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Nome Cargo Órgão
Marília Raquel Simões Lins Secretária Executiva de Pessoal e Relações Institucionais SAD
Leonardo Henrique Fernandes Bezerra Gestor Governamental SAD
Vera Rejane do Nascimento Gregório Pró-Reitora de Desenvolvimento de Pessoas UPE
Hosana Apolinaria Rodrigues Lima Coordenadora de Projetos de Recursos Humanos UPE

V. Estabelecer que seja responsabilidade do Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco - IAUPE, através da sua Comissão de 
Concursos –CONUPE, a criação de todos os instrumentos necessários para inscrição, avaliação curricular, recebimento dos recursos, 
elaboração e divulgação dos resultados, além de todos os comunicados que se fi zerem necessários.

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

MILTON COELHO DA SILVA NETO
Secretário de Administração

PEDRO HENRIQUE FALCÃO
Reitor da Universidade de Pernambuco

ANEXO ÚNICO

(Portaria Conjunta SAD/UPE nº 023, de 31 de março de 2017)

EDITAL

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 A presente Seleção Pública Simplifi cada visa à contratação temporária de 20 (vinte) Técnicos em Laboratório para atuação no 
Complexo Hospitalar da Universidade de Pernambuco, observado o quadro de vagas constante do item 2.3. deste Edital.
1.2 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.
1.3 O processo seletivo será realizado em uma única etapa eliminatória e classifi catória, denominada Avaliação Curricular, com 
execução sob a responsabilidade do IAUPE, através da sua Comissão de Concursos, a CONUPE.
1.4 Para a divulgação dos atos advindos da execução deste processo seletivo será utilizado o endereço eletrônico www.upenet.com.br . 
1.5 Sem prejuízo do disposto no item anterior, poderão ser usados jornais de ampla circulação, como forma suplementar de divulgação 
do processo seletivo, devendo a homologação do resultado fi nal do certame ser publicado através de Portaria Conjunta SAD/UPE no 
Diário Ofi cial do Estado de Pernambuco.
1.6 O Contrato por Tempo Determinado no Estado de Pernambuco é regido pela Lei nº 14.547, de 21 de dezembro de 2011. A 
inscrição vale, para todo e qualquer efeito de direito, como forma expressa de conhecimento e concordância, por parte do candidato, com 
todas as condições, normas e exigências constantes na referida legislação.

2 DAS VAGAS 

2.1 As vagas destinadas à Seleção Pública serão exercidas no Complexo Hospitalar da Universidade de Pernambuco, devendo 
ser preenchidas pelos critérios de conveniência e necessidade da Universidade de Pernambuco, respeitada a ordem de classifi cação 
constante da homologação do resultado fi nal da Seleção. 
2.1.1 As vagas do processo seletivo serão distribuídas entre as três unidades hospitalares da Universidade, na cidade de Recife, e, 
respeitando-se a ordem de classifi cação dos candidatos, conforme necessidade da UPE. 
2.1.2 Uma vez lotado em uma unidade hospitalar, o contratado só poderá ser transferido para outra unidade, mesmo em casos de 
surgimento de novas vagas, por necessidade da UPE. 
2.1.3 Antes de realizar a inscrição, o interessado deverá certifi car-se das atribuições, requisitos específi cos da função, jornada de 
trabalho e remuneração, conforme previsto no Anexo I deste Edital. 
2.1.4 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, respeitando-se o quantitativo de vagas 
reservadas para pessoas com defi ciência e observando-se sempre a ordem decrescente de notas.

2.2 DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

2.2.1 Do total de vagas ofertadas neste Edital, 5% (cinco 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, com observância, inclusive, da Súmula 
nº 377 do Superior Tribunal de Justiça.

2.2.3 Os candidatos que desejarem concorrer à vaga reservada para pessoas com defi ciência deverão, no ato da inscrição, declarar 
essa condição e especifi car o tipo de 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 ao conteúdo, local e horário das avaliações, critérios de aprovação e à pontuação mínima exigida, em 
conformidade ao que determina o artigo 41, inc. I a IV do Decreto Federal 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 à vaga reservada, 
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 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.

2.2.7 No dia e hora marcados para a realização da Perícia Médica, o candidato deve apresentar o Laudo Médico, conforme Anexo 
IV 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,
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 03 (três) dias úteis do seu recebimento, endereçado à 
Comissão Executora 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 a 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.

2.3. QUADRO DE VAGAS:

FUNÇÃO TOTAL DE 
VAGAS

VAGAS DE CONCORRÊNCIA 
GERAL

VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA

Técnico de Laboratório 20 19 01

3 DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO:
 
3.1. Antes de iniciar o processo de sua inscrição, o candidato deverá certifi car-se dos requisitos exigidos, sendo de sua exclusiva 
responsabilidade a identifi cação correta e precisa de tais requisitos e das correspondentes atribuições.
3.2. As inscrições serão realizadas pela Internet, através do site www.upenet.com.br, acessando o link “seleção Tec. Laboratório”, 
durante o período estabelecido no Anexo II deste Edital, observado o horário ofi cial do Estado de Pernambuco. 
3.3. Após o preenchimento de todos os dados e informações solicitados no ato da inscrição na seleção, o candidato deverá confi rmá-
los e imprimir o boleto para pagamento da taxa de inscrição.

ANEXO ÚNICO

I - LISTA GERAL DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS

VII GERES
NOME CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO DEFICIÊNCIA SUB JUDICE

CASSIA SIMONE GONDIM SALES MAGALHAES 1 85 -

ANNALICE ALCOFORADO CAVALCANTI 2 85
Mandado de

Segurança nº 0023337-
25.2016.8.17.2001

EMANUELLA NUNES VALOES 3 80 -
THAMARA CANTARELLI DE CARVALHO TORRES 4 75 -
ADRIANA CARVALHO DE SA BEZERRA 5 70 -
JOSE MANOEL DE OLIVEIRA 6 70 -
CLAUDIO JOSE DOS SANTOS 7 65 -
VERONICA REJANE LIMA TEXEIRA 8 65 -
CELIANE SIDRIM COELHO 9 65 -
JULLIANA FREIRE DE CARVALHO LOPES 10 60 -
TEREZA MARIA DE CARVALHO 11 60 -
MARLENE GONÇALVES TORRES DE ANDRADE 12 60 -
DEYNE JACIANE DOS SANTOS GONÇALVES 13 60 -
STEFANYA ROZZE NETO NASCIMENTO 14 55 -
LUIZA ANDREA NOVAES MENEZES BENICIO 15 55 -
PRYSCILA LEAL GUIMARAES 16 55 -
CLEOMARCOS DE SA. BEZERRA 17 55 -
LAYLA STEFF DE SA BEZERRA 18 55 -
MARIA GORETTI GRANGEIRO MACIEL 19 50 -
MARIA ELIANE LEAL 20 50 -
GIGLYOLLA NEVES DE SA. 21 50 -
HIUKSLENE GONÇALVES DE SOUZA 22 50 -
ANA ESTER SAMPAIO ANGELIM 23 50 -
VIVIANE MARIA TENORIO FILGUEIRA 24 50 -
MARIA ALINE ALVES TEOTONIO 25 50 -
JOSE AILTO CORDEIRO DE ARRUDA 26 45 -
LUIZ CARLOS CARVALHO SIQUEIRA 27 45 -
JOYCE EDINIZIA NOGUEIRA DE CARVALHO 28 45 -
MARIA LEONICE DOS SANTOS OLIVEIRA 29 45 -
ORIANA MARCIA TABOSA ARAUJO 30 45 -
MARIA FRANCILENE GOMES DE BARROS 31 45 -
TALITA RAQUEL MARCULA LIMA 32 45 -
DANIELLY MICHELE GONDIM MATIAS 33 40 -
GLEICY RAFAELLE SANTOS SILVA 34 40 -
FRANCISCA DE FATIMA DOS SANTOS 35 40 -
TAMARA NASCIMENTO DE SOUZA 36 40 AUDITIVA
ANA KEILA SAMPAIO PEREIRA 37 40 -
ELAINE DAYANNA DA SILVA GOMES 38 40 -
MARIA LEDA VIEIRA ROCHA ALVES 39 35 -
MARCIA LISANDRA DE SA. LEANDRO COSTA 40 35 -
NAYARA MARIA PARENTE DE SA LIMA 41 35 -
DANIELA COUTO SAMPAIO GONÇALVES 42 35 -
ALDA CRISLAYNE GONÇALVES VERISSIMO 43 35 -
AMANDA DE LOURDES SA ARAUJO 44 35 -
CAMILA DE SA MENEZES SANTOS 45 35 -
THAMYRES LUCAS DA SILVA BARROS 46 35 -
HYURI THARLEY ARAUJO CALLOU 47 35 -
NEYDE BANDEIRA DE BARROS MARTINS 48 30 -
AMEUDA DE SA E SOUZA PARENTE 49 30 -
SANDRA NATALICIA DE BARROS ALEIXO 50 30 -
MARCEANE EUFRASIO DE SOUZA 51 30 -
JOANA MONICA LOPES CALLOU SOARES SANTOS 52 30 -
VALDEMIR JETRO DE SANTANA 53 30 -
FLAVIA REGINA FILGUEIRA TAMARINDO 54 30 -
EVA HEVANEIDE LEONEL DE MELO 55 25 -
NAYARA ADRIANA SOARES NOGUEIRA E SOUZA 56 25 -
MARIA DO MONTE SERRATE 57 25 -
TEREZA GORETE MIRANDA DE MARTINS 58 25 -
MARIA ELOINA XAVIER 59 25 -
JAINA NUNES SILVA 60 25 -
GUSTAVO VASCONCELOS FREIRE 61 25 -
CAMILLA KAROLINE GONÇALO ALENCAR DE LIMA 62 25 -
KACIA FABRICIA DA SILVA 63 25 -
ROSALIA FERREIRA DINIZ NETA 64 25 -
LAYSAS KATARINA ALVES VIEIRA GONÇALVES 65 25 -
ROSENEIDE PEREIRA VIDAL 66 20 -
PATRICIA LUIZA DA COSTA LIRA 67 20 -
JOSEFINA GRACINEIDE PEREIRA MATIAS 68 20 -
POLYANNA DUARTE NOGUEIRA TAVARES 69 20 -
LOURDES APARECIDA DA SILVA 70 20 -
GABRIELA AZEVEDO SAMPAIO 71 20 -
MARIA NATANE ANDRIOLA DE CARVALHO 72 20 -

II - LISTA GERAL DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

VII GERES
NOME CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO DEFICIÊNCIA SUB JUDICE

TAMARA NASCIMENTO DE SOUZA 36 40 AUDITIVA

PORTARIA CONJUNTA SAD/UPE Nº 023, DE 31 DE MARÇO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO e o REITOR DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE, tendo em vista a autorização 
contida no Decreto nº 44.237, de 16 de março de 2017, bem como na Deliberação Ad Referendum nº 101, de 26 de outubro de 2016, da 
Câmara de Política de Pessoal – CPP, RESOLVEM:

I. Abrir Seleção Pública Simplifi cada, visando à contratação temporária de 20 (vinte) Técnicos em Laboratório para atuação no 
Complexo Hospitalar da Universidade de Pernambuco, observados os termos da Lei Estadual nº 14.547, de 21 de dezembro de 2011.
II. Determinar que a Seleção Pública Simplifi cada regida por esta Portaria Conjunta seja válida por 02 (dois) anos, prorrogáveis por igual 
período nos termos da Lei, a partir da data de homologação do resultado fi nal, publicada no Diário Ofi cial do Estado de Pernambuco.
III.  Fixar em até 24 (vinte e quatro) meses o prazo de vigência dos contratos temporários provenientes da Seleção Pública Simplifi cada 
de que trata a presente Portaria Conjunta, prorrogáveis por iguais períodos, até o prazo máximo de 6 (seis) anos, conforme interesse e 
necessidade da UPE, observados os termos da Lei Estadual nº 14.547/2011, 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:
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4.2 Em cada faixa de experiência profi ssional da tabela acima será arredondado para 01 (um) ano o tempo de experiência superior a 
6 (seis) meses e inferior a 01 (um) ano completo.
4.3 As informações referentes à experiência profi ssional deverão ser comprovadas através de cópias de:
4.3.1 Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
4.3.2 Certidão/Declaração de tempo de serviço público ou privado, emitida pela unidade de recursos humanos da instituição em que 
trabalha ou trabalhou, na qual conste expressamente a função desempenhada ou as atividades desenvolvidas;
4.3.3 No caso de experiência profi ssional como autônomo, mediante contratos ou Recibos de Pagamentos de Autônomo (RPA) ou notas 
fi scais de serviço, devendo constar expressamente o emprego/função desempenhados ou as atividades desenvolvidas;
4.3.4 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 emprego/função desempenhado e as atividades 
desenvolvidas;
4.3.5 No caso de experiência como cooperativado, mediante Declaração assinada pelo dirigente máximo da entidade à qual se vincula 
ou vinculou formalmente, na qual conste expressamente o cargo/emprego/função desempenhado ou as atividades desenvolvidas;
4.3.6 Estágios não serão considerados para fi ns de comprovação de experiência profi ssional;
4.3.7 As Certidões/Declarações de que tratam os subitens 4.4.2 e 4.4.5 deverão ser emitidas em papel timbrado da instituição, e as 
autoridades responsáveis pela sua emissão deverão ter as suas fi rmas reconhecidas em cartório.
4.3.8 Será considerada, para fi ns de pontuação, como experiência na área de Técnico de Laboratório, apenas a experiência profi ssional 
comprovada a partir da data da respectiva declaração de conclusão do nível médio profi ssionalizante ou do curso técnico específi co na 
área de análises clínicas ou de Técnico de Laboratório, conforme requisito para contratação mencionado no Anexo I.
4.3.9 Qualquer informação falsa ou não comprovada gera a eliminação do candidato do presente processo seletivo, sem prejuízo de 
outras sanções cabíveis.
4.3.10 Não será admitido e computado o tempo de serviço prestado concomitantemente, para fi m de pontuação de experiência profi ssional.
4.3.11 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, como experiência de trabalho em geral.
4.3.12  A capacitação profi ssional deverá ser comprovada através de certifi cado fornecido por instituição credenciada, constando a carga 
horária e assinado pelo responsável por sua emissão. 

5  DA CLASSIFICAÇÃO FINAL:
5.1 A classifi cação fi nal no certame dar-se-á através da pontuação obtida na Avaliação Curricular, constituída da soma dos pontos 
obtidos na Experiência Profi ssional e na Capacitação Profi ssional;
5.2 Será eliminado da seleção o candidato que não comprovar a escolaridade exigida ou que não alcançar, na Avaliação Curricular, o 
mínimo de 20 pontos;
5.3 O candidato eliminado não receberá classifi cação alguma no certame;
5.4 O candidato que não apresentar documentação comprobatória de alguma informação curricular prestada no ato da inscrição, 
receberá pontuação zero no item correspondente.
5.5 O resultado será divulgado no endereço eletrônico www.upenet.com.br, na data prevista no Anexo II, sendo de exclusiva 
responsabilidade do candidato acompanhar comunicados, convocações e o resultado fi nal da seleção.

6 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE:
6.1 Será utilizado como critério de desempate, sucessivamente:
a) idade mais avançada
b) ter sido jurado - Lei Federal nº 11.689/2008 que alterou o art. 440 do CPP.
6.2 Nada obstante o disposto nos demais subitens imediatamente acima transcritos, fi ca assegurado aos candidatos que tiverem 
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos do art. 27, da Lei Federal n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), a idade mais 
avançada como primeiro critério para desempate, sucedido dos outros previstos neste item “Dos Critérios de Desempate”.
6.3 Ocorrendo, ainda, o empate de idade, em função da data de nascimento, serão analisadas as Certidões de Nascimento dos 
candidatos empatados, para constatar o desempate em hora(s), minuto(s) e segundo(s).

7 DOS RECURSOS:
7.1 Os candidatos poderão interpor recurso contra o resultado preliminar da Avaliação Curricular, dispondo do período informado no 
Calendário (Anexo II).
7.1.1 Os recursos contra o resultado da Avaliação Preliminar, deverão ser encaminhados através do endereço eletrônico conupe.
teclab@gmail.com . 
7.2 Os recursos interpostos serão respondidos pela CONUPE, até a data especifi cada no Anexo II, através de veiculação na internet, 
sendo visualizados no endereço eletrônico www.upenet.com.br, na página de consulta da situação do candidato.
7.3 Não será aceito recurso via fax ou qualquer outro meio diverso daquele previsto no edital.
7.4 Quando da apresentação do recurso, o candidato deverá apresentar argumentações claras e concisas. Recursos inconsistentes 
ou fora das especifi cações estabelecidas neste Edital serão indeferidos.
7.5 Não serão apreciados recursos interpostos fora do prazo estipulado neste edital, bem como, os apresentados contra avaliação, 
nota ou resultado de outro(s) candidato(s), sendo, de imediato, desconsiderados.
7.6 O resultado do julgamento dos recursos será devidamente homologado e divulgado, para que se produzam os efeitos 
administrativos e legais e estarão disponíveis aos recorrentes no endereço eletrônico www.upenet.com.br.
7.7 Não serão aceitos novos documentos quando da interposição dos recursos.

8 DA CONTRATAÇÃO:
8.1 Os candidatos aprovados serão contratados na forma prevista na Lei Estadual nº 14.547, de 21 de dezembro de 2011, para 
exercerem suas atividades no âmbito do Complexo Hospitalar da Universidade de Pernambuco. 
8.2 Os candidatos aprovados serão contratados por um prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado até o limite 
máximo de 6 (seis) anos observados os prazos da Lei 14.547, de 2011, respeitando o número de vagas, a ordem de classifi cação e a 
disponibilidade orçamentária e fi nanceira da UPE. 
8.3 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.
8.4 O candidato que não atender à convocação para a sua contratação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, juntamente 
com a apresentação dos documentos para a comprovação dos requisitos para a contratação, citados neste Edital, será considerado 
desistente, sendo automaticamente excluído do processo seletivo simplifi cado e será imediatamente convocado o próximo candidato na 
classifi cação, respeitadas a classifi cação geral dos candidatos aprovados.
8.5 Os exames pré-admissionais (avaliação da condição de saúde física e mental) serão realizados às expensas dos candidatos, 
quando convocados para a contratação.
8.6 Para a formalização do contrato de trabalho do profi ssional devidamente aprovado e classifi cado na Seleção, deverão ser 
apresentados os seguintes documentos, além de outros exigidos neste Edital:
a) CPF - Cadastro de Pessoa Física (original e cópia); 
b) Cartão PIS ou PASEP (caso não seja o primeiro contrato de trabalho); 
c) Cédula de Identidade (original e cópia); 
d) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
e) Certidão de Nascimento, se solteiro; ou Certidão de Casamento, se casado (original e cópia), ou declaração de união estável;
f) Certifi cado Militar (comprovar estar em dia com as obrigações militares), se do sexo masculino (original e cópia); 
g) Título de Eleitor e a comprovação do cumprimento das obrigações eleitorais (original e cópia); 
h) 02 (duas) fotos coloridas 3x4 (três por quatro) recentes; 
i) Registro Civil dos fi lhos, se houver (original e cópia); 
j) Comprovante de conclusão do nível médio profi ssionalizante ou do curso técnico específi co na área de análises clínicas ou de 
Técnico de Laboratório, conforme requisito para contratação mencionado no Anexo I (original e cópia); 
k) Atestado ou Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Federal e Estadual;
l) Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br) ;
m) Comprovante de residência em seu nome.
8.7 A não observância do prazo estipulado para entrega dos documentos, bem como a apresentação de documentação incompleta ou 
em desacordo com o estabelecido neste edital, impedirá a contratação do candidato, a qualquer tempo, em decorrência da presente seleção.
8.8 As contratações serão rescindidas, a qualquer tempo, quando: conveniente ao interesse público; verifi cada a inexatidão ou 
irregularidade nas informações prestadas durante o processo seletivo; constatada falta funcional; verifi cada a ausência de idoneidade 
moral, assiduidade, disciplina, efi ciência e/ou aptidão para o exercício da função; ou quando cessadas as razões que lhe deram origem. 
8.9 DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO:
8.9.1  Para contratação, o candidato deverá satisfazer as seguintes condições:
a) Ter obtido o mínimo de 20 (vinte) pontos no processo seletivo;
b) Ser brasileiro ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12, §1º, da Constituição Federal;
c) Ter concluído o nível médio profi ssionalizante ou o curso técnico específi co na área de análises clínicas ou de Técnico de 
Laboratório, conforme requisito para contratação mencionado no Anexo I. 
d) Estar em dia com as obrigações eleitorais;
e) Ter certifi cado de reservista ou de dispensa de incorporação, se do sexo masculino;
f) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos ou emancipados civilmente;
g) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função;
h) Firmar declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera 
federal, estadual ou municipal; bem como não exercer função, emprego ou função pública nos referidos entes públicos;
i) Cumprir as determinações deste edital;
j) Não acumular cargos, empregos ou funções públicas, a não ser nos casos constitucionalmente permitidos; 
k) Não estar impedido de fi rmar nova Contratação Temporária no âmbito do Poder Executivo do Estado de Pernambuco, por alcance 
de interstícios de que trata, de outros, o art. 9º da Lei nº 14.547, de 21 de dezembro de 2011, e alterações.

9 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
9.10 A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para a seleção contidas neste Edital e nos comunicados que vierem 
a ser publicados/divulgados.
9.11 Nenhum candidato poderá alegar o desconhecimento do presente Edital, ou de qualquer comunicado posterior e regularmente 
divulgado, vinculado ao certame, ou utilizar-se de artifícios de forma a prejudicar o seu bom andamento.

3.4. A taxa de inscrição, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), deverá ser paga até a data limite e horário estabelecidos no Anexo II 
deste Edital, na rede bancária ou, preferencialmente, nas casas lotéricas vinculadas à Caixa Econômica Federal. 
3.5. O IAUPE não se responsabilizará por solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivos de ordem técnica dos 
computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem a 
transferência de dados, salvo se o problema decorrer de falha em seus próprios equipamentos.
3.6. As solicitações de inscrição serão acatadas após a comprovação, pelo banco, do pagamento da respectiva taxa.
3.7. Valerá como comprovante de inscrição o canhoto de pagamento da taxa referente ao boleto bancário emitido.
3.7.1. O Comprovante de Inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado quando solicitado.
3.8 São de responsabilidade exclusiva do candidato o preenchimento do formulário on line, a transmissão de dados e demais atos 
necessários para a sua inscrição.

3.9 DISPOSITIVOS GERAIS DO PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO

3.9.1 O candidato poderá obter informações acerca de sua inscrição no endereço eletrônico ofi cial do certame, o www.upenet.com.br. 
3.9.2 As inscrições só serão consideradas válidas após o pagamento da respectiva taxa e, sendo o pagamento realizado por cheque, 
após a compensação válida do valor nele representado.
3.9.3 É proibida a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros, assim como a transferência da inscrição para outrem.
3.9.4 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.
3.9.5 Não serão aceitas inscrições via fax, via correio eletrônico (e-mail) ou via postal.
3.9.6 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certifi car-se dos requisitos exigidos para a função, sendo de sua responsabilidade 
exclusiva a identifi cação correta e precisa dos respectivos requisitos e atribuições.
3.9.7 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido, salvo em caso de cancelamento do certame pela 
Administração Pública.
3.9.8 As informações prestadas no ato da Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, devendo a comissão instituída ou o 
IAUPE 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.
3.9.9 Não será aceita a inscrição que não atender ao estabelecido neste Edital.
3.9.10 A qualquer tempo, será anulada a inscrição e todos os atos e fases dela decorrentes, se for constatada falsidade em qualquer 
declaração, qualquer irregularidade nos documentos apresentados ou durante a realização da prova.
3.9.11 Estará isento do pagamento da taxa de inscrição o candidato que atender, cumulativamente às condições:
a) Estiver regularmente inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) de que trata o Decreto 
Federal nº. 6.135, de 26/06/2007; e
b) For membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal nº. 6.135, de 26/06/2007.
3.9.11.1 A isenção deverá ser solicitada mediante requerimento do candidato, disponível por meio do aplicativo para a inscrição, através 
do site http://www.upenet.com.br, no período e horário constantes no calendário previsto no Anexo II deste edital.
3.9.11.2 O requerimento para isenção da taxa de inscrição deverá indicar, necessariamente:
a) Número de Identifi cação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico; e
b) Declaração de que atende às condições estabelecidas no item 3.9.11 deste Edital.
3.9.11.3 O Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco – IAUPE consultará o órgão gestor do CadÚnico, para verifi car a veracidade 
das informações prestadas pelo candidato.
3.9.11.4 As informações prestadas no requerimento de isenção serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo responder 
este, a qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que acarretará sua eliminação do certame, aplicando-se, ainda, o disposto no 
parágrafo único do art. 10 do Decreto Federal nº 83.936, de 6/09/1979.
3.9.11.5 Não será concedida isenção de taxa de inscrição ao candidato que:
a) Omitir informações ou torná-las inverídicas;
b) Fraudar ou falsifi car documentação.
3.9.11.6. Não será aceita solicitação de isenção de taxa de inscrição via postal, via fax ou via correio eletrônico.
3.9.11.7. Cada pedido de isenção de taxa de inscrição será analisado e julgado pelo IAUPE.
3.9.11.8. A relação dos pedidos de isenção de taxa de inscrição atendidos será divulgada, até a data prevista no calendário Anexo II, 
através do site http://www.upenet.com.br.
3.9.11.9. O candidato disporá de 03 (três) dias úteis para contestar o indeferimento, através do endereço eletrônico conupe.teclab@gmail.
com, não sendo admitidos pedidos de revisão após tal prazo.
3.10. No ato da inscrição, o candidato deverá declarar os seus dados de identifi cação pessoal e as informações referentes à experiência 
relacionada à função de Técnico de Laboratório. 
3.11. No período especifi cado no Anexo II os candidatos deverão comparecer presencialmente ou encaminhar, via Correios, por Sedex ou 
encomenda registrada com Aviso de Recebimento, à CONUPE, situada à Av. Rui Barbosa nº 1599, Bairro das Graças, Recife-PE, CEP 
52.050-000, em envelope lacrado, devidamente identifi cado com o nome do candidato e com a inscrição “CONUPE – Seleção Técnico 
de Laboratório ”, a documentação comprobatória das informações curriculares prestadas no ato da inscrição no processo seletivo, bem 
como cópia dos documentos abaixo relacionados:
a) Documento de identidade com foto;
b) CPF;
c) Comprovante de residência emitido em seu nome;
d) Certidão de quitação Eleitoral;
e) Quitação com o serviço militar, se do sexo masculino;
f) Documentação comprobatória da experiência profi ssional;
h) Documentação comprobatória da escolaridade exigida para a função/área que concorre;
i) Declaração de que trata o subitem 2.2.7 deste Edital, quando for o caso.
3.12 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.
3.13 Não será admitida a juntada de qualquer documento posterior à inscrição.
3.14 Quando se tratar de inscrição realizada por terceiro, mediante Procuração Pública ou Particular, todas as informações registradas 
na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, arcando este com as consequências de eventuais erros no 
preenchimento.
3.15 Não será aceita a inscrição que não atender ao estabelecido neste Edital.
3.16 A qualquer tempo, será anulada a inscrição e todos os atos e fases dela decorrentes, se for constatada falsidade em qualquer 
declaração, bem como qualquer irregularidade nos documentos apresentados.
3.17 As informações prestadas no ato da Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, devendo a comissão instituída excluir 
da Seleção o candidato que fornecer dados comprovadamente inverídicos, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais 
cabíveis.
3.18 A inscrição do candidato expressará sua integral adesão a todas as regras que disciplinam a presente seleção.
3.19 Será considerada válida a documentação postada até o último dia da inscrição, conforme descrito no Anexo II.
3.20 Quando da realização da entrega de documentos de forma presencial, estes deverão ser entregues em envelope a ser lacrado no local.
3.21 O envelope deverá ser do tamanho aproximado de 22 cm por 30 cm onde deverão ser colocados os documentos indicados no item 
3.11. A parte externa do envelope deverá conter os seguintes dados de identifi cação em letra de forma:

SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA – TÉCNICO DE LABORATÓRIO/2017
À UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
NOME:

4 DA AVALIAÇÃO CURRICULAR:

4.1 A Avaliação Curricular, etapa única do Processo Seletivo, terá caráter eliminatório e classifi catório e aferirá a experiência profi ssional 
de cada candidato correlata à função, sendo consideradas, exclusivamente, as informações prestadas no ato da inscrição, não sendo 
acatada nenhuma informação encaminhada posteriormente a esse ato.

A avaliação Curricular valerá até 100 (cem) pontos, de acordo com as tabelas abaixo:

 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

TEMPO DE EXPERIÊNCIA
(não concomitante)

PONTUAÇÃO
(não cumulativa))

Experiência de trabalho em geral, acima de 24 meses 10
Experiência como Técnico de Laboratório acima de 12, até 24 meses 30
Experiência como Técnico de Laboratório acima de 24, até 36 meses 40
Experiência como Técnico de Laboratório acima de 36, até 48 meses 50

Experiência como Técnico de Laboratório acima de 60 meses 70
PONTUAÇÃO MÁXIMA 70

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

ESPECIFICAÇÃO POR CURSO PONTUAÇÃO
MÁXIMA

Curso de Aperfeiçoamento na área de Laboratório, com carga horária mínima de 
40 horas/aula 5 30
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( ) 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, encaminhar em anexo exames atualizados e anteriores que possam comprovar a Defi ciência (laudo dos exames 
acompanhados da tela radiológica, escanometria, Tomografi a Computadorizada, Ressonância Magnética, Audiometria, Campimetria 
Digital Bilateral, estudo da acuidade visual com e sem correção, etc.). 

Recife, _____/____/_____

Ratifi co as informações acima.

Ass. c/ Carimbo do Médico

Legislação de referência

Decreto Federal nº 3.298 de 20 de dezembro de 1999:
Art. 4o É considerada pessoa portadora de defi ciência a que se enquadra nas seguintes categorias:
I - d efi ciência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função 
física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, 
hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita 
ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam difi culdades para o desempenho de funções; 
II - defi ciência aud itiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas 
freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; 
III - defi ciência v isual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; 
a baixa visão, que signifi ca acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a 
somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das 
condições anteriores.

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

Nº 988-Dispensar o servidor Olidan Germano Arruda Melo Filho, matrícula n° 299.708-8, da Função Gratifi cada de Supervisão-1, 
símbolo FGS-1, da Secretaria de Administração, a partir de 01 de abril de 2017.

Nº 989-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 500/2011 da Procuradoria Geral do Estado.

Nº PROCESSO NOME MATRÍCULA CARGO NÍVEL/
SÍMBOLO ÓRGÃO/ENTIDADE A PARTIR

0205048-1/2017 THAIS MEIRIS SANTOS 3877-6 ASSISTENTE DE 
TRANSITO SAT/M03/I/E DETRAN-PE 20.02.2017

8816271-6/2017 JOSENILDO DA SILVA PEREIRA 273.373-0 AGENTE DE 
POLÍCIA APC/M01/II/C SECRETARIA DE DEFESA 

SOCIAL (POLÍCIA CILVIL) 23.02.2017

0043944-6/2016 MARIA LUCENIR NOBREGA 
ANDRADE 226.610-5 ASSISTENTE EM 

SAÚDE SAS/F04/II/A SECRETARIA DE SAÚDE 09.06.2016

0081604-1/2016 RAFAEL CAVALCANTI DE 
CARVALHO LUCENA 297.183-6 MÉDICO MED/F02/II/C SECRETARIA DE SAÚDE 26.10.2016

0015857-8/2017 SALVANA PRISCYLLA MANSO 
COSTA 370.535-8 ANALISTA EM 

SAÚDE SAN/F01/I/A SECRETARIA DE SAÚDE 27.02.2017

0009139-4/2017 VITÓRIA DE BARROS SIQUEIRA 374.943-6 ANALISTA EM 
SAÚDE SAN/F01/I/A SECRETARIA DE SAÚDE 29.01.2017

0009281-2/2017 VALBERT MORAIS MOREIRA 
RAMOS 297.108-9 MÉDICO MED/F01/II/B SECRETARIA DE SAÚDE 13.02.2017

0009635-5/2017 ADRIANO FÁBIO CORDEIRO 
DA SILVA 232.973-5 ANALISTA EM 

SAÚDE SAN/F02/II/A SECRETARIA DE SAÚDE 01.02.2017

0007093-1/2017 ANA VIRGÍNIA LINS DE FRANÇA 227.922-3 ANALISTA EM 
SAÚDE SAN/F01/II/A SECRETARIA DE SAÚDE 27.01.2017

0002948-5/2017 FLÁVIA KARINA DOS SANTOS 
MEDEIROS 370.284-7 ASSISTENTE EM 

SAÚDE SAS/F01/I/A SECRETARIA DE SAÚDE 31.12.2016

0086850-0/2016 IZAURA BEZERRA CAVALCANTE 
DA SILVA 246.192-7 ASSISTENTE EM 

SAÚDE SAS/F04/I/C SECRETARIA DE SAÚDE 16.11.2016

0015284-2/2017 JOSÉ DANNIEL AMORIM 252.927-0 ANALISTA EM 
SAÚDE QSF/SOS/001/SBM SECRETARIA DE SAÚDE 28.02.2017

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, tendo em vista o disposto no art. 5º da Lei Complementar nº 82, de 28 de dezembro de 2005, e 
no Decreto nº 32.235, de 21 de agosto de 2008, e alterações, RESOLVE:

Nº 990-Conceder licença para desempenho de mandato classista no Conselho Regional de Odontologia do Estado de Pernambuco – 
CRO/PE, durante o período de 17 de março de 2017 a 16 de março de 2019, à servidora Thérèze Etienne de Sá Y Britto, matrícula nº 
228.222-4, sem prejuízo de seus vencimentos, direitos e vantagens.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no Ato Governamental nº 6223, de 14 
de julho de 2015, e os Encaminhamentos nº 0268/2016 e nº 0081/2017, da Procuradoria Consultiva, da Procuradoria Geral do Estado, 
RESOLVE:

Nº 991-Declarar a vacância do cargo efetivo de Escrivão de Polícia, da Secretaria de Defesa Social, matrícula nº 273.127-4, ocupado 
por SÉRGIO HENRIQUE SILVA CORDEIRO, com fundamento no disposto no inciso VII do artigo 81 c/c inciso III do artigo 84 da Lei nº. 
6.123, de 20 de julho de 1968, com efeito retroativo a 31 de março de 2016. 

Milton Coelho da Silva Neto
Secretário de Administração

A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PESSOAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria SAD nº. 
1000, de 16 de abril de 2014 e considerando o disposto no Decreto nº. 44.105, de 16 de fevereiro de 2017 RESOLVE:

Nº 992-Determinar que o servidor Adegilson Célio Miranda de Araújo, da Prefeitura Municipal de Poção, à disposição deste Governo, 
tenha exercício na Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco - ADAGRO, com ônus para o órgão de origem, a 
partir de 22.03.2017 até 31.12.2017.

Nº 993-Determinar que o servidor da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, Abraham Benzaquen Sicsu, à disposição deste 
Governo, continue em exercício na Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - FACEPE, com ônus para o 
órgão de origem, mediante ressarcimento, a partir de 01.01.2017 até 07.03.2017.

Nº 994-Prorrogar a cessão à Prefeitura Municipal de Olinda, da servidora Clésia Maria Pereira de Melo Tenório, matrícula nº 642-4, 
da Empresa de Turismo de Pernambuco – Governador Eduardo Campos S/A - EMPETUR, com ônus para o órgão de origem, mediante 
ressarcimento, até 31.12.2017.

Marília Raquel Simões Lins
Secretária Executiva de Pessoal e Relações Institucionais

PORTARIAS SAD/GGAFI DE 30 DE MARÇO DE 2017.

A GERENTE GERAL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DE PESSOAL DO ESTADO RESOLVE: 

Nº 31-Conceder à servidora abaixo citada Licença para Trato de Interesse Particular, nos termos do artigo 130, da Lei nº 6.123, de 20 de 
julho de 1968, com a nova redação dada pela Lei Complementar nº 316 de 18 de dezembro de 2015, a partir da publicação. 

Nº PROCESSO NOME MATRÍCULA CARGO NÍVEL/SÍMB. ÓRGÃO/
ENTIDADE DURAÇÃO

8809722-0/2017 SANDRA BARROS BEZERRA DE MELO 273.140-1 ESCRIVÃO DE 
POLÍCIA QPC-2 APC/M04/III/A DEFESA SOCIAL 

(POLÍCIA CIVIL) 04 ANOS

9.12 Acarretará a eliminação do candidato na seleção, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a 
quaisquer das normas defi nidas neste Edital ou em outros comunicados relativos ao certame.
9.13 Ocorrendo a comprovação de falsidade de declaração/informação ou de inexatidão dolosa ou culposa dos dados expressos no 
Formulário de Inscrição, bem como falsidade e adulteração dos documentos apresentados pelo candidato, o mesmo terá sua inscrição 
cancelada, e a anulação de todos os atos dela decorrentes, independentemente da época em que tais irregularidades vierem a ser 
constatadas, além de sujeitar o candidato às penalidades cabíveis.
9.14 O resultado fi nal do processo seletivo simplifi cado será homologado, no Diário Ofi cial do Estado de Pernambuco, através de 
Portaria Conjunta SAD/UPE, na qual constarão duas relações de candidatos classifi cados, em ordem decrescente de classifi cação, 
contendo o nome do candidato e pontuação fi nal, respectivamente, a primeira contendo todos os classifi cados e, a segunda, contendo 
apenas os candidatos classifi cados pessoas com defi ciência. 
9.15 A aprovação do candidato na presente seleção gera apenas expectativa de direito, cabendo à Universidade de Pernambuco – UPE 
decidir sobre a sua contratação, respeitados o número de vagas e a ordem de classifi cação, em número que atenda ao interesse e às 
necessidades do serviço até o número de vagas autorizadas.
9.16  O prazo de validade da seleção se esgotará em 02 (dois) anos, prorrogável por igual período, a contar da data da homologação 
de seu resultado fi nal no Diário Ofi cial.
9.17 Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos.
9.18 Não será fornecido ao candidato documento comprobatório de classifi cação na presente Seleção, valendo, para esse fi m, a 
publicação na imprensa ofi cial.
9.19 O candidato deverá manter atualizado o seu endereço na entidade executora, enquanto estiver participando da Seleção. São de 
inteira responsabilidade do candidato os prejuízos decorrentes da não atualização de seu endereço.
9.20 Após a homologação do resultado fi nal, os candidatos aprovados deverão manter seus endereços atualizados junto à UPE, para 
efeito de futuras convocações.
9.21 Os casos omissos deste Edital serão analisados pela Comissão Coordenadora do Processo Seletivo, ouvida a entidade executora 
no que couber.
9.22 A interpretação do presente Edital deve ser realizada de forma sistêmica, mediante combinação dos itens previstos para 
determinada matéria consagrada, prezando pela sua integração e correta aplicação, sendo dirimidos os confl itos e dúvidas pela Comissão 
Coordenadora do Processo Seletivo, ouvida a entidade executora, quando necessário.
9.23 Todos os horários previstos neste edital correspondem ao horário ofi cial do Estado de Pernambuco.
9.24 A rescisão do contrato, por iniciativa do contratado, deverá ser comunicada, por escrito, à UPE ou ao hospital em que o contratado 
exerça suas atribuições, com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias, para que o serviço não tenha prejuízo a sua regular prestação. 
Neste caso, poderá ser convocado o próximo candidato da lista de classifi cados.
9.25 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. 
9.26 A documentação referente a todas as etapas da presente Seleção Pública Simplifi cada deverá ser mantida em arquivo impresso 
ou eletrônico por no mínimo 6 (seis) anos, em atendimento à Resolução nº 14 do Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ.

ANEXO I

DAS ATRIBUIÇÕES, REMUNERAÇÃO, JORNADA DE TRABALHO E REQUISITOS 

Atribuições
Realizar coleta de material, empregando técnica e instrumentação adequada, para proceder a testes, exames e amostras de laboratório; 
Utilizar técnicas adequadas de coleta; usar os EPIs especifi cados para função. Realizar sempre as coletas através de solicitação médica 
escrita, em caso de coleta domiciliar ou hospitalar; Identifi car o cliente, verifi cando o seu nome e senha; Antes de realizar a coleta mostrar 
o Kit coleta ao cliente para que este confi ra seu nome e dados; Identifi car todo material a ser colhido antes da coleta para posterior 
conferência do cliente; auxiliar e executar atividades padronizadas de laboratório - automatizadas ou técnicas clássicas - necessárias 
ao diagnóstico, nas áreas de parasitologia, microbiologia médica, imunologia, hematologia, bioquímica, biologia molecular e urinálise. 
Colabora, compondo equipes multidisciplinares, na investigação e implantação de novas tecnologias biomédicas relacionadas às análises 
clínicas, entre outras funções.
Requisito para Contratação
Certifi cado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio profi ssionalizante em análises clínicas ou certifi cado de 
conclusão curso de nível médio, acrescido de curso técnico em análises clínicas, expedidos por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC) ou certifi cado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio profi ssionalizante em 
Técnico de Laboratório ou certifi cado de conclusão curso de nível médio, acrescido de certifi cado de conclusão de curso específi co na 
área de Técnico de Laboratório, expedidos por instituição de ensino reconhecida pelo (MEC). 

Remuneração Mensal 
O profi ssional contratado fará jus à remuneração mensal de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais).

Requisitos e Jornada de Trabalho

ÁREA DE ATUAÇÃO REGIME DE TRABALHO CARGA HORÁRIA SEMANAL
Análises Clínicas Plantonista 2X12 24H

ANEXO II
CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO

EVENTO DATA/PERÍODO LOCAL
Inscrições de Candidatos 10/04 a 07/05/2017 Internet: www.upenet.com.br até o horário das 23h59min

Solicitação de Isenção da Taxa de 
Inscrição 10 a 16/04 /2017 Internet: www.upenet.com.br até o horário das 23h59min

Resultado das solicitações de 
Isenção da Taxa de Inscrição 24/04/2017 Internet: www.upenet.com.br

Recurso contra o Indeferimento da 
Isenção da Taxa de Inscrição 24 a 28/04/2017 conupe.teclab@gmail.com

até o horário das 23h59min
Respostas aos Recursos de 
Isenção da Taxa de Inscrição 04/05/2017 Internet: www.upenet.com.br

Última data para o pagamento da 
Taxa de Inscrição 08/05/2017 Rede Bancária e Casa Lotéricas vinculadas à CEF

Entrega de Documentos para 
Avaliação Curricular 10/04 a 09/05/2017

CONUPE, Av. Rui Barbosa nº 1599, Bairro das Graças, Recife-
PE, CEP 52.050-000 ou Correios via SEDEX ou Encomenda 

Registrada com AR

Resultado Preliminar da Avaliação 
Curricular 23/05/2017 Internet: www.upenet.com.br

Recursos Contra o Resultado 
Preliminar 24 a 26/05/2017 conupe.teclab@gmail.com

até o horário das 23h59min
Divulgação do Resultado Final 02/06/2017 Internet: www.upenet.com.br

ANEXO III

FORMULÁRIO PARA RECURSO

Nome do candidato: 
À Comissão Executiva do Processo Seletivo - UPE 
Como candidato à Seleção Pública Simplifi cada para o Complexo Hospitalar da Universidade de Pernambuco, para a função de Técnico 
em Laboratório, interponho recurso contra a Avaliação Curricular, sob os seguintes argumentos: 
____________________________________________________________________________________________________________
__________________
Recife, ___ de __________ de 2017. 

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE DEFICIÊNCIA 

Dados do médico:
Nome completo _____________________________________________________________________________
CRM / UF: _______________________________________
___________________________________________________________
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 a função de 
Técnico em Laboratório, conforme Portaria Conjunta SAD/UPE nº 023, de 31 de março de 2017, fundamentado no exame clínico e nos 
termos da legislação em vigor (Decreto Federal nº 3.298/1999), _____ (é / não é) portador (a) da Defi ciência ______________ (física/
auditiva/visual) de CID 10 ________, em razão do seguinte quadro:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Diante disso, informo que será necessário:
( ) Defi ciência física: acesso especial à sala onde será realizada a prova escrita, em razão de difi culdade de locomoção por paralisia de 
membro (s) inferior (es).
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DESPACHO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
GERÉNCIA ADMINISTRATIVA DE PERÍCIAS MÉDICAS - I.R.H. EM: 31/03/17.

SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO
DEFIRO os pedidos de licença p/tratamento de saúde-inicial
943463352016 – Mércia Assunção dos Santos, mat.2574080, concedo 30 dias a partir de 12/08/16.
943464582016 – Enia de Araújo Costa, mat.1176994, concedo 60 dias a partir de 05/08/16.
943465042016 – Nadia Araujo Bezerra Vasconcelos, mat.3026264, concedo 30 dias a partir de 01/08/16.
943465262016 – Malba Silvia Rodrigues Silva, mat.1612310, concedo 30 dias a partir de 16/08/16.
943465502016 – Júlio Felipe Calado Sabino, mat.2552310, concedo 30 dias a partir de 15/08/16.
943465722016 – Lídia Maria da Silva, mat.2535955, concedo 45 dias a partir de 26/07/16.
943466952016 – Lídia Maria da Silva, mat.3003787, concedo 45 dias a partir de 26/07/16.
943469982016 – Gilvanice Albuquerque da Silva, mat.1376136, concedo 14 dias a partir de 18/08/16.
943472242016 – Janaína Mergulhão de Souza, mat.3025020, concedo 10 dias a partir de 17/08/16.
943473472016 – Maria da Conceição Fonseca Mendes, mat.1067109, concedo 120 dias a partir de 15/08/16.
943475052016 – Maria Solange Alexandre Rodrigues, mat.1621637, concedo 30 dias a partir de 19/08/16.
943475382016 – Welba Maria Nunes Patriota Alves, mat.1610821, concedo 90 dias a partir de 22/08/16.
943491712016 – Inajá Araujo de Morais, mat.2422638, concedo 15 dias a partir de 15/08/16.
943491932016 – Mércia Betânia Cadena da Silva, mat.1771906, concedo 15 dias a partir de 17/08/16.
943492042016 – Mércia Betânia Cadena da Silva, mat.2408902, concedo 15 dias a partir de 17/08/16.
943492152016 – Edmilson Martins de Albuquerque, mat.1626388, concedo 10 dias a partir de 17/08/16.
943492502016 – Weidman José Lima da Silva, mat.1953516, concedo 60 dias a partir de 22/08/16.
943492612016 – Weidman José Lima da Silva, mat.2396637, concedo 60 dias a partir de 22/08/16.
943503962016 – Natércia Gomes de Sousa, mat.3014576, concedo 30 dias a partir de 18/08/16.
943506552016 – Daniele Coutinho Barbosa, mat.2709970, concedo 04 dias a partir de 12/08/16.
943506882016 – Daniele Coutinho Barbosa, mat.3007731, concedo 04 dias a partir de 12/08/16.
943507562016 – Ana Lúcia da Silva C. de Mendonça, mat.2400383, concedo 15 dias a partir de 16/08/16.
943508242016 – Ijaciara Barros de Abreu, mat.1918834, concedo 30 dias a partir de 23/08/16.
943513532016 – Lílian Renata de Melo Filho, mat.3033554, concedo 07 dias a partir de 19/08/16.
943514432016 – Marcos Fernando de Oliveira Pinheiro, mat.1899023, concedo 30 dias a partir de 19/08/16.
943514762016 – Marcos Fernando de Oliveira Pinheiro, mat.1724339, concedo 30 dias a partir de 19/08/16.
943515002016 – Mercia Maria Merencio de Lima Silva, mat.1485989, concedo 15 dias a partir de 19/08/16.
943515662016 – Xênia soares da Silva, mat.1777580, concedo 15 dias a partir de 15/08/16.
943515902016 – José Salvino Filho, mat.1741900, concedo 15 dias a partir de 15/08/16.
943516562016 – Lindenberg Aguiar Queiroz, mat.2568543, concedo 30 dias a partir de 15/08/16.
943516912016 – Zuleide Maria de Souza, mat.1978020, concedo 30 dias a partir de 24/08/16.
943517132016 – Maria da Conceição Cordeiro de Melo, mat.1264745, concedo 10 dias a partir de 16/08/16.
943517242016 – Evanice Silva de Noronha, mat.2561034, concedo 15 dias a partir de 15/08/16.
943517352016 – Mércia Raniely Siqueira Velozo, mat.2745232, concedo 60 dias a partir de 22/08/16.
943517572016 – Djaneide Cristina Gomes da Silva, mat.1734881, concedo 45 dias a partir de 17/08/16.
943517812016 – Djaneide Cristina Gomes da Silva, mat.3012000, concedo 45 dias a partir de 17/08/16.
943518362016 – Rosemary Carlos Ferreira Costa, mat.1751158, concedo 30 dias a partir de 23/08/16.
943518472016 – Júlia Albuquerque Aguiar Interaminense, mat.3017885, concedo 30 dias a partir de 19/08/16.
943523872016 – Karla Adriana Monteiro da Silva, mat.3006344, concedo 15 dias a partir de 18/08/16.
943524332016 – Erenita de Deus Quaresma Santos, mat.1263773, concedo 90 dias a partir de 09/08/16.
943524772016 – Erenita de Deus Quaresma Santos, mat.3618242, concedo 90 dias a partir de 09/08/16.
943525782016 – Maria Karina da Silva, mat.2434458, concedo 14 dias a partir de 22/08/16.
943526812016 – Laércio Gomes da Silva Filho, mat.2755130, concedo 15 dias a partir de 23/08/16.
943526922016 – Fábio Maranhão Carneiro, mat.2699508, concedo 15 dias a partir de 22/08/16.
943527032016 – Fábio Maranhão Carneiro, mat.3520765, concedo 15 dias a partir de 22/08/16.
943527582016 – Maria da Conceição Nunes de Oliveira, mat.1637959, concedo 30 dias a partir de 22/08/16.
943527932016 – Tatiane Fonseca da Silva, mat.3594978, concedo 05 dias a partir de 15/08/16.
943534912016 – Antonia Maria de França, mat.1414984, concedo 12 dias a partir de 22/08/16.
943535132016 – Maria José Soares da Costa, mat.2556634, concedo 60 dias a partir de 11/08/16.
943538732016 – Mércia Maria Alves Guimarães, mat.1613596, concedo 15 dias a partir de 21/08/16.
943539962016 – Iranilda Gomes Barbosa Rodrigues, mat.2522063, concedo 45 dias a partir de 15/08/16.
943540072016 – Ana Elizabete Cruz de Almeida Andrade, mat.1124560, concedo 15 dias a partir de 18/08/16.
943540532016 – Maria das Graças de Sena, mat.1840215, concedo 45 dias a partir de 08/08/16.
943540972016 – Maria das Graças de Sena, mat.2576546, concedo 45 dias a partir de 08/08/16.
943541872016 – Antonio Gerardi da Mota, mat.1588222, concedo 10 dias a partir de 24/08/16.
943544682016 – Célia Barbosa da Silva, mat.1362690, concedo 30 dias a partir de 17/08/16.
943544812016 – Maria Idália de Freitas Gomes, mat.1773348, concedo 15 dias a partir de 17/08/16.
94354492016 – Johnsly Dark Florecio de Oliveira Deó, mat.2632667, concedo 15 dias a partir de 17/08/16.
943545032016 – Rosimere Melo Lucas, mat.1613910, concedo 45 dias a partir de 16/08/16.
943545822016 – Maria Elisabete da Silva M. de Souza, mat.1337530, concedo 15 dias a partir de 23/08/16.
943546042016 – Macilene Cordeiro de Souza, mat.2533030, concedo 15 dias a partir de 09/08/16.
943546832016 – Socorro Jaqueline de Almeida Moraes, mat.2597365, concedo 30 dias a partir de 18/08/16.
943547052016 – Socorro Jaqueline de A. Moraes, mat.3039900, concedo 30 dias a partir de 18/08/16.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DEFIRO os pedidos de licença p/tratamento de saúde-prorrogação
941843572015 – Cassia Callou Barros Neves , mat.1759000, concedo 30 dias a partir de 15/06/15.
943352652016 – Tiara Tetiana de O. Santana , mat.1734032, concedo 30 dias a partir de 16/11/15.
045132962015 – Leonice Dias Moreira , mat.2629631, concedo 15 dias a partir de 20/05/15.
941818832015 – Ana Clarisse G. Freire Souza , mat 836729., concedo 30 dias a partir de 04/07/15.
941819842015 – Maria Edneide A. Oliveira , mat.2629186, concedo 15 dias a partir de 11/07/15.
941844822015 – Magda P. dos Santos, mat. 1459546, concedo 15 dias a partir de 25/06/15.
052426342014 – Elidia Francelino da Silva , mat.1740970, concedo 30 dias a partir de 28/10/14.
941819952015 – Maria Edneide A. Oliveira , mat.3018580, concedo 15 dias a partir de 11/07/15.
941820282015 – Adilma Ramos da Silva, mat.1284266, concedo 60 dias a partir de 06/07/15.
941822762015 – Severina Maria da Silva , mat.1657461, concedo 30 dias a partir de 09/07/15.
941823442015 – Ralgerlan da Silva Cruz , mat.3025004, concedo 30 dias a partir de 12/06/15.
941844142015 – Antonio Carlos L. Miranda , mat.1321498, concedo 15 dias a partir de 10/06/15.
943486642016 – Paula Verônica de Melo Ribas, mat.1751131, concedo 30 dias a partir de 22/08/16.
941082052015 – Jose Inaldo de Santana , mat.1458108, concedo 30 dias a partir de 16/07/15.
941038182015 – Eudesandra Guimaraes Coriolano, mat.1731343, concedo 60 dias a partir de 01/04/15.
040968902015 – Adriene Nunes de Siqueira , mat.1809083, concedo 60 dias a partir de 02/02/15.
054029702014 – Elidia Francelino da Silva , mat.1740970, concedo 15 dias a partir de 28/11/14.
941823222015 – Solange de Andrade Silva , mat.2598655, concedo 35 dias a partir de 10/06/15.
941818372015 – Alzinete Araujo Batista , mat.2568144, concedo 60 dias a partir de 18/06/15.
941819272015 – Maria Anaclecia da Cruz Silva , mat.3034518, concedo 15 dias a partir de 23/06/15
941842342015 – Maria Dulce Alves de Lima , mat.1485830, concedo 08 dias a partir de 09/07/15.
941844252015 – Eliane de Moura Costa , mat.2635887, concedo 60 dias a partir de 13/07/15.
041980612016 – Maria Luiza P. Lins Nunes, mat.1553321, concedo 60 dias a partir de 29/02/16.
052959252015 – Elidia Francelino da Silva , mat.1740970, concedo 15 dias a partir de 14/12/15.
055003262014 – Elidia Francelino da Silva , mat.1740970, concedo 15 dias a partir de 15/12/14.
941840322015 – Francisca Elizie Eulina da Silva , mat.1741110, concedo 30 dias a partir de 09/07/15.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DEFIRO os pedidos de licença maternidade
044427142015 – Flaviana Bezerra da Silva , mat.2637642, concedo 180 dias a partir de 22/04/15.
941073412015 – Ana Tereza de Aquino , mat.3018083, concedo180 dias a partir de 15/04/15.
055149962014 – Rosangela Lira B. de A. Camelo , mat.2409461, concedo 180 dias a partir de 09/12/14.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DEFIRO os pedidos de licença p/acompanhar pessoa da família
941146182015 – Veronica Maria Ferreira de Souza Silva , mat.1648888, concedo 30 dias a partir de 14/04/15.
941145632015 – Iris Solange Cavalcanti , mat.1840320, concedo 45dias a partir de 23/02/15.
941842672015 – Marta Callou Barros Coutinho , mat.2522586, concedo 15 dias a partir de 10/06/15.
SECRETARIA DE SAÚDE
DEFIRO os pedidos de licença p/tratamento de saúde - inicial
941895882015 – Maria do Socorro Cosme dos Santos , mat.2456273, concedo 08 dias a partir de 15/07/15.
SECRETARIA DE SAÚDE
DEFIRO os pedidos de licença p/tratamento de saúde-prorrogação
944673032016 – Rosana Alves de Melo, mat.2315890, concedo 15 dias a partir de 16/09/15.
944673522016 – Madalena Maria de A. Paiva, mat.1512633, concedo 90 dias a partir de 01/07/15.
944673632016 – Ezeli Pereira de Carvalho, mat.117927, concedo 30 dias a partir de 07/05/15.
944673852016 – Rania Maria Alves da Silva, mat.2314061, concedo 60 dias a partir de 09/04/15.
944674072016 – Marlucia de Andrade Costa, mat.1380869, concedo 60 dias a partir de 30/04/15.
944674202016 – Edvaldo Bispo dos Santos, mat.2279304, concedo 180 dias a partir de 06/05/15.
944674422016 – Eliane Barbosa da Silva, mat.1923560, concedo 10 dias a partir de 23/05/15.
944674642016 – Ladjane de Albuquerque Barreto, mat.2325624, concedo 07 dias a partir de 27/05/15.
944674752016 – Magali de Aquino da Silva, mat.2061376, concedo 15 dias a partir de 25/05/15.
944674972016 – Josivânia Santos Tavares, mat.2462885, concedo 30 dias a partir de 03/05/15.

Nº 32-Conceder aos servidores abaixo relacionados Licença para Trato de Interesse Particular, nos termos do artigo 130, da Lei nº 6.123, 
de 20 de julho de 1968, com a nova redação dada pela Lei Complementar nº 316 de 18 de dezembro de 2015, a partir da publicação. 

Nº PROCESSO NOME MATRÍCULA CARGO NÍVEL/SÍMB. ÓRGÃO/
ENTIDADE DURAÇÃO

8823392-8/2017 CLEBER LEANDRO LUCENA 273.424-9 ESCRIVÃO DE 
POLÍCIA QPC-1 APC/M04/II/C DEFESA SOCIAL 

(POLÍCIA CIVIL) 02 ANOS

8803672-7/2017 LUIZA CALABRIA DELICATO 350.702-5 AGENTE DE 
POLÍCIA QPC-2 APC/M04/II/C DEFESA SOCIAL 

(POLÍCIA CIVIL) 04 ANOS

Nº 33-Conceder à servidora abaixo citada Licença para Trato de Interesse Particular, nos termos do artigo 130, da Lei nº 6.123, de 20 de 
julho de 1968, com a nova redação dada pela Lei Complementar nº 316 de 18 de dezembro de 2015, a partir da publicação. 

Nº PROCESSO NOME MATRÍCULA CARGO NÍVEL/SÍMB. ÓRGÃO/
ENTIDADE DURAÇÃO

0509067-0/2016 PRICILLA DA COSTA ARAUJO 275.898-9 PROFESSOR MGD/LPE/I/D EDUCAÇÃO 01 ANO

CHRYSTIANE KELLI DE ARAUJO BARBOSA
Gerente Geral Administrativa e Financeira de Pessoal do Estado

DESPACHOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PESSOAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, DO DIA 31 DE MARÇO DE 2017

DESPACHOS HOMOLOGATÓRIOS DO DIA 31 DE MARÇO DE 2017.

A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PESSOAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE 
PERNAMBUCO, com fundamento no artigo 1º, alínea “c”, item 1, 1.11, da Portaria SAD nº 1000, de 16 de abril de 2014, publicada no 
Diário Ofi cial do Estado de 17 de abril de 2014, bem como no Parecer PGE nº 071/2017 e Despacho Complementar da Procuradoria 
Consultiva, RESOLVE:

Nº 62-1) Homologar, com amparo legal no artigo 2º, “caput” e § 1º, da Lei nº 15.025, de 20 de junho de 2013, com redação dada pela 
Lei nº 15.121, de 08 de outubro de 2013, bem como no artigo 3º, inciso IV, alínea “a”, do Decreto nº 40.005, de 8 de novembro de 2013, 
o inteiro teor da decisão exarada no Processo SIGEPE nº 5752958-5/2016, publicada no Boletim Interno às fl s.12, acerca da concessão 
de indenização em decorrência da morte natural do ex-militar Roberto Carvalho Moura e Silva, Cel PM Ref., matrícula nº 1.480-0, 
ocorrida em 23 de outubro de 2016; e
2) Autorizar, nos termos do artigo 5º, inciso II, §§ 1º e 3º, da Lei nº 15.025, de 2013, e, da Portaria Conjunta SAD/SDS nº 15, de 13 
de fevereiro de 2014, publicada no Diário Ofi cial do Estado de 14 de fevereiro de 2014, o pagamento da indenização à dependente 
previdenciária do referido militar: ANA XÊNIA DE MELO MOURA E SILVA, viúva.

Nº 63-1) Homologar, com amparo legal no artigo 2º, “caput” e § 1º, da Lei nº 15.025, de 20 de junho de 2013, com redação dada pela 
Lei nº 15.121, de 08 de outubro de 2013, bem como no artigo 3º, inciso IV, alínea “a”, do Decreto nº 40.005, de 8 de novembro de 2013, 
o inteiro teor da decisão exarada no Processo SIGEPE nº 5685821-8/2016, publicada no Boletim Interno às fl s.12, acerca da concessão 
de indenização em decorrência da morte natural do ex-militar JOSIAS TAVARES DA SILVA, 1º Sgt PM Ref., matrícula nº 610.942-0, 
ocorrida em 30 de junho de 2016; e
2) Autorizar, nos termos do artigo 5º, inciso II, §§ 1º e 3º, da Lei nº 15.025, de 2013, e, da Portaria Conjunta SAD/SDS nº 15, de 13 
de fevereiro de 2014, publicada no Diário Ofi cial do Estado de 14 de fevereiro de 2014, o pagamento da indenização à dependente 
previdenciária do referido militar: MARIA JOSÉ DA SILVA, viúva.

Nº 64-1) Homologar, com amparo legal no artigo 2º, “caput” e § 1º, da Lei nº 15.025, de 20 de junho de 2013, com redação dada pela 
Lei nº 15.121, de 08 de outubro de 2013, bem como no artigo 3º, inciso IV, alínea “a”, do Decreto nº 40.005, de 8 de novembro de 2013, 
o inteiro teor da decisão exarada no Processo SIGEPE nº 5648958-0/2016, publicada no Boletim Interno às fl s.10, acerca da concessão 
de indenização em decorrência da morte natural do ex-militar JOSÉ IVANILDO DA SILVA, Cb RRPM, matrícula nº 609.989-0, ocorrida 
em 10 de fevereiro de 2016; e
2) Autorizar, nos termos do artigo 5º, inciso II, §§ 1º e 3º, da Lei nº 15.025, de 2013, e, da Portaria Conjunta SAD/SDS nº 15, de 13 
de fevereiro de 2014, publicada no Diário Ofi cial do Estado de 14 de fevereiro de 2014, o pagamento da indenização à dependente 
previdenciária do referido militar: MARIA JOSÉ BORBA DA SILVA, viúva.

Nº 65-1) Homologar, com amparo legal no artigo 2º, “caput” e § 1º, da Lei nº 15.025, de 20 de junho de 2013, com redação dada pela 
Lei nº 15.121, de 08 de outubro de 2013, bem como no artigo 3º, inciso IV, alínea “a”, do Decreto nº 40.005, de 8 de novembro de 2013, 
o inteiro teor da decisão exarada no Processo SIGEPE nº 5726367-0/2016, publicada no Boletim Interno às fl s.10, acerca da concessão 
de indenização em decorrência da morte natural do ex-militar Cleber Araújo Pinto, Cb. PM Ref., matrícula nº 22.613-0, ocorrida em 18 
de junho de 2016; e
2) Autorizar, nos termos do artigo 5º, inciso II, §§ 1º e 3º, da Lei nº 15.025, de 2013, e, da Portaria Conjunta SAD/SDS nº 15, de 13 
de fevereiro de 2014, publicada no Diário Ofi cial do Estado de 14 de fevereiro de 2014, o pagamento da indenização à dependente 
previdenciária do referido militar: ANDRÉA MARIA LUCAS PINTO, viúva.

Nº 66-1) Homologar, com amparo legal no artigo 2º, “caput” e § 1º, da Lei nº 15.025, de 20 de junho de 2013, com redação dada pela 
Lei nº 15.121, de 08 de outubro de 2013, bem como no artigo 3º, inciso IV, alínea “a”, do Decreto nº 40.005, de 8 de novembro de 2013, 
o inteiro teor da decisão exarada no Processo SIGEPE nº 5727516-6/2016, publicada no Boletim Interno às fl s.15, acerca da concessão 
de indenização em decorrência da morte natural do ex-militar Ivo Henrique da Silva, Cb. PM Ref., matrícula nº 910.365-1, ocorrida em 
20 de julho de 2016; e
2) Autorizar, nos termos do artigo 5º, inciso II, §§ 1º e 3º, da Lei nº 15.025, de 2013, e, da Portaria Conjunta SAD/SDS nº 15, de 13 
de fevereiro de 2014, publicada no Diário Ofi cial do Estado de 14 de fevereiro de 2014, o pagamento da indenização às dependentes 
previdenciárias do referido militar: CARLA GONÇALVES DE ANDRADE SILVA, viúva, e, LARA CIBELE DA SILVA, fi lha.

Nº 67-1) Homologar, com amparo legal no artigo 2º, “caput” e § 1º, da Lei nº 15.025, de 20 de junho de 2013, com redação dada pela 
Lei nº 15.121, de 08 de outubro de 2013, bem como no artigo 3º, inciso IV, alínea “a”, do Decreto nº 40.005, de 8 de novembro de 2013, 
o inteiro teor da decisão exarada no Processo SIGEPE nº 5704396-7/2016, publicada no Boletim Interno às fl s.11, acerca da concessão 
de indenização em decorrência da morte natural do ex-militar IRAPOÃ RAMOS DA SILVA, Cabo PM, matrícula nº 30613-4, ocorrida 
em 19 de dezembro de 2015; e
2) Autorizar, nos termos do artigo 5º, inciso II, §§ 1º e 3º, bem como art. 6º, da Lei nº 15.025, de 2013, e, da Portaria Conjunta SAD/
SDS nº 15, de 13 de fevereiro de 2014, publicada no Diário Ofi cial do Estado de 14 de fevereiro de 2014, o pagamento da indenização, 
no montante de 1/4 (um quarto), à dependente previdenciária do referido militar: MARIA APARECIDA DA SILVA, credora de alimentos, 
fi cando o restante resguardado para os outros três dependentes previdenciários habilitados que ainda não formularam requerimento.

Nº 68-1) Homologar, com amparo legal no artigo 2º, “caput” e § 1º, da Lei nº 15.025, de 20 de junho de 2013, com redação dada pela 
Lei nº 15.121, de 08 de outubro de 2013, bem como no artigo 3º, inciso IV, alínea “a”, do Decreto nº 40.005, de 8 de novembro de 2013, 
o inteiro teor da decisão exarada no Processo SIGEPE nº 5689366-7/2016, publicada no Boletim Interno às fl s.13, acerca da concessão 
de indenização em decorrência da morte natural do ex-militar JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA, Cb PM Ref., matrícula nº 609.332-9, 
ocorrida em 01 de julho de 2016; e
2) Autorizar, nos termos do artigo 5º, inciso II, §§ 1º e 3º, da Lei nº 15.025, de 2013, e, da Portaria Conjunta SAD/SDS nº 15, de 13 
de fevereiro de 2014, publicada no Diário Ofi cial do Estado de 14 de fevereiro de 2014, o pagamento da indenização à dependente 
previdenciária do referido militar: SUELI DEOLINDA SENA DE OLIVEIRA, viúva.

Nº 69-1) Homologar, com amparo legal no artigo 2º, “caput” e § 1º, da Lei nº 15.025, de 20 de junho de 2013, com redação dada pela 
Lei nº 15.121, de 08 de outubro de 2013, bem como no artigo 3º, inciso IV, alínea “a”, do Decreto nº 40.005, de 8 de novembro de 2013, o 
inteiro teor da decisão exarada no Processo SIGEPE nº 5687177-5/2016, publicada no Boletim Interno às fl s.13, acerca da concessão de 
indenização em decorrência da morte natural do ex-militar ADALBERTO LEANDRO DO NASCIMENTO, Cb PM, matrícula nº 910.808-4, 
ocorrida em 01 de julho de 2016; e
2) Autorizar, nos termos do artigo 5º, inciso II, §§ 1º e 3º, da Lei nº 15.025, de 2013, e, da Portaria Conjunta SAD/SDS nº 15, de 13 
de fevereiro de 2014, publicada no Diário Ofi cial do Estado de 14 de fevereiro de 2014, o pagamento da indenização à dependente 
previdenciária do referido militar: VELMA GUILHERME DO NASCIMENTO, viúva.

Nº 70-1) Homologar, com amparo legal no artigo 2º, “caput” e § 1º, da Lei nº 15.025, de 20 de junho de 2013, com redação dada pela 
Lei nº 15.121, de 08 de outubro de 2013, bem como no artigo 3º, inciso IV, alínea “a”, do Decreto nº 40.005, de 8 de novembro de 2013, o 
inteiro teor da decisão exarada no Processo SIGEPE nº 5714614-1/2016, publicada no Boletim Interno às fl s.11, acerca da concessão de 
indenização em decorrência da morte natural do ex-militar GERALDO SEBASTIÃO DA SILVA, Sd PM, matrícula nº 20.161-8, ocorrida 
em 16 de julho de 2016; e
2) Autorizar, nos termos do artigo 5º, inciso II, §§ 1º e 3º, da Lei nº 15.025, de 2013, e, da Portaria Conjunta SAD/SDS nº 15, de 13 
de fevereiro de 2014, publicada no Diário Ofi cial do Estado de 14 de fevereiro de 2014, o pagamento da indenização à dependente 
previdenciária do referido militar: MARIA LÚCIA DA SILVA, viúva.

Nº 71-1) Homologar, com amparo legal no artigo 2º, “caput” e § 1º, da Lei nº 15.025, de 20 de junho de 2013, com redação dada pela 
Lei nº 15.121, de 08 de outubro de 2013, bem como no artigo 3º, inciso IV, alínea “a”, do Decreto nº 40.005, de 8 de novembro de 2013, 
o inteiro teor da decisão exarada no Processo SIGEPE nº 5719581-0/2016, publicada no Boletim Interno às fl s.20, acerca da concessão 
de indenização em decorrência da morte natural do ex-militar Daniel Bonifácio dos Santos Lima, Sd. PM, matrícula nº 115.534-2, 
ocorrida em 09 de setembro de 2015; e
2) Autorizar, nos termos do artigo 5º, inciso II, §§ 1º e 3º, da Lei nº 15.025, de 2013, e, da Portaria Conjunta SAD/SDS nº 15, de 13 
de fevereiro de 2014, publicada no Diário Ofi cial do Estado de 14 de fevereiro de 2014, o pagamento da indenização à dependente 
previdenciária do referido militar: REBECCA PEREIRA DE SOUZA, companheira.
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