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Manutenção da Secretaria de Infraestrutura 33.90.30 Material de 
Consumo. Contratado: Jicmaq Motores e Bombas Ltda - EPP. CNPJ: 
02.138.273/0001-22. Valor R$1.670,00. Vigência: de 25/01/2018 a 
25/04/2018.  
  
Vertente do Lério, 25/01/2018. 
  
RENATO LIMA DE SALES. 
Prefeito. (*)(**) 

Publicado por: 
José Fernandes da Rocha Neto 

Código Identificador:BF36BCDD 
 

GABINETE DO PREFEITO 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

 
Processo Nº: 0005/2018. CPL. Pregão Presencial Nº 00004/2018. 
Serviço. Homologação do Pregão Presencial Nº 00004/2018, para 
Contratação de Empresa visando o fornecimento de licenças mensais 
de softwares para gerenciamento Contábil, Orçamentário e 
Financeiro, por um período de doze meses para Prefeitura Municipal, 
Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e 
Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 
do Município de Vertente do Lério, e adjudicação de seus objetos da 
seguinte maneira: Item 1: Public Software Informatica Ltda - ME. 
CNPJ: 07.553.129/0001-76, pelo valor de R$18.000,00.  
  
Vertente do Lério, 07/02/2018. 
  
RENATO LIMA DE SALES. 
Prefeito.(*)(**) 

Publicado por: 
José Fernandes da Rocha Neto 

Código Identificador:ACAB74AC 
 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICÍPIO DE XEXÉU 

 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CHAMADA PUBLICA 
 
Chamada Pública nº 01/2018 Natureza: Compra - Objeto: 
Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, para atender a Rede 
Municipal de Ensino através do Fundo Municipal de Educação do 
Município de Xexéu Data e Hora: 09/03/2018 às 09:00 hs - EDITAL 
disponível na sala da cpl - na Avenida Mario Melo nº 40 – Centro – 
Xexéu. Informações: de segunda a sexta-feira de 08:00 às 12:00h, 
pelo fone nº 3681.8156 
  
Xexéu, 15 de fevereiro de 2018 
  
ANTONINO MATIAS GOMES DO NASCIMENTO 
Secretario de Educação do Município de Xexéu 

Publicado por: 
Myrana Kerllyne Alves Costa 

Código Identificador:80D68351 
 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICÍPIO DO PAULISTA 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
ERRATA DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO 

PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2017 
 
ONDE LÊ-SE: PROCESSO Nº 134/2017 - OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA 
TERCEIRIZADA, VISANDO À OBTENÇÃO DE PROFISSIONAIS 
PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E AÇÕES 
DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES VINCULADAS A 
SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E ESPORTES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, COM A 

DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 28/02/2018 às 10h00. 
LEIA-SE: PROCESSO Nº 134/2017 - OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA, VISANDO À 
OBTENÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA A EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS E AÇÕES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES 
VINCULADAS A SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E 
ESPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, COM 
A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 27/02/2018 às 10h00. 
  
Paulista, 15/02/2018. 
  
GILBERTO GONÇALVES FEITOSA JÚNIOR 
Prefeito  

Publicado por: 
Kelly Cristine Morais de Brito 

Código Identificador:9B7B21A2 
 

GABINETE DO PREFEITO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA Nº 

001/2018 – SEPA 
 
A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO 
PAULISTA torna pública e estabelece normas relativas à realização 
de processo seletivo destinado a composição de um cadastro de 
voluntários para atuar especificamente no Programa Mais 
Alfabetização Paulista, considerando as demandas e especificidades 
do referido programa. 
RESOLVE: 
  
Instituir a Comissão Organizadora do processo seletivo, responsável 
por sua normatização e o acompanhamento de sua execução, ficando, 
desde já, designados os seguintes membros: 
  
NOME CARGO/FUNÇÃO 

Catarina Sobral 
Secretária Executiva de Planejamento, Administração e 
Finanças. 

Emanuel Souto Secretário Executivo de Desenvolvimento Educacional. 

Inaldo Ferreira Coordenador do Ensino Fundamental 

Léa Ribeiro 
Coordenadora de Articulação Comunitária e Interlocução 
Escolar 

Luzanira Carvalho Gerente de Programas e Projetos 

Marilúcia Francisca Gerente Pedagógica 

  
Instituir uma Comissão Técnica para o processo seletivo, responsável 
pela elaboração das avaliações. 
  
NOME CARGO/FUNÇÃO 

Angélica Rosa da Silva 
Coordenadora Municipal do Programa MAIS 
ALFABETIZAÇÃO 

Gláucio Ramos Gomes Técnico Pedagógico 

Niedja Vidal de Negreiro Técnica Pedagógica 

  
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
  
1.1. A presente seleção simplificada visa a contratação de voluntários 
para exercerem a função de Assistentes de Alfabetização através do 
Programa Mais Alfabetização, instituído pela Portaria nº 4, de 4 
janeiro de 2018, do Ministério da Educação, obedecendo-se critérios 
apresentados na Cláusula Terceira, III, do Termo de Adesão, firmado 
em de 25 de janeiro de 2018. 
1.2. O programa MAIS ALFABETIZAÇÃO PAULISTA acontecerá 
em 39 unidades de ensino da rede nas turmas de primeiro e segundo 
ano do Ensino Fundamental conforme documento do Ministério de 
Educação-MEC. 
1.3. Será formado cadastro de voluntários composto a partir de uma 
avaliação em 2 (duas) etapas – análise de currículo e prova objetiva – 
coordenada pela comissão técnica formada por professores que atuam 
na Secretaria de Educação do Paulista. 
1.3. Os candidatos aprovados obedecerão à lista de classificação 
apresentada como resultado final desse processo e serão chamados 
conforme as demandas nas Unidades Municipais de Ensino. A recusa 
ou ausência de manifestação por parte do candidato implicará no 
chamamento imediato do próximo classificado. O candidato que não 
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se apresentar será considerado eliminado do processo seletivo, 
perdendo o direito à vaga. 
1.4. O contrato temporário a ser firmado para a função oferecida neste 
edital terá a duração de até 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado por 
igual período, enquanto permanecer vigente o Programa Mais 
Alfabetização, obedecendo-se sempre o limite máximo permitido para 
a contratação temporária em âmbito municipal, devendo ser aplicado, 
no que couber, a Lei Municipal nº 3.875/2005, alterada pela Lei 
Municipal nº 4.421/2014. 
1.5. Os voluntários selecionados e convocados pelas unidades de 
ensino terão o ressarcimento dos custos com alimentação e transporte 
arcado exclusivamente pelo MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO, 
responsável direto pelo programa, mediante os seguintes critérios: 
I. R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por turma nas unidades com 5 
horas semanais, podendo o voluntário assistir o máximo de 8 turmas 
por semana; 
II. R$ 300,00 (trezentos reais) reais por turma nas unidades com 10 
horas semanais, podendo o voluntário assistir o máximo de 4 turmas 
por semana. 
  
2. DAS VAGAS 
2.1. Será formado cadastro de voluntários sem disponibilidade 
imediata de vagas para atuação nas 39 escolas participantes do 
Programa Mais Alfabetização, a serem preenchidas conforme suas 
necessidades. 
  
3. DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA 
3.1. Fica estabelecido, conforme preceituam o art. 97, VI, “a”, da 
Constituição do Estado de Pernambuco, art. 2º, da Lei Federal nº 
7.853/89 e art. 37, do Decreto Federal nº 3.298/99, a contratação de 
no mínimo de 5% das vagas a serem abertas para o Programa Mais 
Alfabetização, observando-se a compatibilidade da condição especial 
do(a) candidato(a) com as atividades inerentes às atribuições da 
função previstas no presente Edital. 
3.2. Serão consideradas pessoas com deficiência as que se enquadrem 
nos critérios estabelecidos pelo Decreto nº 3.298, de 20.12.1999 e 
suas alterações, que regulamenta a Lei Federal nº 7.853, de 
24/10/1989. 
3.3. Os(as) candidatos(as) que desejarem concorrer às vagas 
reservadas para pessoas com deficiência deverão, no ato de inscrição, 
declarar essa condição e especificar sua deficiência. 
3.4. Os(as) candidatos(as) que se declararem pessoas com deficiência 
participarão do certame em igualdade de condições com os demais 
candidatos(as) no que se refere aos critérios de aprovação, em 
conformidade ao que determina o artigo 41, incisos I a IV do Decreto 
nº 3.298/99 e suas alterações. 
3.5. O(A) candidato(a) que não declarar no ato de inscrição ser 
portador de deficiência ficará impedido de concorrer às vagas 
reservadas, porém disputará as de classificação geral. 
3.6. A classificação do(a) candidato(a) não garante a ocupação da 
vaga reservada às pessoas com deficiência, devendo ainda, quando 
convocado, submeter-se à Perícia Médica que será promovida pela 
Junta Médica do Município ou entidade por ele credenciada. 
3.7. No dia e hora marcados para a realização da Perícia Médica, o(a) 
candidato(a) deve apresentar laudo médico atestando o tipo, o grau ou 
o nível da deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID e 
indicando a causa provável da deficiência. 
3.8. A Perícia Médica decidirá, motivadamente, sobre: 
a) a qualificação do(a) candidato(a) enquanto pessoa com deficiência, 
observando obrigatoriamente os critérios estabelecidos pelo Decreto 
nº 3.298, de 20.12.1999; e 
b) a compatibilidade da deficiência constatada com o exercício das 
atividades inerentes à função à qual concorre, tendo por referência a 
descrição das atribuições da função constante do edital. 
3.9. O(A) candidato(a) que após a Perícia Médica não for considerado 
pessoa com deficiência terá seu nome excluído da lista de 
classificados(as) para as vagas reservadas. No entanto, permanecerá 
na lista de classificação para as vagas de concorrência geral. 
3.10. O(A) candidato(a) cuja deficiência for julgada incompatível com 
o exercício das atividades da função será desclassificado e excluído do 
certame. 

3.11. As vagas reservadas às pessoas com deficiência que não forem 
preenchidas por falta de candidatos(as), por reprovação no certame ou 
por decisão da Perícia Médica serão preenchidas pelos(as) demais 
candidatos(as) da concorrência geral, observada a ordem de 
classificação. 
3.12. Após a contratação, o(a) candidato(a) não poderá utilizar-se da 
deficiência que lhe garantiu a reserva de vaga no certame para 
justificar a concessão de licença. 
  
4. DO PERFIL DOS VOLUNTÁRIOS: 
  
4.1. Profissionais formados exclusivamente nas seguintes áreas: 
Normal médio e/ou Pedagogia. 
  
5. DAS ATRIBUIÇÕES 
  
5.1. O voluntário atuará com Assistente de Alfabetização para o 
desenvolvimento de atividades pedagógicas, apoiando o Professor 
Regente das turmas do primeiro e segundo ano do Ensino 
Fundamental. 
  
6. DA CARGA HORÁRIA E VIGÊNCIA: 
  
6.1. O Assistente de Alfabetização exercerá suas atividades por até 40 
horas semanais, dependendo de sua disponibilidade e demandas da 
Unidade de Ensino. 
6.2. Conforme disposto no item 1.4, a vigência do contrato será 
compatível com a duração do Programa Mais Alfabetização, porém 
respeitando-se os limites para contratação temporária previstos pela 
Lei Municipal nº 3.875/2006, com redação da Lei Municipal nº 
4.421/2014. 
  
7. DAS INSCRIÇÕES 
  
7.1. Documentos necessários para a inscrição: 
I. Ficha de inscrição (Anexo I) 
II. Comprovação de escolaridade 
III. Declaração de matrícula no caso de estudantes. 
IV. RG e CPF 
V. Comprovante de residência 
7.2. O candidato deverá apresentar os documentos originais e suas 
respectivas cópias, que serão autenticados no ato da inscrição. 
7.3. Todos os documentos deverão ser entregues em envelope 
indicando no seu exterior: Processo Seletivo para o Programa Mais 
Alfabetização Paulista da Secretaria Municipal de Educação do 
Paulista e o nome completo do candidato sendo os mesmos conferidos 
no ato da inscrição. 
7.4. As inscrições serão gratuitas. 
7.5. Não será fornecido ao candidato documento comprobatório de 
classificação ou aprovação no presente Processo Seletivo, valendo 
para esse fim a publicação dos resultados pela Secretaria de Educação. 
As cópias dos documentos não serão devolvidas aos candidatos. 
  
8. DA SELEÇÃO 
  
8.1. A seleção acontecerá em duas etapas: i) análise de currículo e ii) 
prova objetiva. 
8.2. A primeira etapa constará da análise do perfil escolar do 
candidato, perfazendo 40% da avaliação e considerará as seguintes 
pontuações: 
  
Doutorado 40 pontos 

Mestrado 30 pontos 

Especialização 25 pontos 

Graduação 20 pontos 

Estudante de Graduação 15 pontos 

Normal Médio 10 pontos 

  
8.3. A segunda etapa constará da prova objetiva que corresponderá a 
60% da avaliação. 
8.4. A avaliação objetiva será composta de 10 questões de múltipla 
escolha, sendo 5 questões de Língua Portuguesa e 5 questões de 
Conhecimentos Pedagógicos. 
8.5. Os locais de realização das provas serão divulgados no site da 
prefeitura e nas mídias sociais da Secretaria de Educação. 
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9. DA CLASSIFICAÇÃO 
9.1. A classificação geral dar-se-á a partir dos pontos obtidos pelo(a) 
candidato(a) no somatório da avaliação curricular e prova objetiva. 
9.2. Em caso de empate, serão adotados os seguintes critérios, 
sucessivamente: 
a) maior grau de escolaridade/titulação acadêmica; 
b) ter exercido a função de jurado do Tribunal do Júri (art. 440, do 
CPP); 
b) idade mais avançada. 
9.3. Ocorrendo, ainda, o empate de idade, em função da data de 
nascimento, serão solicitadas e analisadas as Certidões de Nascimento 
dos(as) candidatos(as) empatados(as), para constatar o desempate em 
hora(s) e minuto(s). 
9.4. Fica assegurado aos(às) candidatos(as) que tiverem idade igual ou 
superior a 60 (sessenta) anos, nos termos do art. 27 da Lei Federal nº 
10.741/2003 (Estatuto do Idoso), a idade mais avançada como 
primeiro critério para desempate, em detrimento dos demais critérios 
previstos no subitem 9.2.  
10. DOS RECURSOS 
  
10.1. Poderá ser interposto recurso quanto ao resultado preliminar 
deste processo seletivo, dirigido à comissão organizadora, conforme 
formulário constante no Anexo II. 
10.2. Não serão apreciados recursos interpostos contra avaliação, nota 
ou resultado de outro/a candidato/a, bem como encaminhados fora do 
período estabelecido. 
  
11. DA CONVOCAÇÃO 
  
11.1. A convocação dos voluntários selecionados será feita 
exclusivamente por meio eletrônico, considerando o e-mail informado 
na ficha de inscrição. 
11.2. O candidato convocado terá o prazo de até 03 (três) dias úteis 
para se apresentar na Secretaria Municipal do Paulista - SEPA, a 
contar da data do recebimento da convocação. 
11.3. O(A) candidato(a) selecionado(a) deverá manter atualizados 
seus dados para contato (e-mail atualizado) junto à Secretaria 
Municipal de Educação do Paulista – SEPA, sendo de sua inteira 
responsabilidade os prejuízos decorrentes da não atualização. 
  
12. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
12.1. Conhecimentos pedagógicos: Alfabetização e letramento; 
Planejamento e avaliação. 
12.2. Língua Portuguesa: Noções básicas; Interpretação de Texto. 
  
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
  
13.1. A inscrição do candidato implicará na aceitação expressa das 
normas contidas neste Edital. 
13.2. Os candidatos aprovados serão convocados obedecendo 
rigorosamente a ordem de classificação. 
13.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Coordenadora 
da Seleção, em conjunto com o Secretário Municipal de Educação. 
  
JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA JÚNIOR 
Secretário de Educação do Município do Paulista 
  
CRONOGRAMA 
  
ETAPAS DATA LOCAL 

Inscrições 19 e 20/02/2018 das 8h às 16h 

Centro de Formação de 
Professores Escola Presidente 
Kennedy – Rua Edson Borges - 
Aurora, Paulista - PE 

Avaliação objetiva 24/02/2018 

Locais e horários a serem 
informados no site da prefeitura e 
nas mídias sociais da Secretaria de 
Educação. 

Resultado preliminar 01/03/2018 
Site da prefeitura e mural da 
Secretaria de Educação 

Interposição de recursos 02/02/2018 das 8h às 16h Secretaria de Educação. 

Resultado Final 06/03/2018 
Site da prefeitura e mural da 
Secretaria de Educação. 

  
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA Nº 001/2018 – SEPA 
  
ANEXO I REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 
Nome do Candidato: ______________________________ 
RG: ______________________ Órgão Expedidor: 
_____________________ Data de emissão: ____/____ /____ 
CPF: ________________ PIS/PASEP: _______________________ 
Endereço:_________________________________Nº_______ Bairro: 
___________________ 
Cidade: _______________ CEP: __________ UF: ________ 
Fones: _________________________________ Email atualizado: 
_____________________________________ 
Título de Eleitor: __________________________________ Zona: 
____________Seção:___________________ 
Carteira Profissional: ______________________ Série: _______ UF: 
____ Data de Expedição: ___ /____ /____ 
Data de Nascimento: _____ /_____ /_____ Naturalidade: 
______________ Nacionalidade: ________________ 
Nome do Pai: ______________________________________ 
Nome da Mãe: _________________________________________ 
  
DADOS PROFISSIONAIS 
Situação Funcional: Outro Vínculo Empregatício:  
Sim ( )  
Não ( ) 
Função: _________________ Tempo de Serviço: ___________ 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA: 
( ) SIM ( ) NÃO 
  
Local e data: ____________________ 
  
Assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas e 
declaro estar ciente das penalidades cabíveis. 
 _______________________ 
(Assinatura conforme RG) 
  
ANEXO II FORMULÁRIO PARA RECURSO 
  
À Comissão do processo seletivo para PROGRAMA MAIS 
ALFABETIZAÇÃO PAULISTA 
FORMULÁRIO PARA RECURSO – Edital nº 001/2018 
Nome completo (sem abreviatura): _____________________ 
Função Pleiteada: Assistente de Alfabetização 
CPF: ______________________ DATA NASCIMENTO: 
__________________ 
E-mail atualizado para Contato: _____________________________ 
  
Solicito a revisão de minha pontuação sob os seguintes argumentos: 
FUNDAMENTAÇÃO/JUSTIFICATIVA: 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
_______________________________________________ 
  
Paulista, ______de _______________de 2018. 
____________________ 
Assinatura conforme RG 

Publicado por: 
Leydson Ferreira de Brito 

Código Identificador:AA441C32 

 
ESTADO DE PERNAMBUCO 

MUNICÍPIO DE ÁGUA PRETA 
 

PREFEITURA DA ÁGUA PRETA - GABINETE DO PREFEITO  
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SME/FME Nº 02/2018 

 


