista solicitação do Secretário de Desenvolvimento Econômico, de FELIPE DE 
MORAES CHAVES, da referida Secretaria, para, em São Paulo - SP, nos dias 14 e 15 de outubro de 2013, participar da coletiva de 
imprensa organizada pela Fundação Gilberto Freyre, sobre apresentação do Projeto Cais do Sertão Luiz Gonzaga, sem ônus para o 
Estado de Pernambuco.

Nº 2242 - Autorizar o afastamento do Estado, tendo em vista solicitação do Secretário de Desenvolvimento Econômico, de MICHELINE 
DAYSE GOMES BATISTA, da referida Secretaria, para, em São Paulo – SP, nos dias 14 e 15 de outubro de 2013, participar da coletiva 
de imprensa organizada pela Fundação Gilberto Freyre, sobre Apresentação do Projeto Cais do Sertão Luiz Gonzaga, sem ônus para o 
Estado de Pernambuco.

Nº 2243 - Autorizar os afastamentos do Estado, tendo em vista solicitação do Secretário de Desenvolvimento Econômico, de LEONARDO 
CERQUINHO MONTEIRO e PEDRO ROBERTO AMORA MACIEL, da Empresa SUAPE – Complexo Industrial Portuário Governador 
Eraldo Gueiros, para, em São Paulo – SP, no período de 21 a 23 de outubro de 2013, participar da INFRAPORTOS SOUTH AMERICA – 
Feira e Conferência Internacional sobre Tecnologia e Equipamentos para Portos e Terminais, sem ônus para o Estado de Pernambuco.

Nº 2244 - Autorizar os afastamentos do Estado, tendo em vista solicitação do Secretário Executivo de Ressocialização, da Secretaria 
de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, de JOSÉ JACIELSON DA SILVA, JOSÉ FRANCISCO GOMES MELO e MARCÍLIO 
FERREIRA DE SOUZA E SILVA, da referida Secretaria Executiva, para, em Delmiro Gouveira – AL, no período de 14 a 16 outubro de 
2013, tratarem de assuntos de interesse da sobredita Secretaria Executiva.

Nº 2245 - Autorizar o afastamento do Estado, tendo em vista solicitação do Secretário Executivo de Ressocialização, da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, de LUIZ AUGUSTO DE SALES FILHO, da referida Secretaria Executiva, para, em Brasília 
– DF, no período de 13 a 17 de outubro de 2013, participar do IV Seminário Nacional pela Educação nas Prisões.

Nº 2246 - Autorizar o afastamento do Estado, tendo em vista solicitação do Diretor Presidente da Agência Pernambucana de Águas e 
Clima – APAC, de RAFAELA VIEIRA RIBEIRO, da referida Agência, para, em São Paulo - SP, no período de 14 a 31 de outubro de 2013, 
participar, a convite, das discussões sobre Coleta e Preservação de Amostras de Água, oferecido pelo projeto Água.

Nº 2247 - Autorizar o afastamento do Estado, tendo em vista solicitação do Secretário da Casa Militar, do TC PM CARLOS JOSÉ VIANA 
NUNES, da referida Secretaria, para, no Rio de Janeiro – RJ e São Paulo – SP, nos dias 09 e 10 de outubro de 2013, integrar a Comitiva 
Ofi cial do Estado.

Nº 2248 - Autorizar o afastamento do Estado, tendo em vista solicitação do Secretário da Casa Militar, do Maj PM LAURINALDO FÉLIX 
NASCIMENTO, da referida Secretaria, para, no Rio de Janeiro – RJ, no período de 20 a 26 de outubro de 2013, tratar de assuntos de 
interesse da sobredita Secretaria.

Nº 2249 - Autorizar o afastamento do Estado, tendo em vista solicitação do Diretor Presidente, em exercício, da Agência Estadual de Meio 
Ambiente - CPRH, de LIDIANE SILVA DO ESPIRITO SANTO NUNES, da referida Agência, para, em Brasília – DF, nos dias 15 e 16 de 
outubro de 2013, participar do Seminário Nacional sobre Registro de Emissões e Transferência de Poluentes – RETP.

FRANCISCO TADEU BARBOSA DE ALENCAR
Secretário da Casa Civil

ERRATA

Na Portaria nº 1927, de 16 de setembro de 2013:

Onde se lê: ...nos dias 18 e 19 de outubro de 2013...

Leia-se: ...no período de 18 a 20 de outubro de 2013...

DESPACHO HOMOLOGATÓRIO Nº 039, DO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2013.

Homologo, com fundamento na Portaria SAD nº 763, de 10 de maio de 2012, o inteiro teor do relatório da Comissão de Acumulação de 
Cargos, Empregos e Funções – CACEF, instituída pelo Decreto nº 38.540, de 17/08/2012, reconhecendo a legalidade das seguintes 
acumulações:

TURMA PROCESSO Nº SERVIDOR VÍNCULOS

2

0218736-0/2011
Verônica 
Nascimento da S. 
Abreu

Técnico Educacional (SEE/PE), matrícula n° 3037550.
Professor (Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes/PE), 
matrícula nº 146757.

0210585-3/2012
Karla Alessandra 
da Silva 
Gonçalves

Analista Técnico em Gestão Universitária/Enfermeira (UPE/
PE), matrícula nº 101150. 
Enfermeira (Prefeitura do Recife/PE), matrícula nº 
07924721.

3 0211763-2/2013 Maria Aparecida 
Braz de Souza

CTD – Professor (SEE/PE), matrícula nº 3493180
APO – Professor (SEE/PE), matrícula nº 1285688.

4 0204021-0/2013 Marcelo José de 
Araújo

Professor (Prefeitura de Pombos/PE), matrícula nº 2164.
Professor (SEE/PE), matrícula nº 2550393

5

0203456-2/2011 Severino José 
Cardoso

Auxiliar de Enfermagem (Prefeitura do Recife/PE), matrícula 
nº 641699.
Assistente Técnico em Gestão Universitária (UPE/PE), 
matrícula nº 96857.

0204534-0/2013
Edineide Gomes 
Feitosa de 
Carvalho Freitas

Professor (SEE/PE), matrícula nº 1735055.

Professor (Prefeitura de Floresta/PE), matrícula nº 1682.

0216928-1/2013 Luiz Ney da Silva 
Gomes

Professor (SEE/PE), matrícula nº 2497115.

Perito Papiloscopista (SDS/Polícia Civil de PE, matrícula nº 
3136434.

DESPACHO HOMOLOGATÓRIO Nº 040, DO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2013. 

Homologo, com fundamento na Portaria SAD nº 763, de 10 de maio de 2012, o inteiro teor do relatório da Comissão de Acumulação de 
Cargos, Empregos e Funções – CACEF, instituída pelo Decreto nº 38.540, de 17/08/2012, reconhecendo a ilegalidade, com boa-fé, das 
acumulações listadas abaixo, sendo concedido o prazo de 30 (trinta) dias para que o servidor faça a opção pelo vínculo em que deseja 
permanecer e comprove, perante a Comissão, a sua regularização funcional.

TURMA PROCESSO Nº SERVIDOR VÍNCULOS

1 0212477-5/2012 Joaquim Celso Bizerra 
Sobral

2º Tenente da Polícia Militar de PE (Reserva), matrícula nº 
114448
CTD – Advogado (SERES/PE), matrícula nº 3180387

3 0206854-7/2011 Valéria Cordeiro Gondim
Médica (UPE/PE), matrícula nº 100218.
Médica (SES/PE), matrícula nº 1249290.

Bruno Ferraz Ferreira
Secretário Executivo de Pessoal e Relações Institucionais 

DESPACHO DA GERÊNCIA DE CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL DO ESTADO DO DIA 11.10.13

DISPENSA DO ESTÁGIO PROBATÓRIO

PROCESSO SIGEPE Nº 0507156-6/2013 – PAULO CESAR DE OLIVEIRA mat .nº 354.006-5 da cretaria de Educação.
DEFIRO o pedido nos termos do Encaminhamento nº 15/2013, da Unidade Operacional de Direitos e deves desta Gerência

Chrystiane Araujo 
Gerente de Controle da Movimentação de Pessoal do Estado

AGRICULTURA E REFORMA AGR˘RIA
Secretário: José Aldo dos Santos

PORTARIA SARA Nº 88 DE 14 DE OUTUBRO DE 2013

O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto da Lei nº 14.264 
de 06/01/2011 c/c o Decreto nº 36.664 de 15/06/2011, RESOLVE, prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, os efeitos da Portaria SARA 
nº 30, de 12/06/2013, em face do titular Joaquim José Esteves Júnior, matrícula nº. 137.879-1, se encontrar afastado de licença para 
tratamento de saúde, no período de 20/09/2013 a 18/11/2013.

José Aldo dos Santos
Secretário de Agricultura e Reforma Agrária 

CASA CIVIL
Secretário: Francisco Tadeu Barbosa de Alencar

PORTARIAS DO DIA 14 DE OUTUBRO 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 2230 – Autorizar o afastamento do Estado, tendo em vista solicitação do Secretário Executivo da Receita Estadual, da Secretaria da 
Fazenda, de JÚLIO URIEL CARVALHO LÓSSIO, da referida Secretaria, para, em Brasília – DF, no período de 21 a 23 de outubro de 
2013, participar da Reunião do GT 37 – IPVA.

Nº 2231 - Autorizar o afastamento do Estado, tendo em vista solicitação do Secretário Executivo da Receita Estadual, da Secretaria da 
Fazenda, de MARCELO PIRES FERREIRA, da referida Secretaria, para, em São Paulo – SP, no período de 04 a 06 de novembro de 
2013, participar da Reunião GT 48 – SPED FISCAL.

Nº 2232 - Autorizar o afastamento do Estado, tendo em vista solicitação do Secretário Executivo da Receita Estadual, da Secretaria 
da Fazenda, de LAÉRCIO VALADÃO PERDIGÃO, da referida Secretaria, no período de 05 a 08 de novembro de 2013, participar da 
Reunião do GT 06 – SINIEF.

Nº 2233 - Autorizar o afastamento do Estado, tendo em vista solicitação do Secretário de Planejamento e Gestão, de TAMAR FERREIRA 
DE LIMA, da Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco - CONDEPE/FIDEM, para, em Porto Alegre – RS, no 
período de 16 a 18 de outubro de 2013, participar, como palestrante, da Ofi cina Uso do Solo e Anuência, sem ônus para o Estado de 
Pernambuco.

Nº 2234 – Autorizar o afastamento do Estado, tendo em vista solicitação do Secretário de Transportes, de CARLOS ALBERTO AMORIM 
JATOBÁ JÚNIOR, do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de Pernambuco – DER/PE, para, em Brasília – DF, no período 
de 16 a 18 de outubro de 2013, participar da XXII Reunião Ordinária do COMFITRAN e da VII Reunião Ordinária do CGRNAINF.

Nº 2235 - Autorizar os afastamentos do Estado, tendo em vista solicitação do Secretário de Transportes, de FRANCISCO DE ASSIS 
BENÍCIO COELHO, HAROLDO JOSÉ CORDEIRO, MARIA CHRISTINA ROMEIRO FIGUEIROA COELHO e MARCOS ANTÔNIO 
NÓBREGA DE OLIVEIRA, do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco – DER/PE, para, em Gramado – RS, 
no período de 12 a 14 de novembro de 2013, participarem da Reunião Anual de Pavimentação 42/RAPV e do Encontro Nacional de 
Conservação Rodoviária – 16º ENACOR.


