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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 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 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 V 
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 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. DA INSCRIÇÃO NA SELEÇÃO PÚBLICA 
3.1. Antes de iniciar o processo de sua inscrição, o candidato deverá ler este Edital e se certifi car de todas as suas determinações, 
sobretudo dos requisitos exigidos para a função a que pretende concorrer, sendo de sua exclusiva responsabilidade a identifi cação 
correta e precisa de tais requisitos e das correspondentes atribuições.
3.2. As inscrições serão realizadas via Internet, no endereço eletrônico http://www.upenet.com.br, durante o período estabelecido no 
Anexo III, observado o horário ofi cial do Estado de Pernambuco. 
3.3. Após a leitura e aceitação dos termos do Edital, o candidato deverá acessar o link de Inscrição e responder a todas as solicitações 
de dados que lhe forem solicitados, inclusive fazendo a sua opção pela função pretendida, pela localidade de trabalho e pela localidade 
de realização da prova. 
3.4. O candidato deverá criar uma senha, que será solicitada sempre que desejar alguma informação sobre a sua inscrição ou sobre a 
Seleção, mantendo-a em sigilo, já que se trata de um dado estritamente pessoal.
3.5. Após o preenchimento de todos os dados solicitados pelo Sistema de Inscrição, o candidato deverá emitir um boleto bancário para 
o pagamento da Taxa de Inscrição, através de boleto bancário, em qualquer agência bancaria ou Casa Lotérica vinculada à Caixa 
Econômica Federal.
3.6. A UPE e o IAUPE não se responsabilizam 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 tais problemas ocorrerem por falha em seus próprios equipamentos.
3.7. O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição, através de boleto bancário, em qualquer agência bancaria ou Casa 
Lotérica vinculada à Caixa Econômica Federal, observando os seguintes valores: 
a) Funções de nível superior: R$ 60,00
b) Funções de nível médio técnico: R$ 40,00
3.8. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia útil subseqüente ao término das inscrições, conforme Anexo III. 
3.9. As solicitações de inscrição serão acatadas após a comprovação, pelo banco, do pagamento da respectiva taxa. 
3.10. Valerá como comprovante de inscrição o canhoto de pagamento da taxa referente ao boleto bancário emitido. 
3.10.1. O Comprovante de Inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado no local de realização das provas, quando solicitado. 
3.11. São de responsabilidade exclusiva do candidato o preenchimento do formulário online, a transmissão de dados e demais atos 
necessários para as inscrições. 
3.12. DISPOSITIVOS GERAIS DO PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO 
3.12.1 O candidato poderá obter informações acerca de sua inscrição no endereço eletrônico ofi cial do certame, www.upenet.com.br. 
3.12.2 As inscrições só serão consideradas válidas após a confi rmação do pagamento da respectiva taxa pelo banco arrecadador (CEF), 
e sendo o pagamento realizado por cheque, após a compensação válida do valor nele representado. 
3.12.3 É proibida a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros, assim como a transferência da inscrição para outrem. 
3.12.4 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. 
3.12.5 Não serão aceitas inscrições via fax, via correio eletrônico (e-mail) ou via postal. 
3.12.6 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. 
3.12.7 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido, salvo em caso de cancelamento do certame pela 
Administração Pública. 
3.12.8 As informações prestadas no Formulário de 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. 
3.12.9 Não será aceita a inscrição que não atender ao estabelecido neste Edital. 
3.12.10 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. 
3.12.11 Na data estabelecida no Calendário de Atividades da Seleção, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.upenet.
com.br, para obter confi rmação de sua inscrição e imprimir seu Cartão Informativo, contendo data, hora e local da realização da Prova.
3.12.12 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 e, na Internet, no endereço eletrônico: www.upenet.com.br.
3.12.13 Estará isento do pagamento da taxa de inscrição o candidato que: 
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. 
3.12.13.1 A isenção deverá ser solicitada mediante requerimento do candidato, disponível por meio do aplicativo para a inscrição, através 
do site www.upenet.com.br, no período constante no calendário previsto no Anexo III deste edital.
3.12.13.2 O requerimento para isenção da taxa de inscrição deverá indicar, necessariamente: 
a) Número de Identifi cação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico; 
b) declaração de que atende às condições estabelecidas no item 3.12.13 desta Portaria Conjunta. 
3.12.13.3 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. 
3.12.13.4 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 da seleção, aplicando-se, ainda, o disposto no 
parágrafo único do art. 10 do Decreto Federal nº 83.936, de 6/09/1979. 
3.12.13.5 Não será concedida isenção de taxa de inscrição ao candidato que: 
a) omitir informações ou torná-las inverídicas; 
b) fraudar ou falsifi car documentação. 
3.12.13.6. Não será aceita solicitação de isenção de taxa de inscrição via postal, via fax ou via correio eletrônico. 
3.12.13.7. Cada pedido de isenção de taxa de inscrição será analisado e julgado pelo IAUPE. 
3.12.13.8. A relação dos pedidos de isenção de taxa de inscrição atendidos será divulgada, até a data prevista no calendário de atividades 
Anexo III, através do site www.upenet.com.br. 
3.12.13.9. Cabe ao candidato interessado, no prazo de 3 (três) dias, corridos e sem interrupção, interpor o competente recurso contra o 
indeferimento do seu pedido de isenção da taxa de inscrição, através do site www.upenet.com.br, sob pena de preclusão. 
3.13. DO ATENDIMENTO ESPECIAL 
3.13.1 O candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento diferenciado para a realização das provas deverá solicitá-lo, no ato de 
inscrição, indicando claramente no formulário quais os recursos especiais necessários (materiais, equipamentos, etc). 
3.13.1.1 O candidato deverá enviar laudo médico que justifi que o atendimento especial solicitado, até o dia 06/09/2013, pessoalmente ou 
via SEDEX – Encomenda Expressa ou ainda via Encomenda com Aviso de Recebimento da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
(ECT), endereçados à CONUPE – SELEÇÃO SIMPLIFICADA DA UPE - HUOC 2013 – LAUDO MÉDICO PARA ATENDIMENTO 
ESPECIAL, situada à Rua Dr. Carlos Chagas, 136, Andar Térreo, Sala 04, Bairro de Santo Amaro, Recife – PE, CEP 50. 080-100 . Após 
esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior. 
3.13.1.2 O laudo médico poderá também ser entregue, até a data fi xada no subitem anterior, das 9h (nove horas) às 16h (dezesseis 
horas), pessoalmente ou por terceiro, na CONUPE, situada à Rua Dr. Carlos Chagas, 136, Andar Térreo, Sala 04, Bairro de Santo Amaro, 
Recife – PE
3.13.2 A candidata com necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar um acompanhante, que fi cará em sala 
reservada para essa fi nalidade. O acompanhante fi cará responsável pela guarda da criança. 
3.13.2.1 Nenhuma pessoa da equipe de fi scalização das provas fi cará responsável pela guarda da criança no período de realização das 
provas. 
3.13.2.2. A candidata lactante, acompanhada da criança, fi cará impedida de realizar as provas, se deixar de levar um responsável para 
guarda da criança. 
3.13.3. A solicitação de recursos especiais será atendida observando-se os critérios de viabilidade e razoabilidade. 
3.13.4. A não solicitação de recursos especiais no ato de inscrição implica a sua não concessão no dia de realização das provas. 
3.13.5. O IAUPE poderá utilizar recursos para gravação e registros nas hipóteses dos atendimentos especiais. 
3.14. RETIFICAÇÃO E CONVALIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE INSCRIÇÃO
3.14.1. Concluídas as inscrições, serão divulgadas na Internet, no endereço eletrônico www.upenet.com.br, as informações apresentadas 
no Formulário de Inscrição para conhecimento dos candidatos.
3.14.2. O candidato, após efetivação de sua inscrição, poderá retifi car os dados apresentados no Formulário de Inscrição, nos limites 
estabelecidos neste Edital, até a data limite estabelecida no Anexo III, através de requerimento a ser encaminhado via Internet pelo 
endereço eletrônico www.upenet.com.br.

Secretarias de Estado

ADMINISTRAÇ‹O
Secretário: Décio José Padilha da Cruz

PORTARIAS SAD DO DIA 09-08-2013

PORTARIA CONJUNTA SAD/UPE Nº 104, DE 09 DE AGOSTO DE 2013

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO e o REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, tendo em vista a 
autorização contida no Decreto n.º 39.664 de 1º de Agosto de 2013 e da Deliberação Ad Referendum nº 086/2012, de 14 de novembro de 
2012 e Ad Referendum nº 085/2013 de 31 de julho de 2013 da Câmara de Política de Pessoal – CPP,

RESOLVEM: 

I. Abrir seleção pública simplifi cada visando à contratação temporária de 265 (duzentos e sessenta e cinco) profi ssionais de nível superior 
e médio/técnico para atuação no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, para as funções públicas e localidades constantes no Edital, 
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 02 (dois) anos, prorrogável por igual 
período, a partir da data de homologação de seu resultado fi nal. 

III. Estabelecer que a contratação temporária mencionada nesta Portaria Conjunta tenha validade de até 24 (vinte e quatro) meses, 
prorrogáveis por iguais períodos até o máximo de 06 (seis) anos, 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 e pelo acompanhamento da execução do 
processo seletivo, 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
Hosana Apolinária Rodrigues Lima Coordenadora de Recursos Humanos UPE
Rodolfo de Andrade Cavalcanti Analista em Gestão Administrativa SAD

V. Estabelecer que seja de responsabilidade do Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco – IAUPE, através da sua Comissão 
de concursos, a criação dos instrumentos técnicos necessários à inscrição, seleção 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

CARLOS FERNANDO DE ARAÚJO CALADO
Reitor da Fundação Universidade de Pernambuco – UPE

(PORTARIA CONJUNTA SAD/UPE Nº 104, DE 09 DE AGOSTO DE 2013)

ANEXO ÚNICO – EDITAL

1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 A seleção pública de que trata este Edital visa ao preenchimento de 265 (duzentos e sessenta e cinco) profi ssionais de nível superior 
e médio técnico para as funções públicas constantes no Anexo I deste edital, 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 será realizada em uma única etapa de Prova Objetiva de Conhecimentos.
1.2.1. A prova objetiva visa avaliar o grau de conhecimento e habilidade do candidato para o desempenho das atribuições da função e 
terá caráter eliminatório e classifi catório fi nal.
1.3 Aos atos advindos da execução da Seleção Pública, para os quais é exigida ampla divulgação, será utilizado o endereço eletrônico do 
IAUPE - www.upenet.com.br, como forma de garantir a transparência do processo, devendo a homologação do resultado fi nal do certame 
ser publicado no Diário Ofi cial do Estado de Pernambuco, através de Portaria Conjunta SAD/UPE.
1.3.1 Sem prejuízo do disposto no subitem acima, poderá ser dada a publicidade dos atos em jornais de ampla circulação e/ou outro 
veículo de comunicação.
1.4 A Prova Objetiva de Conhecimentos será realizada no Recife.
1.4.1. Na hipótese de não haver prédios sufi cientes para abrigar a quantidade de candidatos inscritos na Seleção, o IAUPE poderá 
designar municípios circunvizinhos visando à realização das provas.
1.5. São de responsabilidade exclusiva dos candidatos as despesas necessárias à sua participação na presente seleção, inclusive as 
decorrentes de deslocamento e hospedagem, mesmo no caso de modifi cações de datas ou locais de prova.
1.5.1. Poderá ocorrer alteração da data das provas até 24 (vinte e quatro) horas que antecedem a aplicação, por motivo de caso fortuito 
ou força maior.

2 – DAS VAGAS, ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS E REMUNERAÇÃO.
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 UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE, 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 e requisitos específi cos da função, conforme 
previsto no Anexo II deste Edital.
2.1.2. 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.

Nº 3720 - Autorizar os afastamentos do País, tendo em vista 
solicitação do Diretor Presidente da Empresa de Turismo de 
Pernambuco S/A - EMPETUR, de LUCIANA PAIVA FERNANDES 
e GUILHERME JOSÉ ARCOVERDE AGRA, no período de 25 de 
agosto a 03 de setembro de 2013, MARIA GARIBALDI PINTO e 
GERALDO FIGUÊIROA CHAGAS JÚNIOR, no período de 24 de 
agosto a 03 de setembro de 2013, e SABRINA ALBUQUERQUE 
DE ARAÚJO COSTA, no período de 28 de agosto a 03 de 
setembro de 2013, da referida Empresa, para, em Nova Iorque 
– Estados Unidos da América, participarem da Semana de 
Pernambuco em Nova Iorque.

Nº 3721 - Autorizar o afastamento do País de ALBERTO JORGE 
DO NASCIMENTO FEITOSA, Secretário de Turismo, para, em 
Nova Iorque – Estados Unidos da América, no período de 25 de 
agosto a 04 de setembro de 2013, participar do Brazilian Day – 
2013, sem ônus para o Estado de Pernambuco quanto aos dias 
03 e 04 de setembro de 2013, designando ADAILTON FEITOSA 
FILHO, Secretário Executivo de Turismo, para responder pelo 
expediente da referida Secretaria.

Nº 3722 - Autorizar o afastamento do País, tendo em vista 
solicitação do Secretário de Turismo, de SANDRA MARIA SILVA 
COSTA, da referida Secretaria, para, em Nova York – EUA, no 
período de 28 de agosto a 06 de setembro de 2013, participar do 
Brazilian Day – 2013.

Nº 3723 - Autorizar o afastamento do País, tendo em vista 
solicitação do Secretário de Ciência e Tecnologia, de 
JORNANDES DIAS DA SILVA, da Universidade de Pernambuco 

– UPE, para, em Rhodes – Grécia, no período de 29 de setembro 
a 02 de outubro de 2013, apresentar trabalho na 16th Conference 
Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving 
and Pollution Reduction PRES 2013.

Nº 3724 - Autorizar o afastamento do Estado de MILTON COELHO 
DA SILVA NETO, Secretário, do Governo para, em Brasília - 
DF, nos dias 12 e 13 de agosto de 2013, tratar de assuntos de 
interesse da referida Secretaria.

ATO DO DIA 8 DE JULHO DE 2013

Nº 3321 - Nomear MANOELA GABRIEL MARTINS para exercer 
o cargo, em comissão, de Gerente de Contratos Ambulatoriais, 
símbolo DAS-4, da Secretaria de Saúde, com efeito retroativo a 
01 de julho de 2013.

(REPUBLICADO POR HAVER SAÍDO COM INCORREÇÃO NO 
ORIGINAL)

ATO DO DIA 7 DE AGOSTO DE 2013

Nº 3613 - Nomear GIOVANA ANDRÉA GOMES FERREIRA para 
exercer o cargo, em comissão, de Gerente Geral de Assuntos 
Jurídicos, símbolo DAS-2, da Secretaria de Saúde, de acordo 
com o Decreto nº 37.016, de 24 de agosto de 2011, com efeito 
retroativo a 01 de agosto de 2013.

(REPUBLICADO POR HAVER SAÍDO COM INCORREÇÃO NO 
ORIGINAL)
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6. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
6.1. Em casos de empate na nota da Prova Objetiva de Conhecimentos, serão adotados como critérios de desempate, sucessivamente, 
os que seguem: 
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 nota no componente de Conhecimentos Específi cos da Prova Objetiva de Conhecimentos;
c) idade mais avançada.
6.2. 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).
6.3. O candidato que, no ato da contratação, não comprovar a data de nascimento informada quando da sua inscrição, será 
automaticamente eliminado do certame.

7. DOS RECURSOS
7.1 Os cadernos de provas e o gabarito ofi cial preliminar da Prova Objetiva de Conhecimentos serão divulgados na Internet, no endereço 
eletrônico do IAUPE, http://www.upenet.com.br, na data prevista no Anexo III. 
7.2 O candidato poderá interpor recurso contra os gabaritos ofi ciais preliminares da Prova Objetiva de Conhecimentos, através do 
endereço eletrônico conupe.huoc@gmail.com, no período informado no Calendário (Anexo III), mediante preenchimento de formulário 
digital, conforme modelo do Anexo VI. 
7.3 Os recursos interpostos serão respondidos pelo IAUPE/CONUPE, até a data especifi cada no Anexo III, através de veiculação em 
internet, sendo visualizados na página do Concurso. 
7.4 Cada recurso deverá apresentar, para cada questão, argumentação lógica e consistente; 
7.5 Recursos inconsistentes, em formulário diferente do exigido ou fora das especifi cações estabelecidas neste Edital serão indeferidos. 
7.6 Não serão apreciados recursos interpostos contra avaliação, nota ou resultado de outro(s) candidato(s). 
7.7 Se, do exame de recursos, resultar a anulação de questão(ões), a pontuação correspondente a essa(s) questão(ões) será redistribuída 
entre as demais questões da prova consideradas válidas. Se houver alteração do gabarito ofi cial preliminar, por força de impugnações, 
as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito ofi cial defi nitivo. 
7.7.1 Havendo a anulação de questões de que trata o item 7.7, o quantitativo de questões da prova será reduzido na quantidade de 
questões anuladas. Neste caso, o valor de cada questão válida da prova será recalculado de forma proporcional ao número dessas 
questões.
7.7.2. Se, da redistribuição de pontos das questões, como determina o subitem anterior, resultar uma dízima, o valor da questão será 
considerado com 03 (três) casas decimais. Para o arredondamento que se fi zer necessário, se a quarta casa decimal for igual ou maior 
que 5 (cinco), a terceira casa será acrescida de uma unidade. Se a quarta casa decimal for inferior a 5 (cinco), manter-se-ão as três 
primeiras casas decimais, desprezando-se as demais. 

8 – DO RESULTADO
8.1. O resultado fi nal será divulgado através do endereço eletrônico www.upenet.com.br e será afi xado em quadros de aviso da UPE, 
na Av. Agamenon Magalhães,s/n, Bairro de Santo amaro (sede da Reitoria). A homologação será publicada no Diário Ofi cial do Estado 
de Pernambuco.
8.1.1. O Resultado Final será homologado por ato conjunto do Secretário de Administração e do Reitor da Fundação Universidade de 
Pernambuco, bem como publicado na imprensa ofi cial em duas listagens, uma contendo todos os classifi cados e outra contendo pessoas 
com defi ciência, por ordem decrescente da nota fi nal, separada por função, contendo nome do candidato, pontuação fi nal no certame e 
ordem de colocação.

9 – DA CONTRATAÇÃO
9.1. São requisitos básicos para a contratação:
a) ter sido aprovado no presente processo seletivo;
b) ser brasileiro nato ou naturalizado ou, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre 
brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) ter certifi cado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino;
e) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função;
f) cumprir as determinações deste edital;
g) não acumular cargos, empregos ou funções públicas, salvo nos casos constitucionalmente permitidos;
h) Apresentar original e 02(duas) cópias, quando convocado para contratação, dos seguintes documentos: carteira de identidade, ou do 
documento único equivalente, de valor legal; cadastro de Pessoa Física – CPF; título de eleitor com comprovante de votação da última 
eleição, dos dois turnos, quando houver; comprovante de regularidade de situação militar, se do sexo masculino; inscrição no PIS/PASEP; 
certidão de casamento; certidão de nascimento de dependentes menores; comprovante de residência atualizado (água ou telefone); 
comprovante de conta corrente bancária; registro no respectivo órgão e classe, quando for o caso.
i) 2 (duas) fotografi as 3x4, recentes; 
j) declaração de que ocupa ou não, outra função ou cargo ou emprego público; 
k) certidões Federal e Estadual de Antecedentes Criminais;
l) certifi cado de conclusão de curso; comprovante de graduação/escolaridade.
9.2. As contratações temporárias decorrentes desta Seleção serão efetivadas mediante contrato administrativo, sob regime de Direito 
Público, regidos pela Lei 14.547, de 21 de dezembro de 2011, e alterações.
9.3. As vagas, a carga horária, o regime de contratação e a remuneração dos profi ssionais classifi cados que vierem a ser contratados 
respeitarão as informações contidas no Anexo I deste Edital.
9.4. Os candidatos classifi cados serão contratados por um prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis por iguais períodos até 
no máximo 06 (seis) anos, observados, estritamente, o número de vagas, a ordem de classifi cação e a disponibilidade orçamentária e 
fi nanceira da UPE.
9.4.1. A convocação para as contratações dar-se-á através de comunicação escrita aos aprovados, dirigido ao endereço constante na 
fi cha de inscrição do candidato convocado, sendo ele o único responsável por correspondência não recebida, em virtude de inexatidão 
no endereço informado. 
9.5. Só serão aceitos Diplomas e Certifi cados emitidos por instituição reconhecida por autoridade pública competente. 
9.6. Os candidatos contratados serão lotados Hospital Universitário Oswaldo Cruz, vinculado à UPE 
9.7. A UPE, de conformidade com a sua necessidade e conveniência, convocará, observada a ordem de classifi cação, candidatos 
aprovados na seleção, para apresentação da documentação comprobatória e dos requisitos exigidos. A convocação será formalizada, 
contendo dia, horário e local para o candidato se apresentar.
9.8. Qualquer solicitação de documentação complementar fi cará a critério exclusivo da UPE.
9.9. Não será permitida ao candidato a apresentação ou inclusão de documentos fora do prazo determinado pela UPE na convocação.
9.10. 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.
9.11. Para a formalização do contrato, o candidato aprovado e classifi cado na seleção, deverá apresentar quando convocado os seguintes 
documentos, sem prejuízo de outros eventualmente 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) Registro Geral - cédula de identidade (original e cópia);
d) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
e) Identidade Profi ssional (comprovação de registro no órgão fi scalizador da profi ssão), quando for o caso (original e cópia);
f) Certidão de Nascimento, se solteiro; ou Certidão de Casamento, se casado (original e cópia);
g) Certifi cado Militar (comprovar estar em dia com as obrigações militares), se do sexo masculino (original e cópia);
h) Título de Eleitor e a comprovação do cumprimento das obrigações eleitorais (original e cópia);
i) 02 (duas) fotos coloridas 3x4 (três por quatro) recentes;
j) Registro Civil dos fi lhos, se houver (original e cópia);
k) Comprovação do nível de escolaridade exigido para a função pleiteada (original e cópia);
l) Atestado de aptidão física e mental (exame médico adimensional)
m) Atestado ou Certidão Negativa de Antecedentes Criminais;
n) Declaração de que não acumula cargos, empregos ou funções públicas, salvo nos casos constitucionalmente admitidos e observar os 
interstícios para nova contratação nos termos da Lei Estadual 14.547, de 21 de dezembro de 2011, e alterações.
o) Declaração de disponibilidade para viagens em todo Estado de Pernambuco e, eventualmente, fora dele, a fi m de atender às 
necessidades da UPE.
9.12. No ato da contratação o candidato deverá informar os dados da sua conta bancária, constando o número da agência e o número 
da conta corrente, vinculada a qualquer agência do BRADESCO, por ser esse o Banco conveniado com a UPE para o pagamento aos 
contratados.
9.13. O contrato extinguir-se-á, sem direito a indenizações pelo término do prazo contratual ou por iniciativa do contratado, avisada a 
Administração com antecedência de no mínimo 30 (trinta) dias;
9.14. O contrato será rescindindo, a qualquer tempo, pela Administração, quando verifi cada a inexatidão ou irregularidade nas informações 
prestadas durante o processo seletivo; conveniente ao interesse público; cessadas as razões que lhe deram origem; verifi cada ausência 
de idoneidade moral, assiduidade, disciplina, efi ciência e/ou aptidão para o exercício da função.
9.15. O exame de saúde pré-admissional correrá a expensas do candidato, assim como as despesas decorrentes de eventuais 
deslocamentos e hospedagem, durante a seleção ou em virtude de eventual contratação.

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. Todas as informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato.
10.2. Serão contratados os candidatos classifi cados, de acordo com a ordem de classifi cação, até o limite de vagas defi nido neste Edital.
10.3. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento de todos os atos publicados referentes a este Processo Seletivo 
Simplifi cado.
10.4. O candidato que, por qualquer motivo, não comparecer em tempo hábil, ou não apresentar a documentação completa, perderá 
automaticamente o direito à contratação.
10.5. O resultado fi nal do processo seletivo simplifi cado será homologado no Diário Ofi cial do Estado de Pernambuco, nos moldes 
defi nidos no subitem 8.1.1, através de Portaria Conjunta SAD/UPE.
10.6. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classifi cação neste Processo Seletivo Simplifi cado, valendo 
para este fi m a homologação publicada no Diário Ofi cial do Estado.
10.7. O candidato deverá manter atualizado o seu endereço na entidade executora, enquanto estiver participando da seleção. Serão de 
inteira responsabilidade do candidato os prejuízos decorrentes da não atualização de seu endereço.

3.14.3. Poderão ser retifi cadas, exclusivamente, as seguintes informações apresentadas no Formulário de Inscrição:
a) nome, data de nascimento, número de CPF, número de identidade, tipo de documento de identidade, órgão expedidor, sexo, números 
do DDD e telefone;
b) endereço, número da residência/domicílio, complemento de endereço, número de CEP, bairro, Município e Estado;
c) a opção de concorrer como pessoa com defi ciência, quando respeitado o prazo estabelecido neste Edital.
3.14.4. Transcorrido o prazo do item 3.14.2 sem qualquer manifestação do candidato, todas as informações apresentadas no Formulário de 
Inscrição serão, automática, irrestrita e tacitamente convalidadas, correspondendo à real intenção do candidato, não podendo sofrer alteração.
3.14.5. Não serão aceitas as retifi cações das informações que visem à transferência da inscrição para terceiros, ou que pretendam burlar 
quaisquer normas ou condições previstas neste Edital.
3.14.6. Os pedidos de retifi cação das informações de inscrição serão analisados pelo IAUPE, aplicando-se as normas deste Edital e o 
ordenamento jurídico vigente.
3.14.7. Solicitação de retifi cação efetuada fora do prazo defi nido no Anexo III será indeferida.
3.14.8. Não será admitida a retifi cação de quaisquer outras informações não previstas no subitem 3.14.3. deste Edital.

4 - DA PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS
4.1. A prova objetiva de conhecimentos, de caráter eliminatório e classifi catório, terá duração de 04 (quatro) horas e será aplicada para 
todos os candidatos.
4.1.1. A prova objetiva de conhecimentos constará de 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha, cada uma com 05 (cinco) 
alternativas de resposta e uma correta, e abrangerá o conteúdo programático constante do Anexo IV deste Edital, com a seguinte distribuição: 
10 (dez) questões de Conhecimentos da Língua Portuguesa, e 30 (trinta) de Conhecimentos Específi cos da respectiva função.
4.1.1 Na data estabelecida no Calendário (Anexo III), o candidato deverá acessar o endereço eletrônico http://www.upenet.com.br, na 
opção “Consulta Inscrição”, digitando o CPF e sua respectiva senha da seleção para obter confi rmação de sua inscrição e imprimir seu 
Cartão Informativo, contendo data, hora e local da realização da Prova. 
4.1.2 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 e na Internet, no endereço eletrônico http://www.upenet.com.br. 
4.1.3 O candidato deverá comparecer ao local da prova com antecedência mínima de uma hora do horário fi xado para o fechamento 
dos portões, munido de caneta esferográfi ca de tinta preta ou azul, de comprovante de inscrição e de documento de identidade original. 
4.1.4 Não será admitido ingresso de candidato nos locais de realização da prova após o horário fi xado para o fechamento dos portões 
dos prédios de realização da Prova. 
4.1.5 Não haverá segunda chamada para a realização da prova. O não-comparecimento implicará a eliminação automática do candidato. 
4.1.6 Não será aplicada prova fora da data, do local ou do horário predeterminados em Edital ou em comunicado. 
4.1.6.1. Nenhum caso de alteração orgânica, permanente ou temporária, que impossibilite o candidato de submeter-se à prova, diminua ou limite 
sua capacidade física, mental ou orgânica será aceita para fi ns de tratamento diferenciado por parte da Coordenação da aplicação da prova. 
4.1.7. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Ministérios Militares, pela Secretaria de Defesa Social 
ou órgão equivalente, pelo Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar; 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 (modelo 
com foto). Para validação como documento de identidade, o documento deve encontrar-se no prazo de validade. 
4.1.7.1 Caso o candidato não apresente, no dia de realização da prova, documento de identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo, 
deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, dentro do prazo de validade defi nido no documento. 
4.1.7.1.1 Quando a ocorrência policial não registrar o prazo de validade, será considerado válido, para efeitos do presente Edital, quando 
expedido até 30 (trinta) dias antes da data de realização da Prova Objetiva de Conhecimentos. 
4.1.7.1.2 Caso a Coordenação de Aplicação julgue necessário, inclusive no caso de comparecimento com ocorrência policial, dentro do 
prazo de validade, será realizada identifi cação especial no candidato, mediante coleta de sua assinatura e impressões digitais, além da 
possibilidade do devido registro fotográfi co para segurança do certame. 
4.1.7.2 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo sem 
foto), carteiras de estudante, carteiras ou crachás funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não-identifi cáveis ou 
danifi cados, além dos documentos fora do prazo de validade. 
4.1.8 Por ocasião de aplicação da prova, o candidato que não atender ao que estabelece o subitem 4.1.7 deste Edital, não poderá realizá-
la, sendo automaticamente excluído do certame.
 4.1.9. Não será permitido, durante a realização das provas de conhecimentos, a comunicação entre os candidatos nem a utilização de máquinas 
calculadoras ou similares, livros, anotações, impressos, ou qualquer outro material de consulta, inclusive consulta a códigos e à legislação. 
4.1.9.1. Não será permitido o acesso de candidatos aos prédios ou às salas de aplicação das provas portando qualquer arma ou 
equipamentos eletrônicos, inclusive telefone celular, ainda que desligado e sem a respectiva bateria. 
4.1.9.2 Também não será permitida a utilização de qualquer material de consulta ou de qualquer outro aparelho eletrônico (Ex.: bip, 
receptor, gravador, notebook, pendrive, mp3 player, mp4 player, ipod, palm top, agenda eletrônica, calculadora, etc.). 
4.1.10 Como medida de segurança os candidatos só poderão sair da sala de aplicação das provas depois de transcorridas 02 (duas) 
horas do seu início.
4.1.10.1 Ao sair da sala, após o tempo estabelecido no subitem 4.1.10, os candidatos deverão levar consigo o caderno de provas e 
entregar o cartão de respostas, único instrumento válido para avaliação, ao fi scal de sala.
4.1.11 Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado da seleção, sem prejuízo das sanções (penalidades) civis, administrativas 
e penais pertinentes, o candidato que, durante a realização da prova: 
a) usar ou tentar usar meios fraudulentos ou ilegais para a sua realização; 
b) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
c) portar ou utilizar régua de cálculo, livros, máquinas de calcular ou equipamento similar, aparelhos eletrônicos, dicionários, notas ou 
impressos, telefone celular, gravador, receptor ou pagers, qualquer tipo de arma, ou ainda que se comunicar com outro candidato; 
d) fi zer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio, que não seja a 
prova ou a folha de respostas; 
e) abster-se de entregar, a qualquer tempo, os materiais da prova, necessários à avaliação; 
f) retiver os materiais da prova, necessários à avaliação do candidato, após o término do tempo destinado para a sua realização; 
g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fi scal ou portando as provas, a folha de respostas ou qualquer outro 
material de aplicação; 
h) descumprir as instruções contidas no caderno de prova, na folha de rascunho ou na folha de respostas; 
i) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; 
j) praticar qualquer outro ato contrário aos bons costumes, à regular aplicação da fase da Seleção, ou à ordem jurídica vigente ou mesmo 
aos dispositivos e condições estabelecidos neste Edital ou em qualquer outro instrumento normativo vinculado à presente seleção; 
k) praticar qualquer ato de coação física ou moral, ou ainda agredir física ou verbalmente qualquer membro da equipe de aplicação da 
Seleção, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais; 
4.1.11.1 O candidato, quando eliminado pelo descumprimento de qualquer dispositivo do presente Edital, não poderá permanecer no 
prédio de aplicação, devendo se retirar do mesmo, sem prejuízo das demais regras incluídas neste Edital. 
4.1.12 Quando, após a prova, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, dactiloscópico, visual ou grafológico, ter o candidato 
utilizado procedimentos ilícitos, seu formulário de respostas será anulado e ele será eliminado da Seleção. 
4.1.13. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova, em virtude de afastamento de candidato da sala de prova. 
4.1.14. No dia de realização da prova, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação ou pelas autoridades presentes, 
informações referentes ao seu conteúdo. 
4.1.15. Por conveniência da Universidade de Pernambuco, ou outro motivo não previsto neste Edital, poderão ser modifi cados a data, o 
horário e local da prova, desde que sejam respeitadas as condições de prova e os direitos dos candidatos. 
4.1.16. Os fi scais poderão utilizar aparelho detector de metais, inclusive no acesso ao prédio ou à sala de aplicação de provas, estando, 
desde já, autorizados pelos candidatos para tal prática, com o objetivo de manter a segurança e lisura do certame. 
4.1.17. A Universidade de Pernambuco, o IAUPE/CONUPE e a equipe de fi scalização não se responsabilizarão por perdas ou extravios 
de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização da prova, nem por danos neles causados. 
4.1.18. Caso algum problema de ordem técnica ou provocado por fenômeno da natureza acarrete atraso no início da prova em alguma das 
salas onde ela será realizada, haverá, na sala atingida, a prorrogação da hora de término, de forma a compensar o atraso do seu início. 
4.1.19 DAS QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS 
4.1.19.1 A Prova Objetiva de Conhecimentos será estruturada com questões, do tipo múltipla escolha, com cinco alternativas de resposta 
(“A” a “E”) e uma única opção correta. 
4.1.19.2 O candidato deverá transcrever, dentro do tempo de duração previsto, as respostas da Prova Objetiva de Conhecimentos para a 
folha de respostas, que será o único documento válido para a correção da prova. O preenchimento da folha de respostas será de inteira 
responsabilidade do candidato, que deverá proceder de conformidade com as instruções específi cas contidas neste Edital e na folha de 
respostas. Não haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato. 
4.1.19.3 Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na folha de respostas. 
4.1.19.4 Serão consideradas marcações incorretas as que estiverem em desacordo com o gabarito ofi cial, com este Edital e com as 
instruções da folha de respostas, tais como: dupla marcação, marcação rasurada ou emendada e campo de marcação não-preenchido 
integralmente. 
4.1.19.5 As questões da prova serão elaboradas respeitando-se o programa constante do Anexo IV deste Edital. 
4.1.19.6 Não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam feitas por outras pessoas salvo em caso de candidato que 
fi zer solicitação prévia, específi ca para esse fi m. Nesse caso, se houver necessidade, o candidato será acompanhado por um fi scal do 
IAUPE devidamente treinado. 
4.1.19.7 Cada questão valerá 2,5 (dois e meio) pontos, valor este que será alterado caso haja anulação de alguma(s) questão(ões), 
conforme estabelecido no subitem 7.7 e seguintes. 

5. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
5.1. A classifi cação fi nal no certame dar-se-á na ordem decrescente das notas dos candidatos na Prova Objetiva de Conhecimentos, que 
será calculada através da fórmula:
 NPC= VQ x RC , em que:
NPC = nota da Prova Objetiva de Conhecimentos 
RC = número de respostas da Folha de Respostas concordantes com o gabarito ofi cial defi nitivo; 
VQ = valor de cada questão. 
5.2 Será eliminado da Seleção o candidato que se enquadrar em quaisquer dos itens a seguir: 
a) acertar menos de 40% (quarenta por cento) das questões da Prova Objetiva de Conhecimentos, caso em que será considerado 
reprovado no certame; 
b) não realizar a Prova Objetiva de Conhecimentos, sendo considerado faltoso;
5.2.1 Serão consideradas questões certas, na Prova Objetiva de Conhecimentos, as que estiverem de acordo com o gabarito ofi cial 
defi nitivo. 
5.2.2 O candidato eliminado não receberá classifi cação alguma no certame. 
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Declaração de conclusão do Curso de Especialização em Psicologia Hospitalar, com carga horária mínima de 360 horas, realizado em 
instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente, ou Título de Especialista em Psicologia Hospitalar fornecido pelo Conselho de 
Psicologia, ou experiência profi ssional mínima de 01 (um) ano na área Hospitalar.
Atribuições:
Realizar atendimento aos pacientes, acompanhantes, familiares e/ou responsáveis pelo paciente; Realizar atendimento a membros 
da comunidade dentro de sua área de atuação; Realizar acolhimentos, escutas e encaminhamentos a membros da equipe de saúde 
e/ou administrativa quando for solicitado; Acompanhar e/ou orientar alunos e pesquisadores quando estes estiverem atuando em 
pesquisas e assistência no HUOC; Avaliar e acompanhar intercorrências psíquicas de pacientes que estão sendo ou serão submetidos 
a procedimentos médicos, visando promoção da saúde integral da pessoa; Promover intervenções direcionadas à relação paciente-
família-equipe de saúde, visando esclarecimentos a respeito das necessidades, anseios, fantasias, medos e desejos do paciente, em 
relação ao processo do adoecer, à hospitalização e repercussões desse processo; Trabalhar junto à equipe multiprofi ssional de cada 
serviço, participando das reuniões e das condutas a serem adotadas pela equipe em relação ao paciente, buscando a promoção do 
funcionamento interdisciplinar. Realizar estudos e pesquisas na área de Saúde.

PARA FARMACÊUTICO ESPECIALISTA EM ATENÇÃO FARMACÊUTICA
Requisitos para Contratação: Diploma, Certifi cado ou Declaração de conclusão do Curso de Farmácia, realizado em instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, Registro profi ssional no Conselho Regional de Farmácia, Certifi cado ou 
Declaração de conclusão do Curso de Especialização em Atenção Farmacêutica ou Farmácia Clínica, com carga horária mínima de 360 
horas, realizado em instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente, ou experiência profi ssional mínima de 01 (um) ano na área 
de Atenção Farmacêutica Hospitalar ou Farmácia Clínica.

PARA FARMACÊUTICO ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA
Requisitos para Contratação: Diploma, Certifi cado ou Declaração de conclusão do Curso de Farmácia, realizado em instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação, Registro profi ssional no Conselho Regional de Farmácia, Certifi cado ou Declaração de 
conclusão do Curso de Especialização em Farmácia Oncológica, com carga horária mínima de 360 horas, realizado em instituição de ensino 
reconhecida pelo órgão competente ou experiência profi ssional mínima de 01 (um) ano na área de Farmácia Oncológica.

ATRIBUIÇÕES PARA AS DUAS ESPECIALIDADES DE FARMACÊUTICO 
Atuar no planejamento e gestão da Farmácia Hospitalar; Participar do processo de seleção/padronização do elenco de medicamentos; 
Planejar, programar, estabelecer critérios e supervisionar o processo de aquisição de medicamentos; Garantir o armazenamento 
e conservação dos medicamentos em condições adequadas, de acordo com a legislação em vigor; Normatizar e supervisionar a 
distribuição e a dispensação dos medicamentos; Realizar controle e gerenciamento de estoque, incluindo emissão de relatórios 
periódicos e estudos de utilização de medicamentos; Gerir os diversos programas de dispensação de medicamentos pertencentes 
ao Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, seguindo as normas estabelecidas nos respectivos Protocolos Clínicos 
e Normas Técnicas; Atuar na manipulação de medicamentos, inclusive de antineoplásicos, respeitando as normas de biossegurança; 
Prestar Atenção Farmacêutica aos pacientes; Atuar junto à equipe multiprofi ssional e exercer a Farmácia Clínica; Promover o uso 
racional de medicamentos no âmbito da instituição, através de atividades educativas, envolvendo profi ssionais, estudantes e pacientes; 
Coordenar os profi ssionais da Farmácia Hospitalar; Operacionalizar os sistemas de informação da Farmácia; Participar efetivamente 
das diversas comissões técnicas da instituição (Controle da Infecção Hospitalar, Suporte Nutricional, Farmácia e Terapêutica, Equipe 
Multiprofi ssional de Terapia Antineoplásica), no âmbito da Assistência Farmacêutica; Realizar atividades de Farmacoeconomia e 
Farmacovigilância.

PARA NUTRICIONISTA CLÍNICO
Requisitos para Contratação: Diploma, Certifi cado ou Declaração de conclusão do Curso de Nutrição, realizado em instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, Registro no Conselho de Classe e Especialização em Nutrição Clínica ou 
experiência de um ano na área de Nutrição Clínica ou Residência em Nutrição Clínica.
Atribuições:
Defi nir, planejar, organizar, supervisionar e avaliar as atividades de assistência nutricional aos clientes/pacientes, segundo níveis de 
atendimento em Nutrição; Elaborar o diagnóstico nutricional, com base nos dados clínicos, bioquímicos, antropométricos e dietéticos; 
Elaborar a prescrição dietética, com base nas diretrizes do diagnóstico nutricional; Registrar, em prontuário do cliente/paciente, a 
prescrição dietética e a evolução nutricional, de acordo com protocolos pré-estabelecidos pelo Serviço e aprovado pela Instituição; 
Determinar e dar a alta nutricional; Promover educação alimentar e nutricional para clientes/pacientes, familiares ou responsáveis; 
Estabelecer e coordenar a elaboração e a execução de protocolos técnicos do serviço, de acordo com as legislações vigentes; Orientar 
e supervisionar a distribuição e administração de dietas; Interagir com a equipe multiprofi ssional, defi nindo com esta, sempre que 
pertinente, os procedimentos complementares à prescrição dietética; Elaborar o plano de trabalho anual, contemplando os procedimentos 
adotados para o desenvolvimento das atribuições.

PARA NUTRICIONISTA PRODUÇÃO
Requisitos para Contratação: Diploma, Certifi cado ou Declaração de conclusão do Curso de Nutrição, realizado em instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, Registro no Conselho de Classe e Especialização em Nutrição Clínica ou 
experiência de um ano na área de Produção ou Residência em Nutrição.
Atribuições:
Planejar, elaborar e avaliar os cardápios da clientela atendida, respeitando os hábitos alimentares; Executar os cálculos de valor nutritivo, 
rendimento e custo das refeições / preparações culinárias; Planejar, implantar, coordenar e supervisionar as atividades de pré-preparo, 
preparo, distribuição e transporte de refeições e/ou preparações culinárias; Identifi car clientes/pacientes portadores de patologias e 
defi ciências associadas à nutrição, para o atendimento nutricional adequado; Coordenar o desenvolvimento de receituários e respectivas 
fi chas técnicas, avaliando periodicamente as preparações culinárias; Supervisionar procedimentos operacionais padronizados e métodos 
de controle de qualidade de alimentos, em conformidade com a legislação vigente; Coordenar e supervisionar métodos de controle das 
qualidades organolépticas das refeições e/ou preparações, por meio de testes de análise sensorial de alimentos; Elaborar e implantar 
o Manual de Boas Práticas, avaliando e atualizando os procedimentos operacionais padronizados (POP) sempre que necessário; 
Supervisionar métodos de controle das qualidades organolépticas das refeições e/ou preparações, por meio de testes de análise 
sensorial de alimentos; Supervisionar as atividades de higienização de ambientes, veículos de transporte de alimentos, equipamentos 
e utensílios; Colaborar com as autoridades de fi scalização profi ssional e/ou sanitária; Supervisionar as atividades de higienização de 
ambientes, veículos de transporte de alimentos, equipamentos e utensílios; Planejar, coordenar, supervisionar e/ou executar programas 
de treinamento, atualização e aperfeiçoamento de colaboradores; Promover programas de educação alimentar e nutricional para clientes; 
Participar da elaboração dos critérios técnicos que subsidiam a celebração de contratos na área de prestação de serviços de fornecimento 
de refeições para coletividade; Detectar e encaminhar ao hierárquico superior e às autoridades competentes, relatórios sobre condições 
da UAN impeditivas da boa prática profi ssional e/ou que coloquem em risco a saúde humana;

PARA ASSISTENTE SOCIAL
Requisitos para Contratação: Formação acadêmica no curso de Serviço Social; Inscrição no Conselho profi ssional da categoria e 
experiência profi ssional mínima comprovada de 01 (um) ano na área de saúde pública ou especialização em saúde pública ou Residência.
Atribuições:
Prestar orientações (individuais e coletivas) e /ou encaminhamentos quanto aos direitos sociais da população usuária, no sentido de 
democratizar as informações; Identifi car a situação socioeconômica (habitacional, trabalhista e previdenciária) e familiar dos usuários 
com vistas à construção do perfi l socioeconômico para possibilitar a formulação de estratégias de intervenção; Realizar abordagem 
individual e/ou grupal, tendo como objetivo trabalhar os determinantes sociais da saúde dos usuários, familiares e acompanhantes; Criar 
mecanismos e rotinas de ação que facilitem e possibilitem o acesso dos usuários aos serviços, bem como a garantia de direitos na esfera 
da seguridade social; Realizar visitas institucionais com objetivo de conhecer e mobilizar a rede de serviços no processo de viabilização 
dos direitos sociais; Trabalhar com as famílias no sentido de fortalecer seus vínculos, na perspectiva de torná-las sujeitos do processo de 
promoção, proteção, prevenção e recuperação da saúde; Criar protocolos e rotina de ação que possibilitem a organização, normatização 
e sistematização do cotidiano do trabalho profi ssional; Registrar os atendimentos sociais no prontuário único com objetivo de formular 
estratégias de intervenção profi ssional e subsidiar a equipe de saúde quanto às informações sociais dos usuários, resguardadas as 
informações sigilosas que devem ser registradas no prontuário social. 

PARA FISIOTERAPEUTA
Requisitos para Contratação: Diploma ou Declaração de curso de Fisioterapia, registrado no MEC, Registro no Conselho Regional 
Competente (CREFITO), Especialização em Terapia Intensiva e Tempo mínimo de 01(um) ano de experiência em UTI. 
Atribuições:
Exercer atividade especializada em Fisioterapia na área de saúde do adulto e da criança e compor a equipe de referência para 
atendimento de pacientes em regime de internação hospitalar.

PARA TERAPEUTA OCUPACIONAL
Requisitos para Contratação: Diploma, devidamente registrado de conclusão de curso de graduação de nível superior em Terapia 
Ocupacional expedido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, registro no órgão de classe correspondente (CREFITO), 
experiência comprovada de no mínimo 01(um) ano como terapeuta ocupacional hospitalar ou ambulatorial e especialização ou residência 
na área.
Atribuições:
Exercer atividade especializada em Terapia Ocupacional na área de saúde do adulto e da criança e compor a equipe de referência para 
atendimento de pacientes em regime de internação hospitalar.

PARA FONOAUDIÓLOGO
Requisitos para Contratação: Diploma ou Declaração de curso de Fonoaudiologia, registrado no MEC, Especialização na área de 
Fonoaudiologia, Registro no Conselho Regional Competente (CRFª) e Tempo mínimo de 01(um) ano de experiência comprovada como 
Fonoaudióloga hospitalar ou ambulatorial.
Atribuições:
Exercer atividade especializada em Fonoaudiologia na área de saúde do adulto e da criança e compor a equipe de referência para 
atendimento de pacientes em regime de internação hospitalar.

PARA FÍSICO MÉDICO
Requisitos para Contratação: diploma de Bacharel em Física ou Física Médica, devidamente registrado; títulos da ABFM e CNEM 
(Supervisor de Proteção Radiológica em Radioterapia pela Comissão Nacional de Energia Nuclear e Título de especialista em 
Radioterapia pela Associação Brasileira de Física Médica), e registro no órgão de classe. Precisa ter disponibilidade de horário integral 
(40 horas mínimo) semanal. A jornada poderá ser distribuída entre o período diurno, noturno, misto na forma de revezamento ou escala 
de serviço, a critério da chefi a.

10.7.1. Após a homologação do resultado da seleção, os candidatos classifi cados e/ou aprovados deverão manter seus endereços 
atualizados junto à UPE, para efeito de futuras convocações.
10.8. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como alterações em dispositivos legais e normativos 
a ele posteriores, não será objeto de avaliação nas provas de conhecimentos da seleção.
10.9. 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 instituída 
por Portaria específi ca, ouvido a entidade executora, quando necessário.
10.10. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retifi cações, enquanto não consumada a providência ou evento que 
lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso publicado, devendo o candidato se manter informado sobre 
as eventuais atualizações ou retifi cações. 
10.11. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Coordenadora do Processo Seletivo Simplifi cado, e sua decisão tem caráter 
defi nitivo e irrecorrível.

ANEXO I
QUADRO DE VAGAS

FUNÇÃO REGIME DE 
TRABALHO

CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL

REMUNE-
RAÇÃO
(em R$)

TOTAL DE 
VAGAS

VAGAS 
PARA PCD

Engenheiro Mecânico Diarista 40 h 4.590,00 01 0
Engenheiro Civil Diarista 40h 4.590,00 01 0
Enfermeiro Plantonista Plantão 12x36 40h 1.837,00 36 02
Enfermeiro Diarista Diarista 40h 1.287,00 24 01
Psicólogo Hospitalar Diarista 30h 1.287,00 04 01
Farmacêutico Especialista em Atenção 
Farmacêutica Diarista 30h 1.287,00 02 01

Farmacêutico Especialista em Oncologia Diarista 30h 1.287,00 02 01
Nutricionista Clínico Diarista 30h 1.287,00 04 01
Nutricionista Produção Plantonista 12x60 30h 1.837,00 02 01
Assistente Social Plantonista 12x60 30h 1.837,00 01 0
Fisioterapeuta Respiratório Plantonista 12x60 30h 1.837,00 10 01
Terapeuta Ocupacional Diarista 30h 1.287,00 01 0
Fonoaudiólogo Diarista 30h 1.287,00 02 01
Físico Médico Diarista 20h 1.287,00 01 0
Odontólogo Diarista 20h 1.287,00 01 0
Biomédico Plantonista 12x60 30h 1.837,00 03 01
Citotécnico Diarista 20h 700,00 03 01
Histotécnico Diarista 20h 700,00 04 01
Macroscopista Diarista 20h 700,00 03 01
Técnico em Necropsia Diarista 20h 700,00 04 01
Auxiliar de Consultório Dentário Diarista 20h 700,00 03 01
Auxiliar de Laboratório Plantonista Plantão 2x12 24h 803,00 01 0
Auxiliar de Laboratório Diarista Diarista 20h 700,00 01 0
Técnico em Radiologia Plantonista Plantão 2x12 24h 803,00 03 01
Técnico em Radioterapia Plantonista Plantão 2x12 24h 803,00 06 01
Técnico em Enfermagem Plantonista Plantão 12x36 40h 803,00 107 04
Técnico em Enfermagem Diarista Diarista 40h 700,00 27 01
Técnico de Laboratório Diarista Diarista 20h 700,00 02 01
Técnico de Laboratório Plantonista Plantão 2x12 24h 803,00 06 01

TOTAL 265

ANEXO II
ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS

PARA ENGENHEIRO MECÂNICO
Requisitos para Contratação: Diploma em bacharelado curso de Engenharia Mecânica, Registro no Conselho Regional de Engenharia 
e Arquitetura (CREA), Experiência Mínima de um ano em manutenção de área hospitalar, Ter atuado na retaguarda de ambiente de 
suporte a vida com por exemplo UTIS/Bloco Cirúrgico, Ter atuado com GMG (grupo, motor, gerador) e circuitos de gases medicinais, 
Noção de eletricidade de 13,8 KV/380V trifásico, interpretar diagramas unifi lares, Noção de Sistema de Recalque ETA (ELEVATÓRIA).
Atribuições:
Supervisão, coordenação e orientação técnica; Estudo, planejamento, projeto especifi cação; Estudo de viabilidade técnica-comercial; 
Assistência, assessoria e consultoria; Direção de obra e serviço técnico; Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; 
Desempenho de cargo e função técnica; Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica; extensão; Elaboração 
de orçamento; Padronização, mensuração, e controle de qualidade; Execução de obra e serviço técnico; Fiscalização de obra e serviço 
técnico; Produção técnica e especializada; Condução de trabalho técnico; Condução de equipe de instalação, montagem, operação, 
reparo ou manutenção; Execução de instalação, montagem e reparo; Operação e manutenção de equipamento e instalação; Execução 
de desenho técnico.

PARA ENGENHEIRO CIVIL
Requisitos para Contratação: Diploma em Bacharelado Curso de Engenharia Civil, Registro no Conselho Regional de Engenharia 
e Arquitetura (CREA), Experiência Mínima de dois anos em elaboração de orçamento com cronograma Físico-Financeiro e memorial 
descritivo de construção e reforma e fi scalização de obras na Área Hospitalar, Ter o Curso de MS-Project e Excel comprovados com os 
respectivos certifi cados, Noção de leitura e elaboração de plantas.
Atribuições:
Supervisão, coordenação e orientação técnica; Estudo, planejamento, projeto especifi cação; Assistência, assessoria e consultoria de 
obras; Direção de obra e serviço técnico; Vistoria, perícia, laudo e parecer técnico; Desempenho de cargo e função técnica;
Elaboração de orçamento, cronograma físico-fi nanceiro e memorial descritivo; Elaboração de termo de referência e especifi cações 
técnicas; Execução de obra e serviço técnico; Fiscalização de obra e serviço técnico; Condução e Supervisão de Trabalho Técnico; 
Condução e Supervisão de equipe de construção; Leitura de plantas e de desenho técnico; Curso em MS-PROJECT (item essencial) e 
EXCEL que será usado no planejamento e controle de obras, orçamentos e projetos.

PARA ENFERMEIRO PLANTONISTA
Requisitos para Contratação: Diploma, devidamente registrado, de conclusão do curso de graduação em Enfermagem, Registro no 
Órgão de Classe competente e Experiência mínima de 01(um) ano na função de assistencial hospitalar.
Atribuições:
Cumprir e fazer cumprir os preceitos éticos e legais da profi ssão; Cumprir e fazer cumprir as normas internas e regimentais da instituição, 
assim como portarias, circulares e outras instruções; Assumir a organização e direção dos serviços de Enfermagem e de suas atividades 
técnicas e auxiliares na Unidade de saúde; Planejar, organizar, coordenar, supervisionar, avaliar e executar atividades e ações de 
enfermagem; Realizar a Sistematização da Assistência de Enfermagem; Prestar cuidados de enfermagem a pacientes graves e com risco 
de vida; Prestar assistência integral e humanizada a pessoa, família e comunidade; Participar de processos educativos, de formação, 
treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde; Prestar consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem; 
Atuar na prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar; Participar na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral 
e nos programas de vigilância epidemiológica; Participar dos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes 
e de doenças profi ssionais e do trabalho; Participar de treinamentos de pessoas, coordenação, execução e avaliação das atividades de 
capacitação e treinamento de estudantes, contribuindo para a integração docente-assistencial (preceptoria); Participar e monitorar os 
estágios curriculares desenvolvidos na Unidade de Saúde; Colaborar com as atividades de ensino e pesquisa; Coordenar e supervisionar 
o trabalho da equipe de enfermagem, observando e realizando reuniões de orientação e avaliação, para manter os padrões desejáveis 
de assistência em enfermagem; Exercer suas atividades com competência para promoção a saúde do ser humano, na sua integridade 
de acordo com os princípios da ética e bioética. Desenvolver atividades relativas à assistência hospitalar. - Cumprir e fazer cumprir os 
regulamentos, normas e rotinas específi cas da Unidade de Saúde;

PARA ENFERMEIRO DIARISTA
Requisitos para Contratação: Diploma, devidamente registrado, de conclusão do curso de graduação em Enfermagem, Registro no 
Órgão de Classe competente e Experiência mínima de 01(um) ano na função de assistencial hospitalar.
Atribuições:
Cumprir e fazer cumprir os preceitos éticos e legais da profi ssão; Cumprir e fazer cumprir as normas internas e regimentais da instituição, 
assim como portarias, circulares e outras instruções; Organizar, dirigir e supervisionar todas as atividades de enfermagem dentro da 
unidade hospitalar; Zelar pela conservação do material e instalações, encaminhando memorandos, solicitando consertos, substituição 
e manutenção, registrando em relatório administrativo; Supervisionar a limpeza e desinfecção das unidades; Participar da visita 
multidisciplinar; Participar de reuniões promovidas pela chefi a de enfermagem; Planejar, participar e estimular a equipe de enfermagem 
a participar de cursos, palestras, trabalhos e pesquisas; Orientar os pacientes, acompanhantes e equipe de enfermagem sobre exames 
a serem realizados;Encaminhar à agência transfusional requisição de hemoderivados e hemocomponentes devidamente preenchida; 
Fazer controle rigoroso de psicotrópicos registrando em local específi co; Analisar e avaliar a qualidade a qualidade dos serviços de 
enfermagem prestados na unidade hospitalar; Manter cota de material de consumo e medicamentos, observando validade e condições 
de armazenamento, racionalizando o seu uso.

PARA PSICÓLOGO HOSPITALAR
Requisitos para Contratação: Diploma, Certifi cado ou Declaração de conclusão do Curso de Psicologia, realizado em instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e Registro profi ssional no Conselho Regional de Psicologia, Certifi cado ou 
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PARA MACROSCOPISTA
Requisitos para Contratação: Ensino médico completo, curso macroscopista.
Atribuições:
Descrição e corte de peças cirúrgicas; Arquivo e descarte do material processado conforme legislação.

PARA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
Requisitos para Contratação: Nível Médio Completo (2º Grau), Curso Auxiliar em Saúde Bucal e Registro no Órgão Profi ssional – 
Conselho Regional de Odontologia
Atribuições:
Realizar o acolhimento do paciente nos atendimentos Odontológicos; Preparar o paciente para o atendimento; Auxiliar e instrumentar os 
profi ssionais nas intervenções clínicas e cirúrgicas, incluindo-se aqui no ambiente hospitalar; Manipular materiais de uso odontológico; 
Processar fi lme radiográfi co; Registrar dados e participar da análise das informações relacionadas ao controle administrativo em saúde 
bucal; Organizar e executar atividades de higiene bucal; Executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, 
equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho; Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e 
descarte de produtos e resíduos odontológicos; Desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários; 
Realizar em equipe levantamento de necessidades em saúde bucal; Adotar medidas de biossegurança visando o controle de infecção. 
Executar outras atividades relativas à função.

PARA AUXILIAR DE LABORATÓRIO
Requisitos para Contratação: Diploma de curso para auxiliar de laboratório em patologia clínica ou equivalente.
Atribuições:
Coletar, receber e distribuir material biológico de pacientes. Preparar amostras do material biológico e realizar exames conforme protocolo. 
Operar equipamentos analíticos e de suporte. Trabalhar conforme normas e procedimentos técnicos de boas práticas, qualidade e 
biossegurança. Mobilizar capacidades de comunicação oral e escrita para efetuar registros, dialogar com a equipe de trabalho e orientar 
os pacientes quanto à coleta do material biológico.

ANEXO III
CALENDÁRIO 

ATIVIDADE DATA/PERÍODO LOCAL
Inscrição 12/08 a 03/09/2013 www.upenet.com.br
Pedido de Isenção de Taxa de Inscrição 12 a 18/08/2013 www.upenet.com.br
Divulgação das isenções deferidas 27/08/2013 www.upenet.com.br
Recurso contra o indeferimento de isenção 28 a 30/08/2013 www.upenet.com.br
Decisão fi nal dos recursos sobre Isenção 02/09/2013 www.upenet.com.br

Último dia para pagamento da taxa de inscrição 04/09/2013 Em qualquer agência bancaria ou Casas 
Lotéricas vinculadas à CEF

Último dia para Entrega de Laudo Médico para 
Atendimento Especial 06/09/2013 CONUPE, R. Dr. Carlos Chagas, 136, Sala 04, 

Santo Amaro, Recife-PE, CEP 50.100-080
Validação das Inscrições 10/09/2013 www.upenet.com.br
Confi rmação de Inscrição para os que não tiveram 
inscrições validadas 13/09/2013 www.upenet.com.br

Informações sobre Local de Prova 23/09 a 02/10/2013 www.upenet.com.br
Retifi cação de dados informados na inscrição 31/10/2013 Conupe.huoc@gmail.com
Prova Objetiva de Conhecimentos 06/10/2013 A ser divulgado no Cartão de Informações
Divulgação do Gabarito Preliminar e das questões da 
Prova de Conhecimentos. 06/10/2013 www.upenet.com.br

Recurso contra Gabarito Preliminar da Prova de 
Conhecimentos 07 a 09/10/2013 Conupe.huoc@gmail.com

Divulgação do Gabarito Defi nitivo 23/10/2013 www.upenet.com.br
Resultado Final 25/10/2013 www.upenet.com.br

ANEXO IV
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1- PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

1.1- Conhecimentos da Língua Portuguesa

 1. Leitura e análise de textos, incluindo: 1.1. Signifi cado contextual de palavras 
e expressões; 1.2. Reconhecimento do tema ou da ideia global do texto; 1.3. Apreensão da ideia principal e das ideias secundárias de um 
parágrafo; 1.4. Relações de intertextualidade. 2. Tópicos de gramática contextualizada: 2.1. Norma da escrita padrão: acentuação gráfi ca; 
pontuação. 2.2. Classes de palavras. 2.3 Relações sintático-semânticas entre termos da oração e entre orações. 3. Crase. 4. Sintaxe da 
Colocação. 5. Regência Nominal e Verbal. 6. Concordância Nominal e Verbal. 07. Figura de linguagem.

1.2- Conhecimentos Específi cos

PARA ENGENHEIRO MECÂNICO 
Programação, controle e acompanhamento de obras: Orçamento e composição de custos e BDI (Bonifi cação de Despesas Indiretas), 
levantamento de quantitativos, planejamento e controle físico-fi nanceiro; Acompanhamento, fi scalização e aplicação de recursos 
(vistorias, controle de materiais e medições). Projeto de engenharia: Instalações de Equipamentos Mecânicos; Métodos e técnicas 
de desenho e projeto; Estudos de viabilidade técnica-fi nanceira; Projetos complementares – especifi cação de materiais e serviços, 
dimensionamento básico e compatibilização. Gestão de manutenção predial: Tipos de manutenção (preditiva, preventiva, corretiva); 
Engenharia de manutenção; Indicadores de performance de manutenção. Planejamento socioambiental: A3p – agenda ambiental na 
administração pública (licitações sustentáveis);Termodinâmica; Transmissão de calor e Máquinas Térmicas; Mecânica dos fl uídos e 
Máquinas Hidráulicas; Resistência dos materiais, Mecânica Aplicada às máquinas; Elementos de máquinas e vibrações mecânicas; 
Engenharia e Ciências dos materiais; Materiais; Construção; Mecânica de Ensaios Mecânicos; Tecnologia Mecânica, Conformação 
Plástica e Soldagem; Metrologia e Prática de Ofi cina; Construção de Máquinas, Máquinas de Elevação e Transporte; Tubulações 
Industriais, Instalações e Manutenção Industrial; Fontes Alternativas de Energia; Engenharia de Produção; Controle ambiental e 
Segurança do Trabalho.

PARA ENGENHEIRO CIVIL 
Conhecimentos específi cos: Topografi a: levantamento plano altimétrico; perfi s e curvas de nível. Materiais de construção civil: 
aglomerantes: gesso, cal, cimento Portland. Agregados; argamassa; concreto: dosagem, tecnologia do concreto; aço; madeira; 
materiais cerâmicos. Mecânica de solos: origem e formação; índices físicos; caracterização e propriedades; pressões; prospecção 
geotécnica; permeabilidade e percolação; compactação, compressibilidade, adensamento, estimativa de recalques; resistência 
ao cisalhamento; empuxos de terra, estruturas de arrimo, estabilidade de taludes, fundações superfi ciais e fundações profundas. 
Resistência dos materiais: tensões e deformações; lei de Hooke; fl exão simples; fl exão composta; tensões decisalhamento devido 
ao esforço cortante; fl ambagem. Análise estrutural: esforços seccionais: esforço normal, esforço cortante torção e momento fl etor; 
relação entre esforços; apoios e vínculos; diagrama de esforços; estudos das estruturas isostáticas e hiperestáticas (vigas, pórticos 
e treliças). Dimensionamento do concreto armado: características mecânicas e reológicas do concreto; tipos de aço para concreto 
armado; características mecânicas do aço; aderência; ancoragem e emendas em barras de armação; dimensionamento de seções 
retangulares sob fl exão e cisalhamento; dimensionamento de pilares; detalhamento de armação em concreto armado. Instalações 
prediais: instalações elétricas; instalações hidráulicas; instalações de esgoto. Orçamento de obra: preço global; produtividade e prazos 
de execução; composição do custo dos serviços; custos unitários dos materiais; custos relacionados a máquinas e equipamentos; 
custo dos Transportes; BDI e encargos sociais; reajustamentos; curva ABC; cronograma físico-fi nanceiro. Fiscalização e controle de 
materiais: cimento, agregados aditivos, concreto usinado, aço, madeira, materiais cerâmicos, vidro etc. Normas técnicas relacionadas 
a concreto, aço e madeira. Licitações e contratos com a administração pública (Lei 8.666/93).

PARA ENFERMEIRO 
1. Planejamento e Gestão de Serviços de Saúde. 2. Assistência de Enfermagem aos pacientes nas doenças infecto contagiosas.3. 
Assistência de Enfermagem aos pacientes em situações clínicas cirúrgicas relativos aos sistemascardiovascular, gastrointestinal, 
respiratório, renal, músculo-esquelético, neurológico e endócrino. 4. Atuação do Enfermeiro em unidade de ambulatório, centro 
cirúrgico, centro de material e esterilização, na prevenção e controle de infecção hospitalar.5. Assistência de Enfermagem na 
Saúde Mental. 6. Reforma Psiquiátrica no Brasil. Nova lógica assistencial em Saúde Mental. 7.Reabilitação psicossocial, clínica da 
subjetividade, compreensão do sofrimento psíquico e interdisciplinaridade. 8. Álcool,Tabagismo, outras drogas e redução de danos. 
9. Noções de Saúde Coletiva: Programa Nacional de Imunização,Indicadores de Saúde, Vigilância Sanitária: conceito histórico, 
objetivos, funções importantes na Saúde Pública; Noções de processo administrativo e sanitário, Programas de saúde e Fundamentos 
de Epidemiologia. 10. Enfermagem na Saúde da Mulher. 11. Enfermagem na Saúde da Criança, do Adolescente e da Terceira Idade. 
12. Enfermagem em situações de Urgência e de Emergência. 13. Administração de medicamentos, sondagens nasogástricas, enteral 
e vesical, Material descartável; órtoses e prótesese; Prevenção e tratamento das feridas(curativos). 14. Gerenciamento dos resíduos 
de Serviços de Saúde. 15. Assistência integral às pessoas em situações de risco. Violência contra a criança, o adolescente, a mulher 
e o idoso.16. Ética e Legislação Profi ssional.

Atribuições: 
Participar direta e ativamente na elaboração dos tratamentos radioterápicos, tanto no cálculo da dose como na garantia do controle 
de qualidade desse tratamento; obter todos os parâmetros clínicos relevantes para uso em planejamento de tratamento em todos os 
equipamentos de terapia; calibrar os feixes terapêuticos em termos de dose absorvida; desenvolver e executar programas para testes 
de aceite e controle da garantia da qualidade dos equipamentos de terapia disponíveis no serviço de radioterapia, segundo as normas 
e os critérios internacionais; manusear e operar câmaras de ionização, eletrômetros e outros instrumentos que permitam avaliar as 
condições da calibração dos equipamentos de terapia; elaborar programa de controle de garantia de qualidade para os dosímetros 
clínicos; executar e calibrar os padrões terciários periodicamente; supervisionar o funcionamento dos equipamentos utilizados nessa 
modalidade de tratamento e os trabalhos de manutenção dos equipamentos prestados por terceiros; conhecer aplicações clínicas básicas 
utilizadas para diagnóstico do câncer: raios X diagnóstico, tomografi a computadorizada; organizar e apoiar o planejamento de programas 
de treinamento e formação de recursos humanos na área de física de radioterapia, bem como participar de programas de residência ou 
especialização médicas e de formação de técnicos especializados; ser o supervisor de proteção radiológica do serviço de radioterapia; 
executar cálculos de blindagem de salas dos equipamentos de radioterapia; realizar levantamentos radiométricos em salas onde estão 
instalados equipamentos radioterápicos, assegurando que elas estejam dentro das exigências das normas em vigor; propor métodos 
de otimização da radioproteção; desenvolver e executar programas de proteção radiológica dirigidos aos pacientes submetidos a 
tratamentos que envolvam o uso de substâncias radioativas e aos funcionários cujas atividades envolvam manuseio ou exposição a essas 
substâncias; estabelecer instruções para condutas em situações de emergência ou em caso de acidente radiológico; elaborar planilhas 
dos resultados das doses recebidas, pelos funcionários, de acordo com os resultados da monitoração individual mensal, em atendimento 
à exigência da CNEN; conhecer as normas nacionais e internacionais dessa área, bem como participar de atividades das comissões 
nacionais para o desenvolvimento de textos normativos para radioterapia; dar apoio administrativo e logístico em assuntos relacionados 
com o planejamento e a aquisição de novos equipamentos de terapia e de sistemas de medida; formular, organizar, gerenciar, procurar 
apoio fi nanceiro e participar de outras atividades relacionadas ao desenvolvimento de projetos de pesquisa na área.

PARA ODONTÓLOGO
Requisitos para Contratação: Diploma de Graduação em Odontologia reconhecido pelo MEC e Registro no Órgão Profi ssional - 
Conselho Regional de Odontologia
Atribuições:
Praticar todos os atos pertinentes à odontologia, decorrentes de conhecimentos adquiridos em curso regular ou em cursos de pós-
graduação; prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo, indicadas em odontologia; atestar, no setor de 
sua atividade profi ssional, estado mórbido e outros, inclusive, para justifi cação de faltas ao emprego (inciso III com redação dada pela lei 
n.º 6.215 de 30/06/1975); aplicar anestesia local e troncular; aplicar analgesia, desde que comprovadamente habilitado, quando constituir 
meio efi caz para o tratamento; agir de forma preventiva, tomando medidas que evitem ou impeçam a evolução de doenças bucais; 
trabalhar em equipe, dominando técnicas de atendimento clínico, executando as tarefas mais complexas e coordenando e supervisionando 
o desempenho de técnicos auxiliares; executar o trabalho clínico de sua exclusiva competência, delegando atividades mais simples ao 
pessoal auxiliar e aquelas mais complexas aos níveis especializados competentes; planejar, executar e avaliar as atividades clínicas 
considerando as características epidemiológicas e sócio-econômicas da população a atender e os recursos humanos e materiais disponíveis; 
responsabilizar-se pelas informações prestadas em: fi chas clínicas de pacientes, boletins diários de atendimento odontológico, mapas de 
produção, encaminhamentos de referência e contra-referência, relatórios das ações e serviços prestados, prescrições, e quaisquer outros 
documentos na área odontológica; zelar por sua própria segurança e de terceiros, bem como, pela preservação e manutenção de materiais 
e equipamentos de seu ambiente de trabalho, participar de equipes multidisciplinares, colaborando em treinamentos e participando de 
diagnósticos e tratamentos; cumprir e fazer cumprir o código de ética odontológico; desempenhar outras tarefas afi ns.

PARA BIOMÉDICO
Requisitos para Contratação: Diploma de graduação em Biomedicina ou Farmácia/Bioquímica
Atribuições:
Realizar exames bioquímicos e outros, fazendo interpretação e diagnósticos dentro de sua especialidade; Planejar e supervisionar 
trabalhos de laboratórios, elaborando relatórios; Desenvolver atividades de controle de qualidade de medicamentos e produtos biológicos 
e químicos Realizar atividades de apoio ao diagnostico clinico; Integrar as equipes de saúde, nas atividades complementares de 
diagnósticos nas áreas de análises clínicas, banco de sangue, citologia oncótica, análise bromatológica; Planejar e executar ações de 
vigilância sanitária e epidemiológica; Orientar, supervisionar e proceder à execução qualifi cada de analise e pesquisa em laboratório 
para fi ns de diagnostico laboratorial nas áreas de bioquímica, sorologia, parasitologia, uroanálise, microbiologia, hematologia, imuno-
hematologia pesquisas hormonais, microbiologia e físico da água e dos alimentos; Assumir e executar o processamento de sangue, sua 
sorologia e exames transfusionais, Desenvolver ações de prevenção; Planejar e executar pesquisas científi cas; Desempenhar outras 
atividades correlatas á sua área de competência.

PARA TÉCNICO EM NECROPSIA
Requisitos para Contratação: ensino médio completo, curso técnico e/ou experiência profi ssional prévia.
Atribuições:
Recepção e liberação de corpos; aplicação das técnicas de formolização, embalsamento e necropsia; preparar a sala de necropsia, bem 
como colocar e retirar corpos da mesa de necropsia; auxiliar o Patologista anotando as descrições macroscópicas evidenciadas durante 
a clivagem das biópsias e peças operatórias e necropsias; organização e limpeza da sala de clivagem e necropsia; organizar os materiais 
de exames obedecendo critérios pré-defi nidos; verifi car se todo material biológico está acondicionado em formol e em recipientes 
adequados; separar, preparar e encaminhar materiais biológicos destinados à incineração; manutenção e limpeza de equipamentos; 
vidrarias e utensílios das salas de clivagem e necropsia; guarda e gerenciamento de materiais de consumo; operar equipamentos como 
serra para crânio, câmaras frigorífi cas, instrumental cirúrgico, mesa de necropsia, descalcifi cador ósseo e equipamentos de proteção 
individual. Participar de escalas de sobreavisos e plantões dos serviços de Anatomia Patológica, quando necessário, exercer todas 
atividades inerentes ao emprego que ocupa, cumprir as rotinas administrativas estabelecidas pela Direção, comparecimento às reuniões 
de rotina e administrativas quando convocado; exercer as atividades de sua área de acordo com a conveniência do serviço. Executar 
outras atividades inerentes a área.

PARA TÉCNICO EM RADIOLOGIA
Requisitos para Contratação: 1 - Nível Médio Completo e Curso Profi ssionalizante de Técnico em Radiologia, ou Nível Superior de 
Tecnólogo em Radiologia, concluído em instituição reconhecida pelo MEC; 2 - Ter experiência comprovada de no mínimo 02 (dois) anos 
em Instituição Hospitalar, que deverá ser apresentada em CTPS ou declaração com fi rma reconhecida; 3- Estar regularmente inscrito no 
Conselho dos Técnicos em Radiologia da região; 4- Ter horário disponível para ser plantonista (plantões de 12 ou de 24h); 5- Residir na 
zona metropolitana de Recife-PE.
Atribuições:
Estar apto para executar trabalhos técnicos em Radiologia relacionados à área de sua especialidade técnica, como a realização de 
exames de Raios-X, simples ou contrastados (este último sob supervisão médica), incluindo exames no leito de Enfermarias, UTIs (Geral, 
Pediátrica, DIP, URPO, Centro Cirúrgico,).

PARA TÉCNICO EM RADIOTERAPIA
Requisitos para Contratação: 1 - Nível Médio Completo e Curso Profi ssionalizante de Técnico em Radioterapia, ou Nível Superior de 
Tecnólogo em Radiologia, concluído em instituição reconhecida pelo MEC; 2 - Ter experiência comprovada de no mínimo 02 (dois) anos 
em Instituição Hospitalar, que deverá ser apresentada em CTPS ou declaração com fi rma reconhecida; 3- Estar regularmente inscrito no 
Conselho dos Técnicos em Radiologia da região; 4- Ter horário disponível para ser plantonista (plantões de 12 ou de 24h); 5- Residir na 
zona metropolitana de Recife-PE.
Atribuições 
Estar apto para executar trabalhos técnicos em Radioterapia relacionados à área de sua especialidade técnica.

PARA TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA E DIARISTA
Requisitos para Contratação: Certifi cado/Declaração devidamente registrado, de conclusão do Ensino Médio, fornecido por instituição 
de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Certifi cado de conclusão do Curso de Técnico em Enfermagem, realizado em 
instituição de ensino devidamente autorizada e reconhecida pelo Ministério da Educação, Registro no Órgão de Classe competente e 
Experiência Mínima de 01 (um) ano na função assistencial hospitalar.
Atribuições:
Cumprir e fazer cumprir os preceitos éticos e legais da profi ssão; Cumprir e fazer cumprir as normas internas e regimentais da instituição, 
assim como portarias, circulares e outras instruções; Prestar cuidados aos pacientes no pré e pós-operatório; Participar da programação 
da assistência de enfermagem; Supervisionar e executar atividades inerentes à higiene, conforto e bem-estar dos pacientes; Fazer 
curativos; Auxiliar nas transfusões de sangue ou plasma, e, em tratamentos diferenciados, tais como: lavagens de estômago e vesical, 
sondagens e aspirações; Aplicar e distribuir indicação conforme prescrição médica; Preparar e encaminhar materiais para exames de 
laboratório; Atender pacientes no ambulatório e prepará-los para consultas médicas e de enfermagem; Zelar pelo equipamento que utiliza; 
Controlar a distribuição de medicamentos; Verifi car sinais vitais; Ministrar vacinas; Participar das ações de integração entre a equipe de 
saúde e a comunidade; Promover e participar de reuniões educativas; Assessorar chefi as superiores em matéria de sua especialidade; 
Participar do treinamento de novos servidores; Executar outras atividades correlatas. 

PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO
Requisitos para Contratação: Diploma de curso técnico em laboratório ou patologia clínica.
Atribuições: 
Coletar, receber e distribuir material biológico de pacientes. Preparar amostras do material biológico e realizar exames conforme protocolo. 
Operar equipamentos analíticos e de suporte. Executar, checar, calibrar e fazer manutenção corretiva dos equipamentos. Administrar 
e organizar o local de trabalho. Trabalhar conforme normas e procedimentos técnicos de boas práticas, qualidade e biossegurança. 
Mobilizar capacidades de comunicação oral e escrita para efetuar registros, dialogar com a equipe de trabalho e orientar os pacientes 
quanto à coleta do material biológico.

PARA CITOTÉCNICO
Requisitos para Contratação: Ensino médico completo, curso Citotécnico.
Atribuições:
Coloração, montagem e arquivo de todas as lâminas encaminhadas (geral e ginecológica) e primeira leitura de lâminas ginecológicas.

PARA HISTOTÉCNICO
Requisitos para Contratação: Ensino médico completo, curso de histotécnico.
Atribuições:
Processamento dos tecidos, inclusão de tecidos em blocos de parafi na, corte do material em micrótomo de rotação, coloração em 
hematoxilina e eosina e nas colorações especiais de rotina, montagem e arquivo das lâminas e blocos de parafi na.



14 Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo Recife, 10 de agosto de 2013

PARA FÍSICO MÉDICO 
-DOSIMETRIA: Fontes de radiações: equipamentos de ortovoltagem, unidades de cobalto 60 e aceleradores lineares; Grandezas 
e unidades: radiometria, coefi cientes de interações, dosimetria e radioatividade; Instrumentação: tipos de câmaras de ionização, 
detector Geiger-Müller, eletrômetros e controle de qualidade; Métodos de medida: ionização, fi lmes e TLD; Equilíbrio de partículas 
carregadas; Dose e Kerma; Teoria cavitária: Bragg-Gray e Spencer-Attix; Testes de aceite e controle de qualidade: testes mecânicos e 
elétricos; parâmetros físicos; Protocolos de dosimetria; Protocolo da AIEA: especifi cação da dose absorvida, determinação da energia 
do feixe, formalismo, determinação da dose absorvida, fatores de correção;
-PLANEJAMENTO DE TRATAMENTO: Simulação e aquisição de dados do paciente; Fatores e algoritmos utilizados no cálculo 
de dose: FAC, BSF, PDP, TAR, SAR,TPR, TMR; Terapia com campos estacionários e móveis; Correções de falta de tecido e 
heterogeneidades; Campos irregulares; Feixes de elétrons; Distribuição de dose: linhas decrementais e construção de curvas de 
isodose;
-BRAQUITERAPIA: Fontes de radiação seladas; Cálculo da dose devido a fontes de braquiterapia; Implantes: cálculo e 
reconstruçãotridimensional; Técnicas de Manchester, de Fletcher e de Paris; Sistema remoto de “After Loading”: HDR e LDR; 
Distribuição de isodose: obtenção;
-PROTEÇÃO RADIOLÓGICA: Dose equivalente: conceito e unidade; Sistemas de limitação de dose: justifi cativa, otimização, 
limitação de dose individual; Barreiras e blindagens: critérios e cálculos; Levantamento radiométrico: classifi cação das áreas e 
cálculos; Monitoração individual externa: tipos de monitoração, controle de dose dos usuários, medidas de segurança; Preparação e 
resposta para situações de emergência; Normas básicas e específi cas de Radioterapia da Comissão Nacional de Energia Nuclear;
-RADIOBIOLOGIA:Conceitos: LET e RBE; Fatores que modifi cam o efeito biológico; Fracionamento da dose; Efeitos: agudos e 
tardios, no embrião e no feto, e em tecidos. 

ODONTÓLOGO 
Semiologia do complexo Maxilofacial: anamnese, exames objetivos e complementares. Patologia Oral: alterações no 
desenvolvimento e crescimento das estruturas orais e para-orais; cárie dentária; neoplasias benignas e malignas dos maxilares; 
cistos e tumores odontogênicos e não-odontogênicos; manifestações orais das doenças sistêmicas e infecções orais por fungos, 
vírus e bactérias; doenças das glândulas salivares; lesões infl amatórias dos maxilares. Farmacologia: conceitos gerais de vias 
de introdução e eliminação dos medicamentos e suas posologias; anestésicos locais, analgésicos, anti-infl amatórios, antibióticos, 
quimioterápicos e coagulantes: de uso em odontologia. Dentística: diagnóstico e plano de tratamento; preparo do campo operatório; 
materiais dentários; técnicas restauradoras; clareamento dental. Cirurgia: anestesiologia; pré e pós-operatórios; cirurgia bucodental; 
princípios gerais de traumatologia bucomaxilofacial; tratamento cirúrgico das infecções orais bem como de cistos e tumores da 
cavidade oral; cirurgia pré-protética. Radiologia: aspectos gerais de aplicação em odontologia; efeitos biológicos dos RX e 
radioproteção; novos métodos em imagenologia odontológica. Biossegurança em Odontologia: controle de infecção e esterilização; 
proteção profi ssional e do paciente. Condutas de emergências médicas. Oclusão: fundamentos de oclusão e dos movimentos 
mandibulares; classifi cação, diagnóstico e tratamento das disfunções têmporo-mandibulares. Endodontia: traumatismo dental e 
dento-alveolar: diagnóstico e tratamento, alterações da polpa dental, tratamento conservador da polpa dental, pulpotomia alterações 
patológicas no periápice, tratamento dos dentes traumatizados. Noções sobre Odontologia Hospitalar. Noções sobre manejo de 
Resíduos Odontológicos. Ética e legislação odontológica: Código de Ética Profi ssional. Legislação SUS.

BIOMÉDICO
GENÉTICA: Citogenética – Cromossomos: estrutura e função dos cromossomos, mitose e meiose, mutações cromossômicas, 
principais métodos de análise cromossômica (bandeamentos e hibridização in situ) Biologia Molecular - Ácidos Nucléicos: estrutura 
e função, replicação, síntese protéica, métodos de análise do DNA humano: extração e purifi cação do DNA humano, eletroforese de 
DNA, identifi cação de seqüências específi cas de DNA, tipagem de DNA (VNTR e STR), hibridização de oligonucleotídeos, Reação em 
Cadeia da Polimerase (PCR), PCR em tempo real MICROBIOLOGIA: estrutura bacteriana, isolamento, identifi cação e classifi cação de 
bactérias, esterilização, desinfecção e anti-sepsia Bactérias piogênicas: Staphilococcus e Streptococcus, coccos e bastonestes gram-
negativos, bacilos álcool ácidos resistentes, infecções bacterianas por anaeróbios esporulados VIROLOGIA HEMATOLOGIA GERAL: 
índices hematimétricos, hematopoiese, hemostasia IMUNOHEMATOLOGIA IMUNOLOGIA PARASITOLOGIA – helmintologia, 
protozoologia, exames parasitológicos de fezes BIOQUÍMICA: dosagens relacionadas ao metabolismo de carboidratos, lipídeos e 
proteínas, equilíbrio hidroeletrolítico e acidobásico GESTÃO DA QUALIDADE: Controle de qualidade, Sistema de Gestão Integrado, 
ciclo PDCA.

CITOTÉCNICO 
Noções gerais de citologia e histologia normais. O Microscópio Óptico. Aspectos gerais de técnica histológica e citologia. Recepção e 
tratamento de materiais no laboratório de Anatomia Patológica. Montagem de lâminas - Métodos de fi xação e fi xadores mais comum. 
Técnicas de descalcifi cação de tecidos. Microtomia e tipos de micrótomo. Ângulo de microtomia. Preparo das peças para inclusão em 
parafi na, manual e automático. Preparo de líquidos e secreções para estudo citológico. Noções gerais de coloração e corantes mais 
comuns. Vidraria geral. Biossegurança, EPC’s/EPI’s adequadas para o uso em serviço de histopatologia. Ética profi ssional. Técnica 
em imunoistoquímica.

HISTOTÉCNICO 
Noções gerais de citologia e histologia normais. O Microscópio Óptico. Aspectos gerais de técnica histológica e citologia. Recepção e 
tratamento de materiais no laboratório de Anatomia Patológica. Montagem de lâminas - Métodos de fi xação e fi xadores mais comum. 
Técnicas de descalcifi cação de tecidos. Microtomia e tipos de micrótomo. Ângulo de microtomia. Preparo das peças para inclusão em 
parafi na, manual e automático. Preparo de líquidos e secreções para estudo citológico. Noções gerais de coloração e corantes mais 
comuns. Vidraria geral. Biossegurança, EPC’s/EPI’s adequadas para o uso em serviço de histopatologia. Ética profi ssional. Técnica 
em imunoistoquímica.

MACROSCOPISTA 
Noções gerais de anatomia. Noções gerais da fi siopatogenia das principais doenças Recepção e tratamento de materiais no 
laboratório de Anatomia Patológica. Métodos de fi xação e fi xadores mais comum. Técnicas de descalcifi cação de tecidos. Vidraria 
geral. Material cirúrgico. Biossegurança, EPC’s/EPI’s adequadas para o uso em serviço de histopatologia. Ética profi ssional. 

TÉCNICO EM NECROPSIA 
Noções gerais de anatomia. Noções gerais da fi siopatogenia das principais doenças Recepção e manuseio dos cadáveres 
Técnicas de necropsia Materiais no laboratório de Anatomia Patológica. Métodos de fi xação e fi xadores mais comum. Técnicas 
de descalcifi cação de tecidos. Vidraria geral. Material cirúrgico. Biossegurança, EPC’s/EPI’s adequadas para o uso em serviço de 
necrópsia. Ética profi ssional. 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
1 Informática, CR, PACS e radiologia digital. 2 Manuseio do paciente oncológico para a realização técnica dos exames nas várias 
modalidades de diagnóstico. 3 Radiações ionizantes. 4 Princípios físicos da radioproteção: tempo, distância. 5 Interação da 
radiação com a matéria. 6 Noções de radioproteção. 7 Noções de anatomia. 8 Posicionamento do paciente. 9 Instrumentação. 10 
Radioproteção.

TÉCNICO EM RADIOTERAPIA 
1 Física de formação da imagem no RX. 2 Tomografi a e ressonância. 3 Isótopos e radioisótopos. 4 Princípios de proteção radiológica. 
5 Técnicas de posicionamento: tórax, cabeça, pescoço, ouvido, mama, tratos gênito-urinário e digestivo. 6 Posicionamento e 
técnicas de imagem para tomografi a computadorizada em exames de crânio, ouvido, seios da face, tórax, mama, abdome/pélvis. 
7 Posicionamento e técnicas de imagem para ressonância magnética em exames de crânio, ouvido, seios da face, tórax, mama, 
abdome/pélvis. 8 Noções básicas de anatomia de superfície, topográfi ca, seccional e radiológica. 9 Noções básicas dos principais 
tipos de câncer no Brasil (cânceres de pele, próstata, mama, colo de útero, pulmão, estômago, colo e reto e boca) 10 SUS: Princípios 
e diretrizes orientadoras do SUS. 11 A prática profi ssional no contexto das instituições do SUS.

PARA TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
1. Acolhimento na Atenção Primária à Saúde: conceitos, formas de organização, avaliação do processo de trabalho, trabalho 
em equipe, classifi cação de risco 2. Ferramentas e conceito da Saúde da Família: conceito de territorizalização, visita domiciliar 
3. Educação em saúde e Interssetorialidade. Conceitos e técnicas pedagógicas de atividades de educação em saúde 4. 
Anotações e registros de enfermagem 5. Técnicas básicas de enfermagem: sinais vitais, termoterapia, crioterapia, sondagens, 
aspirações, nebulização, uso de oxigenoterapia, lavagens gastro-intestinal, banho no leito, peso - mensuração, aplicações de 
medicações (vias e técnicas), medicação parenteral, venóclise, curativos, posição para exames, alimentações e coleta de material 
para exames 6. Princípios básicos quanto à limpeza, desinfecção e esterilização de materiais e equipamentos 7. Assistência 
de Enfermagem à mulher: prevenção e detecção precoce do câncer ginecológico (colo de útero e mama), acompanhamento à 
gestante, consulta de pré-natal - referências e contra-referências; acompanhamento à mulher no puerpério (normal ou patológico) 
e no abortamento; atenção à mulher vítima de violência doméstica e sexista. Assistência de enfermagem à mulher com doença 
ginecológica 8. Assistência de enfermagem na atenção à criança: consulta de puericultura, recém-nascido: abordagem do RN 
pré-termo, termo e pós-termo, amamentação, higiene, cuidados em situações de alerta; doenças prevalentes na infância: diarreia, 
infecções respiratórias, desnutrição, sinais de alerta, febre, convulsão febril, medicação oral e injetável 9. Atenção ao adolescente: 
orientação sobre direitos sexuais e reprodutivos, gravidez na adolescência e anticoncepção, inclusive de emergência, Doenças 
sexualmente transmissíveis, violência, programas de saúde voltados ao adolescente 10. Assistência de enfermagem ao adulto: 
controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis (tuberculose, hanseníase, cólera, infecção pelo HIV, hepatite, 
meningite, dengue e leptospirose), paciente portador de: hipertensão arterial, diabetes, outras doenças crônicas, abordagem do 
paciente acamado (cuidados no acidente vascular cerebral). Atenção à pessoa com defi ciência 11. Saúde mental e estratégias de 
atuação nos CAPS: projeto terapêutico singular, acolhimento, clínica ampliada, matriciamento, visitas domiciliares e outras formas 
de busca do paciente e atenção à família 12. Imunizações: esquema básico de vacinação, teste tuberculínico, prevenção e controle 
de infecções 13. Ética e legislação profi ssional.

PARA PSICÓLOGO HOSPITALAR
1. Políticas Públicas de Saúde: 1.1 Defi nição de SUS; 1.2Princípios e diretrizes do SUS; 1.3 Direito à informação; 1.4 
Hierarquização dos níveis de atenção; 1.5 Referência e Contra-referência; 1.6 Controle social; 1.7 Política nacional de transplante 
de órgãos e tecidos; 1.8 Humanização em serviços de saúde. 2. Diretrizes do Conselho Federal de Psicologia: 2.1 Código de 
Ética Profi ssional do Psicólogo (Resolução CFP nº010/2005); 2.2 Resoluções CFP nº 001/2009 e nº007/2003. 3. Psicologia 
Hospitalar no Brasil: aspectos históricos,conceituais e teóricos: 3.1 Histórico da inserção dos serviços de psicologia nos hospitais 
do Brasil; 3.2 Binômio saúde/doença e suas características contemporâneas; 3.3 Atividades de assistência, ensino e pesquisa; 3.4 
Limites e desafi os do trabalho multi/inter e transdisciplinar.4. Atendimento psicológico nas diversas situações de hospitalização: 
4.1 adultos, adolescentes, crianças e familiares; 4.2 As especifi cidades do trabalho do psicólogo nas unidades de atendimento 
ambulatorial, internação, UTI, urgência, emergência e pronto atendimento; 4.3 Atendimento nas diversas clínicas de internação 
como: pediatria, cardiologia, nefrologia, neurologia, oncologia, ortopedia e geriatria; 4.4 Diagnóstico psicológico no contexto 
hospitalar. 5. Abordagens teóricas e prática clínica hospitalar: 5.1 Cognitiva e Comportamental; 5.2 Fenomenológica/Existencial; 
5.3 Psicologia Analítica –Jung; 5.4 Psicanálise – Winnicott; 5.5 Psicanálise – Freud;5.6 Psicanálise - Lacan; 5.7 Teoria sistêmica. 
6. Elaboração de documentos e registros psicológicos: 6.1 Declarações, atestados e relatórios psicológicos; 6.2 Anotações em 
prontuários. 7. Psicopatologia no hospital geral: 7.1 A afetividade e suas alterações; 7.2 O pensamento e suas alterações; 7.3 O 
juízo de realidade e suas alterações; 7.4 As grandes síndromes psiquiátricas. 8. Bioética: 8.1 A morte no contexto hospitalar; 8.2 
Limite do esforço terapêutico; 8.3 A dignidade humana; 8.4 Bioética clínica; 8.5 Ética, genética e biotecnologia; 8.6 Ética aplicada 
à pesquisa em saúde.

PARA FARMACÊUTICO ESPECIALISTA EM ATENÇÃO FARMACÊUTICA
Organização do serviço de farmácia hospitalar: legislação, gestão dos serviços, seleção de medicamentos, logística hospitalar 
(programação, aquisição e armazenamento), distribuição e dispensação de medicamentos, central de abastecimento 
farmacêutico(CAF), farmacoeconomia, serviço de informação de medicamentos, comissões interdisciplinares (licitação, farmácia 
e terapêutica, infecção hospitalar, terapia nutricional, terapia antineoplásica). Serviços clínicos e especializados: seguimento 
farmacoterapêutico do paciente internado e ambulatorial, atenção farmacêutica, pesquisa clínica, farmacoepidemiologia, 
farmacovigilância, segurança no processo de utilização de medicamentos. Produção de medicamentos e demais produtos para 
saúde: organização e estrutura de uma central de manipulação de medicamentos estéreis e não estéreis, misturas intravenosas, 
terapia nutricional parenteral, terapia antineoplásica, biossegurança e saúde ocupacional, gerenciamento de resíduos de 
saúde, garantia e controle de qualidade. Farmacocinética e farmacodinâmica: antineoplásicos, antieméticos, antimicrobianos, 
analgésicos opióides e não opióides, corticóides, antiretrovirais, imunobiológicos e imunossupressores. Ética, Legislação Sanitária 
e Profi ssional: Portaria GM/MS nº 4283/10 de 30/12/2010, RDC Anvisa nº 306/04 de 07/12/2004, Portaria Anvisa nº 344/98 de 
12/05/1998, Portaria GM/MS nº 3916/98 de 30/10/1998(Política Nacional de Medicamentos), Portaria GM/MS nº 2981/09 de 
26/11/2009, Lei nº 6360/76 de 23/09/1976 e suas atualizações, Decreto nº 79.094/77 de 05/01/1977, Resolução CFF nº 477/04 
de 29/09/2004 e suas atualizações (Código de Ética da profi ssão farmacêutica), Resolução CFF nº 492/08 de 26/11/2008 e suas 
atualizações. 

PARA FARMACÊUTICO ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA
Organização do serviço de farmácia hospitalar: legislação, gestão dos serviços, seleção de medicamentos, logística hospitalar 
(programação, aquisição e armazenamento), distribuição e dispensação de medicamentos, central de abastecimento 
farmacêutico(CAF), farmacoeconomia, serviço de informação de medicamentos, comissões interdisciplinares (licitação, farmácia 
e terapêutica, infecção hospitalar, terapia nutricional, terapia antineoplásica). Serviços clínicos e especializados: seguimento 
farmacoterapêutico do paciente internado e ambulatorial, atenção farmacêutica, pesquisa clínica, farmacoepidemiologia, 
farmacovigilância, segurança no processo de utilização de medicamentos. Produção de medicamentos e demais produtos 
para saúde: organização e estrutura de uma central de manipulação de medicamentos antineoplásicos, misturas intravenosas, 
terapia nutricional parenteral, terapia antineoplásica, biossegurança e saúde ocupacional, gerenciamento de resíduos de 
saúde, garantia e controle de qualidade. Farmacocinética e farmacodinâmica: antineoplásicos, antieméticos, antimicrobianos, 
antifúngicos, analgésicos opióides, corticóides, imunobiológicos e imunossupressores. Ética, Legislação Sanitária e Profi ssional: 
Portaria GM/MS nº 4.283/10 de 30/12/2010, RDC Anvisa nº 306 de 07/12/2004, RDC Anvisa nº 220 de 21/09/2004(Serviços 
de Terapia Antineoplásica),RDC Anvisa nº 067 de 08/10/2007, RDC Anvisa nº 087 de 21/11/2008, Portaria GM/MS nº 3.916/98 
de 30/10/1998(Política Nacional de Medicamentos), Lei nº 6.360/76 de 23/09/1976 e suas atualizações, Decreto nº 79.094/77 
de 05/01/1977, Resolução CFF nº 417/04 de 29/09/2004 e suas atualizações (Código de Ética da Profi ssão Farmacêutica), 
Resolução CFF nº 492/08 de 26/11/2008 e suas atualizações, Resolução CFF nº 288/96 de 21/03/1996 e atualização (Resolução 
nº 565/12 de 06/12/2012. 

PARA NUTRICIONISTA CLÍNICO E PRODUÇÃO
I. Nutrição nos Ciclos da Vida: Conceito de Alimentação e Nutrição; Nutrientes: Defi nição, propriedades, funções, digestão, absorção, 
biodisponibilidade, metabolismo, necessidades e fontes alimentares; Alimentação nos Ciclos da Vida (0 a 2 anos, pré-escolar, escolar, 
adolescente, adulto, e idoso); Guia Alimentar para a População Brasileira; Guia Alimentar para crianças menores de 2 anos; Alimentação 
da Gestante; Alimentação da Nutriz; Aleitamento Materno: composição do leite materno, fatores que interferem na sua produção e 
técnicas de aleitamento; II. Nutrição Clínica: Modifi cações da dieta normal; Terapia de Nutrição Enteral e Parenteral (Portaria nº 272/MS/
SNVS, de 8 de abril de 1998 e RDC nº 63, de 6 de julho de 2000); Desnutrição; Carências de micronutrientes; Doenças Gastrointestinais; 
Doenças Endócrinas; Doenças Cardiovasculares; Doenças Renais; Doenças Hepáticas; Doenças do Sistema Musculoesquelético; 
Doenças infecciosas; Doenças pulmonares; Síndromes de Má Absorção; Erros inatos do metabolismo; Neoplasias; Cirurgia e trauma; 
Interação entre medicamentos e nutrientes; Transtornos comportamentais que afetam a ingestão de alimentos. III. Administração de 
Serviços de Alimentação: Dimensionamento dos setores em Unidades de Alimentação em Nutrição; Recursos Humanos em Unidades 
de Alimentação e Nutrição; Planejamento, Organização, Execução de cardápios, Política de compras, Recebimento, Estocagem e 
distribuição de insumos, Produção e métodos de conservação de alimentos, Técnicas de higienização da área física, utensílios e 
equipamentos. Banco de Leite Humano: Atividades, Organização, Estrutura Física, Processos Operacionais e Controle de Qualidade 
(RDCANVISA nº. 171, de 04 de setembro de 2006). Lactário: Atividades, Organização, Estrutura Física, Processos Operacionais. IV. 
Técnica Dietética: Conceito, classifi cação e composição química de alimentos, Higiene de alimentos, parâmetros e critérios de controle 
higiênico-sanitário, utilização de procedimentos operacionais padrão. Características organolépticas, seleção, conservação, pré-preparo, 
preparo e distribuição dos alimentos. Analise sensorial de alimentos. Elaboração de cardápios e cardápios modifi cados. V. Nutrição em 
Saúde Pública: Transição epidemiológica; Transição Nutricional; Perfi l Nutricional e Consumo Alimentar da população brasileira; Fatores 
determinantes do estado nutricional da população; Carências nutricionais de maior prevalência no Brasil; Padrão demorbimortalidade no 
Brasil; Segurança Alimentar e Nutricional (SAN): Conceito; Vigilância Alimentar e Nutricional; Avaliação Nutricional; Vigilância em saúde.
VI. Ética Profi ssional: Código de Ética Profi ssional do Nutricionista.

PARA ASSISTENTE SOCIAL
Pressupostos e fundamentos: relação sujeito/objeto, princípio de ação, objetivos. Métodos e Metodologia: reconceituação e vertentes 
do pensamento; planejamento e pesquisa: Investigação, Ação. Estado e Políticas Sociais. Instituições. Espaço Profi ssional: Serviço 
Social e Assistência Social. Cidadania; Serviço Social e Relações no Trabalho. O Papel Profi ssional. Prática Profi ssional. Relação 
Teórico/Prática. Mediação. Práxis. Dimensão Política. Ética Profi ssional. Estatuto da Criança e Adolescente/ECA. Serviço Social: 
conhecimentos gerais da profi ssão. Estratégias e técnicas de intervenção: abordagem individual e em grupos. Desafi os do Serviço 
Social na Contemporaneidade. Dinâmica das relações interpessoais. Política de Assistência Social: Sistema Único de Assistência 
Social – SUAS. Centro de Referência Assistência Social – CRAS; Centros de Referência Especializada de Assistência Social – 
CREAS. Legislação e Ética profi ssional.

PARA FISIOTERAPEUTA
Fisioterapia geral: efeitos fi siológicos, indicações e contra-indicações de Termoterapia, fototerapia, hidroterapia, massoterapia, 
cinesioterapia, eletroterapia e técnicas de manipulação. 2. Fisioterapia em traumatologia, ortopedia e reumatologia. 3. Fisioterapia em 
neurologia. 4. Fisioterapia em ginecologia e obstetrícia. 5. Fisioterapia em mastectomias. 6. Fisioterapia em pediatria e neonatologia. 
7. Fisioterapia em geriatria. 8. Fisioterapia em doenças cardiovasculares. 9. Fisioterapia em amputados: próteses e órteses. 10. 
Fisioterapia respiratória. 11. Pneumopatias. 12. Fisioterapia em queimados. 13. Lesões do Sistema Nervoso Central. 14. Lesões 
do Sistema Nervoso Periférico. 15. Avaliação fi sioterapêutica de paciente crítico. 16. Fisioterapia na saúde do trabalhador: conceito 
de ergonomia, doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho, práticas preventivas no ambiente de trabalho. 17. Assistência 
fi sioterapêutica domiciliar. 18. Ética e legislação profi ssional.

PARA TERAPEUTA OCUPACIONAL
1. Terapia Ocupacional em reabilitação, sua História e Papel nos Serviços Sociais e de Saúde. 2. Princípios básicos do Tratamento 
Físico, Planejamento do Programa do Paciente. Postura e Posições de Trabalho. Mecânica Aplicada. Reeducação Muscular. 3. 
Terapia ocupacional para crianças e Adolescentes com distúrbios físicos e psicológicos. 4. Terapia ocupacional para pacientes 
geriátricos. 5. Terapia ocupacional na comunidade, Visitas ao lar, avaliação, reabilitação. 6. Terapia ocupacional física: atividades de 
vida diária, reeducação do hábito de trabalhar. 7. Terapia educacional para os estados neurológicos, psiquiátricos e reumatológicos. 
8. Políticas Pública de Prevenção de Acidente do Trabalho.

PARA FONOAUDIÓLOGO
Sistema do aparelho auditivo: bases anatômicas e funcionais; Audiologia Clínica; Procedimentos subjetivos de testagem audiológica: 
indicação, seleção e adaptação do aparelho de ampliação sonora individual; Audiologia do trabalho: ruído, vibração e meio-ambiente; 
Audiologia educacional; Neurofi siologia do sistema motor da fala; Funções neurolinguísticas; Sistema sensório/motor/oral: etapas 
evolutivas; desenvolvimento da linguagem; Deformidades craniofaciais: características fonoaudiológicas, avaliação miofuncional, 
tratamento fonoaudiológico; Distúrbios da voz: disfonias; aspectos preventivos, avaliação e fonoterapia; Distúrbios de linguagem, da 
fala e da voz, decorrentes de fatores neurológicos, congênitos, psiquiátricos, psicológicos e socioambientais; Desvios fonológicos; 
Fisiologia da deglutição; Desequilíbrio da musculatura orofacial e desvios da deglutição: prevenção, avaliação e terapia miofuncional; 
Disfemias: teorias, avaliação e tratamento fonoaudiológico; Distúrbios da aprendizagem da linguagem escrita: prevenção, diagnóstico 
e intervenção fonoaudiológica; Aleitamento materno: vantagens, fi siologia da lactação.
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Nº 1233-Colocar à disposição da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho, o servidor da SDS, Genilson Caetano da Silva, 
matrícula nº 940795-2, com ônus para o órgão de origem, mediante ressarcimento, a partir de 01.01.2013 até 31.12.2013.

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 1234-Dispensar a servidora ANASTÁCIA BRANDÃO DE MELO, matrícula nº 328.138-8, da Secretaria de Agricultura e Reforma 
Agrária, da função de membro/integrante da equipe de apoio da Comissão Especial de Licitação - CEL/PRORURAL, com efeito retroativo 
a 01 de agosto de 2013.

Nº 1235-Considerar autorizada a prorrogação da cessão à Prefeitura Municipal de Palmeirina, da servidora da SE, Cleide de Oliveira 
Pinheiro, matrícula nº 129.803-8, com ônus para o órgão de origem, mediante permuta, no exercício de 2011.

Nº 1236-Considerar autorizada a determinação de exercício do servidor da UFPE, Anderson Stevens Leônidas Gomes, à disposição 
deste Governo, na SECTMA de 18.08.2009 até 01.01.2011, na SE de 01.01.2011 até 14.12.2012, e na Secretaria de Assessoria ao 
Governador, de 14.12.2012 até 26.07.2013, com ônus para o órgão de origem, mediante ressarcimento.

,Nº 1237-Considerar autorizada a prorrogação da determinação de exercício na SEMAS, da servidora Patrícia Lins Coelho Brandão, da 
Prefeitura Municipal de São José do Belmonte, à disposição deste Governo, com ônus para o órgão de origem, mediante ressarcimento, 
nos exercícios de 2012 e 2013. 

Nº 1238-Considerar autorizada a prorrogação da cessão ao Governo do Estado do Rio Grande do Norte, da servidora da SE, Rose Ann 
Correia de Andrade, matrícula nº 175.729-6, com ônus para o órgão de origem, mediante permuta, nos exercícios 2010 à 2012.

Nº 1239-Considerar autorizada à prorrogação da determinação de exercício na Secretaria da Mulher, do servidor Cláudio Duarte da 
Fonseca, do Banco do Brasil, a disposição deste Governo, com ônus para o órgão de origem, mediante ressarcimento, no exercício de 2012.

Nº 1240-Considerar autorizada a cessão à SAD, do servidor Fernando César Damasceno dos Santos, matrícula nº 1261, da ATI, com 
ônus para o órgão de origem, nos exercícios de 2007 a 2013.

,Nº 1241-Considerar autorizada a cessão à SDS, do servidor Murilo Xavier de Andrade, matrícula nº 1115, da ATI, com ônus para o 
órgão de origem, no exercício de 2007 até 31.12.2013.

Nº1242-Considerar autorizada a prorrogação da determinação de exercício na SEMAS, da servidora Lindinalva da Cruz Pinheiro 
Girão, da Prefeitura Municipal de Olinda, à disposição deste Governo, com ônus para o órgão de origem, mediante ressarcimento, nos 
exercícios de 2011 e 2012.

Nº 1243-Considerar autorizada a determinação de exercício na SECID, da servidora Ana Melissa de Carvalho Sousa Gomes, da 
Empresa de Correios e Telégrafos-ECT, à disposição deste Governo, com ônus para o órgão de origem, mediante ressarcimento, a partir 
de 01.10.2012 até 31.12.2012. 

,Nº 1244-Prorrogar a cessão para a Prefeitura Municipal de Olinda, da servidora da SETUR, Clésia Maria Pereira de Melo Tenório, 
matrícula nº 642-4, com ônus para o órgão de origem, mediante ressarcimento, até 31.12.2013.

Nº 1245-Considerar prorrogada a cessão à Prefeitura Municipal de Sertânia, do servidor da SE, Paulo Fernando Ferreira dos Santos, 
matrícula nº 174.367-8, com ônus para o órgão de origem, mediante permuta, no exercício 2012.

Nº 1246-Determinar que o servidor José Roberto Melo Cavalcanti, do Governo do Estado da Paraíba, à disposição deste Governo, continue 
em exercício no Grande Recife Consórcio de Transportes, com ônus para o órgão de origem, mediante ressarcimento, até 31.12.2013.

Nº 1247-Determinar que os servidores Maria José de Sousa, Eronildo Pereira da Silva, Tania Maria Alves Campos Ferreira e Maria 
do Socorro Félix da Silva, da Prefeitura Municipal de Itapetim, à disposição deste Governo, continuem em exercício na SE, com ônus 
para o órgão de origem, até 31.12.2013.

Nº 1248-Determinar que as servidoras Arleide Leitão de Albuquerque, Livia Maria de Almeida e Dinairan Henrique Galindo, da 
Prefeitura Municipal de Venturosa, à disposição deste Governo, continuem em exercício na SE, com ônus para o órgão de origem, 
mediante permuta, até 31.12.2013.

Nº 1249-Determinar que os servidores Maria Auxiliadora Vasconcelos, Luiz Carlos da Silva, Inaldo Francisco da Silva, Roberto da 
Silva, Ana Maria da Silva e Eriton Rodrigues Ferreira da Prefeitura Municipal de Macaparana, à disposição deste Governo, continuem 
em exercício na SE, com ônus para o órgão de origem, até 31.12.2013.

Nº 1250-Determinar que os servidores Eraldo Tadeu Lopes de Araújo, Maria Aparecida Batista e Maria da Paz Alves Marçal da Prefeitura 
Municipal de Brejinho, à disposição deste Governo, continuem em exercício na SE, com ônus para o órgão de origem, até 31.12.2013.

Nº 1251-Determinar que os servidores Adaury de Oliveira Nascimento e Marcelo José de Araújo, da Prefeitura Municipal de Pombos, 
à disposição deste Governo, continuem em exercício na SE, com ônus para o órgão de origem, mediante permuta, até 31.12.2013.

Nº 1252-Determinar que a servidora Lusinete Josefa da Silva, da Prefeitura Municipal de Tracunhaém, à disposição deste Governo, 
tenha exercício da SE, com ônus para o órgão de origem, mediante permuta, até 31.12.2013.

Nº 1253-Determinar que os servidores Carlos Schuler de Melo e Tânia Zulmira Paashaus Accioly de Melo, da CBTU, à disposição deste 
Governo, continuem em exercício no Gabinete do Governador, com ônus para o órgão de origem, mediante ressarcimento, até 31.12.2013.

Nº 1254-Determinar que o servidor Antônio Leonardo Pessoa de Queiroz Igrejas Lopes, da UFPE, à disposição deste Governo, tenha 
exercício na SAD no período de 01.01.2013 até 04.02.2013, e passe a ter exercício em SUAPE no período de 04.02.2013 até 31.12.2013, 
com ônus para o órgão de origem, mediante ressarcimento.

Nº 1255-Determinar que os servidores Maria Lúcia Medeiros Bezerra, Maria Alice Cavalcanti Padilha, Maria da Conceição Marques 
Marinho, Gildo Pessoa de Santana Júnior, José Ivo da Silva Morais, Cristine Russel Mota, Kátia Regina de Castro Pereira, Betânia 
Cândida da Silva, Maria Aparecida Martins da Silva, Elenilda Lima Pereira, Marilsa Rosa de Lima, Edjair Carneiro de Souza, Saulo 
Guimarães Santos e Maria Rizocleide Soares Frutuoso, da Prefeitura Municipal do Paulista, à disposição deste Governo, continuem 
em exercício na SE, com ônus para o órgão de origem, mediante permuta, até 31.12.2013.

Nº 1256-Determinar que a servidora Aurea Maria da Cruz Igrejas Lopes, da UFPE, à disposição deste Governo, continue em exercício 
na SECID, com ônus para o órgão de origem, mediante ressarcimento, até 31.12.2013.

Nº 1257-Determinar que os servidores Maria das Graças de Queiroz Oliveira, Maria de Lourdes Siqueira Patriota,Tereza Neuma 
Cordeiro Alves, Maura Pereira de Souza, Ivonaldo Barbosa da Silva,Valdi Nunes de Queiroz, José Ronaelio de Alcântara, Antônio 
Adriano de Lima, Maria Goretti dos Santos, Ivonaldo Barbosa, Gilvaneide Lucas da Silva, Célia Pereira de Oliveira e Maria 
Cleonice Xavier da Silva, da Prefeitura Municipal de Flores , à disposição deste Governo, continuem em exercício na SE, com ônus para 
o órgão de origem, até 31.12.2013.

Nº 1258-Determinar que as servidoras Danielle Cristina Silva dos Santos, Josenilda Maria Barbosa da Silva Bezerra e Silvana Maria 
Souza da Costa, da Prefeitura Municipal de Casinhas, à disposição deste Governo, continuem em exercício na SE, com ônus para o 
órgão de origem, mediante permuta, até 31.12.2013.

Nº 1259-Designar Daniel Rodrigues de Souza, matrícula nº 324.599-3, para exercer a Função Gratificada de Supervisão - 2, símbolo 
FGS-2, da Gerência de Apoio Jurídico aos Processos de Pessoal, a partir de 08 de agosto de 2013.

Nº 1260-Designar a servidora Sylvia Celene Ferraz Nunes, matrícula n° 118.933-6, para exercer a Função Gratifi cada de Supervisão-1, 
símbolo FGS-1, da Gerência Geral de Planejamento e Gestão, em substituição à servidora Andréa Carla de Azevedo Sobrinho, matrícula 
nº 321.242-4, com efeito retroativo a 01 de agosto de 2013.
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 1261-Designar os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão Permanente de Licitação – CPL, Nível II, do Hospital 
Regional Dom Moura/V GERES/Garanhuns, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde - SES:

Nome Função Matrícula Vigência
Josenilda de Sousa Nascimento Presidente/Pregoeiro 104.861-9

01/07/2013 a 
30/06/2014

Robervando Candido de Alencar Membro/Integrante de Equipe de Apoio 352.405-1
Vera Lúcia Notaro Wanderley Membro/Integrante de Equipe de Apoio 105.219-5
Luiz Ribamar Santos de Melo Membro/Integrante de Equipe de Apoio 350.396-8

Nº Nº 1262-Designar os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão Permanente de Licitação – CPL, Nível II, da II Gerência 
Regional de Saúde/Limoeiro, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde - SES:

Nome Função Matrícula Vigência
Sueli Alixandre Gomes Pimentel Presidente/Pregoeiro 226.254-1

01/07/2013 a 
30/06/2014

Francisco de Assis Félix Membro/Integrante de Equipe de Apoio 128.240-9
Luzia Leda Bernardo da Silva Membro/Integrante de Equipe de Apoio 83.725-3
Antonio Jose de Amorim Membro/Integrante de Equipe de Apoio 226.245-2

PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO
1. Noções de microscopia: partes do microscópio e sua utilização. 2. Vidraria de laboratório e sua utilização. 3. Matemática de 
laboratório: diluições seriadas, regra de três simples, percentual e solução molar. 4. Noções de centrifugação: princípios de 
funcionamento, posicionamento dos tubos de ensaio no rotor, precaução para retirada do material. 5. Postenciometria: calibração 
do potenciômetro e determinação do pH. 6. Espectrofotometria: absorbância, transmitância e curva de calibração. 7. Pesagem: 
operacionalização de balanças e analíticas e semi-analíticas. 8. Princípios de Biossegurança. 9. Lavagem e esterilização de material. 
10. Punção venosa periférica: utilização do garrote, antissepsia, coleta a vácuo e com seringa. 11. Anticoagulantes utilizados em 
análise laboratorial: no exame bioquímico, hematológico e coagulograma. 12. Grupos sangüíneos: Determinação do fator Rh e 
do sistema ABO. 13. Exame parasitológico de fezes: classifi cação do material fecal. Preparo das fezes para fi ltração e exame de 
sedimentação espontânea. 14. Bacteriologia: coloração de Gram, preparo de meios de cultura, uso do swab para coleta de secreções 
(oral, nasal e vaginal). 15. Hematologia: Preparação de estiraço, coloração dos preparados citológicos. 16. Urinálise: coleta de urina 
para sumário, uso de tiras reagentes, classifi cação do aspecto da urina e determinação do volume urinário.

PARA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
Administração de consultório; Atribuições do ACD; Normatização da profi ssão; Acolhimento e preparo do paciente; Humanização 
nas relações assistenciais; Biossegurança e vigilância em Odontologia; Epidemiologia da saúde bucal; Saúde bucal coletiva; Noções 
sobre manejo de Resíduos Odontológicos; Trabalho em equipe; Prontuário odontológico: implicações éticas, civis e criminais; Bioética 
na prática odontológica: conceitos, fundamentos e princípios
Assepsia e esterilização; Processamento de fi lme radiográfi co; Radiologia: efeitos biológicos e radioproteção; Aparelhos e Equipamentos 
odontológicos; Instrumentos odontológicos: nomenclatura e utilização; Primeiros socorros e emergências odontológicas; Doenças 
infecto-contagiosas; Conhecimentos gerais sobre Anatomia bucal, Instrumentação e atendimento hospitalar; Materiais dentários: 
amálgama dentário; materiais para restaurações estéticas diretas; cimentos odontológicos; materiais odontológicos para prevenção, 
acabamento, polimento e limpeza; Atendimento a pacientes especiais; Legislação SUS.

AUXILIAR DE LABORATÓRIO 
Uso correto de substâncias químicas utilizadas em laboratório. Procedimentos diante de eventuais acidentes profi ssionais. Limpeza 
e conservação de equipamentos e materiais de laboratório. Preparo de soluções. Diluições. Identifi cação e uso de equipamentos: 
Centrífugas, estufas, espectrofotômetro, microscópio, banho-maria, autoclave e sistemas automatizados. Identifi cação e utilização 
de vidrarias. Limpeza e preparo de materiais de laboratório. Biossegurança: Equipamentos de proteção e de uso individual e 
coletivo e suas utilizações, Descontaminação e descarte de materiais. Coleta e manipulação de amostras biológicas para exames 
laboratoriais: Preparo do paciente, Coleta de sangue, Obtenção de amostras: sangue total, soro, plasma urina fezes e líquidos 
biológicos, transporte, acondicionamento e conservação de amostras, Anticoagulantes: tipos e função. Exames hematológicos. 
Exames bioquímicos. Exames imunológicos. Exames parasitológicos. Exames microbiológicos.

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE DEFICIENCIA

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 no Concurso Público concorrendo a uma vaga para o emprego de 
_________________________, 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 do concurso, 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;

Ass. c/ Carimbo do Médico Assistente

ANEXO VI
FORMULÁRIO PARA RECURSO

FORMULÁRIO PARA RECURSOS
Nome do candidato: 

À CONUPE: 
Como candidato à Seleção Pública Simplifi cada para o HUOC, para o emprego de ____________________, solicito a revisão da questão 
nº ________ , sob os seguintes argumentos: 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________                            _____________________________ 

Recife, ___ de __________ de 2013. 
 _______________________________ 
CPF do Candidato ______________ Nº de Inscrição:_____________
Apresentar argumentações claras e concisas. 

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

Nº 1231-Colocar à disposição da ARPE, a servidora Marta Rejane de Lima, matrícula nº 202.330-0, do IRH, com ônus para o órgão de 
origem, a partir de 01.08.2013 até 31.12.2013.

Nº 1232-Colocar à disposição da SEFAZ, o servidor Noberto Araújo Ramos, matrícula nº 1013, da ATI, com ônus para o órgão de 
origem, a partir de 20.07.2013 até 31.12.2013.



16 Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo Recife, 10 de agosto de 2013
Nº 1279-Considerar designada a servidora MARIA JOSÉ DE SOUZA SENA, matrícula nº 321.340-4, da Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Direitos Humanos, para, no período de 01 a 30 de agosto de 2013, compor a Comissão Especial de Licitação – CEL do referido 
órgão, na qualidade de membro e integrante da equipe de apoio, durante o afastamento da titular, CRISTINA MARIA DE MENDONÇA, 
matrícula nº 151.317-6, em gozo de férias regulamentares.

Nº 1280-Dispensar a servidora ANASTÁCIA BRANDÃO DE MELO, matrícula nº 328.138-8, da Secretaria de Agricultura e Reforma 
Agrária, da função de membro/integrante da equipe de apoio da Comissão Especial de Licitação - CEL/PRORURAL, com efeito retroativo 
a 01 de agosto de 2013.

Nº 1281-Designar MURYLO JOSÉ SALGADO DA SILVA FILHO, matrícula nº 989.939-1, da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico 
de Pernambuco - FUNDARPE, para compor a Comissão Permanente de Licitação – CPL, da referida entidade, na qualidade de membro 
e integrante da equipe de apoio, com efeito retroativo a 01 de junho de 2013.

Nº 1282-Designar JORGE JOSÉ MIRANDA LINS, matrícula nº 3.377-4, da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco - 
FUNDARPE, para compor a Comissão Especial de Licitação – CEL, da referida entidade, na qualidade de membro e integrante da equipe 
de apoio, com efeito retroativo a 01 de julho de 2013.

PORTARIA SAD N° 1283 DO DIA 09 DE AGOSTO DE 2013

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto n° 39.117, de 8 de fevereiro 
de 2013, e tendo em vista o disposto no Decreto nº 39.349, de 26 de abril de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor MARCELO AZOUBEL DE MELO MACHADO, matrícula n° 324.931-0, para exercer as funções de gestor de 
frota da Secretaria de Administração, com as atribuições específicas descritas no Decreto nº 39.349, de 26 de abril de 2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA SAD N° 1284 DO DIA 09 DE AGOSTO DE 2013

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto n° 39.117, de 8 de fevereiro 
de 2013, e tendo em vista o disposto no Decreto nº 39. 000, de 27 de dezembro de 2012,

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor BRUNO CANUTO DE ARAÚJO, matrícula n° 318.705-5, para exercer as funções de gestor de telemática da 
Secretaria de Administração, com as atribuições específicas descritas no Decreto nº 39.000, de 27 de dezembro de 2012, e alterações.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Nº 1285-Prorrogar a cessão à Prefeitura Municipal de São Bento do Una, da servidora da SE, Josimere da Costa Maciel, matrícula nº 
164.654-0, com ônus para o órgão de origem, mediante permuta, até 31.12.2013.

Nº 1286-Tornar sem efeito a Portaria SAD de nº 1195, publicada no Diário Ofi cial do Estado de Pernambuco - DOE/PE de 07/08/13.

Nº 1287-Exonerar, a pedido, as servidoras abaixo relaciondas 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

0450235-1/2013 ANA CARLOTA 
RILHO MACHADO 270.691-1 PROFESSOR MGC.LPM.I.A EDUCAÇÃO 18.04.13

0005855-5/2013
REBEKA 
CAVALCANTI 
MORAES

334.025-2 MÉDICO - SAÚDE 10.01.13

Nº 1288-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

4009571-8/2013 IRAN FELIPE DA SILVA 350.516-2 AGENTE DE 
POLÍCIA QPC-1 DEFESA SOCIAL –

POLÍCIA CIVIL 31.05.13

4009572-0/2013 JORGE FERNANDO 
TRAVASSOS DE LIMA 318.233-9

AUXILIAR 
EM GESTÃO 

PÚBLICA
AXGP DEFESA SOCIAL –

POLÍCIA CIVIL 06.06.13

4009573-1/2013 JOSÉ MÁRIO DO 
CARMO MELO 118.214-5 AGENTE DE 

POLÍCIA QPC-2 DEFESA SOCIAL –
POLÍCIA CIVIL 01.01.13

4009575-3/2013 MAURILHO 
CAVALCANTI ALVES 275.165-8, ESCRIVÃO 

DE POLÍCIA QPC-1 DEFESA SOCIAL –
POLÍCIA CIVIL 02.07.13

4009576-4/2013
REJANE AMARAL 
DE OLIVEIRA 
ALBUQUERQUE

208.460-0 AGENTE DE 
POLÍCIA QPC-2 DEFESA SOCIAL –

POLÍCIA CIVIL 05.06.13

DÉCIO JOSÉ PADILHA DA CRUZ
Secretário de Administração 

PORTARIA SAD Nº 1289 DE 08 DE AGOSTO DE 2013.

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PESSOAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE 
PERNAMBUCO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo artigo 2º, inciso II, alínea “k”, do Decreto nº 39.117, de 08 de 
fevereiro de 2013, publicado em 09 de fevereiro de 2013, e pelo item 1.8 do artigo 1º, inciso I, alínea “b”, da Portaria SAD nº 300/2013, 
que alterou a Portaria SAD nº 763/2012, tendo em vista o contido no Parecer nº 0001/2013 da Procuradoria Consultiva da Procuradoria 
Geral do Estado, RESOLVE:

I. Conceder pensão especial mensal aos dependentes de ANDRÉ CÉZAR BEZERRA, ex-Comissário Especial de Polícia, QPC III, 
matrícula nº 151.737-6, promovido ao cargo de imediato de Comissário Especial de Polícia, QPC IV, a contar de 21 de julho de 2012, 
data do óbito, com valores atualizados, conforme previsto no art. 83, “caput”, da Lei nº 6.425/72, com redação alterada pela Lei Estadual 
nº 11.423/1996.

II. São benefi ciários da pensão concedida pelo item anterior: EDNA MARIA DA SILVA BEZERRA, viúva, ANDRESA POLEN DA SILVA 
BEZERRA, fi lha, nascida em 09/01/1992, e AMANDA POLEN DA SILVA BEZERRA, fi lha, nascida em 16/11/1998.

III. A pensão especial de que trata esta Portaria terá os seus valores automaticamente reajustados na mesma época e nos mesmos 
índices da remuneração dos policiais civis em atividade.

IV. A pensão especial a que fazem jus os dependentes do policial civil falecido observará, no que couber, os arts. 27 e 51, da Lei 
Complementar nº 028/2000 e alterações posteriores.

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PESSOAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, no uso de suas atribuições conferidas através da Portaria 
SAD nº 300, de 28 de fevereiro de 2013 e, conforme o disposto no art.132 da Lei 6.123 de 20.07.68, resolve 

Nº 1290-Lotar na SE.

Nome Matrícula A Partir de
Maria Luisa Araújo Guimarães 240.821-0 06.08.2013

BRUNO FERRAZ FERREIRA
Secretário Executivo de Pessoal e Relações Institucionais

DESPACHOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PESSOAL E
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO DIA 09 DE AGOSTO DE 2013

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO

Processo CACEF n° 0212471-8/2012 - Jane de Moura Gonçalo. Indefi ro o pedido de reconsideração da decisão administrativa, 
mantendo a decisão proferida no Relatório CACEF n° 109/2013, homologado por despacho publicado no DOE de 17/04/2013, nos termos 
da Decisão n° 01/2013.

Nº 1263-Designar os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão Permanente de Licitação – CPL, Nível I, do Hospital da 
Restauração/Recife, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde - SES:

Nome Função Matrícula Vigência
Solange Maria Costa Araújo Presidente/Pregoeiro 199.149-3

01/07/2013 a 
30/06/2014

Adelson Braz Gouveia Membro/Integrante de Equipe de Apoio 228.867-2
Ricardo Oliveira Lima Membro/Integrante de Equipe de Apoio 233.297-3
Itamar Olímpio de Lima Membro/Integrante de Equipe de Apoio 232.571-3
Michelle Worgeley Vasconcelos Xavier Membro/Integrante de Equipe de Apoio 248.255-0

Nº 1264-Designar os servidores abaixo relacionados para compor a Equipe de Pregão, Nível II, da Secretaria de Transportes - SETRA:

Nome Função Matrícula Vigência
Flávio Roberto de Queiroz Figueiredo Presidente/Pregoeiro 319.506-6

01/07/2013 a 
30/06/2014

 Rosano Freire Carvalho Membro/Integrante de Equipe de Apoio 325.000-8
 Siderurgio Virgínio Costa Membro/Integrante de Equipe de Apoio 353.955-5
 Learto Clementino Leite Membro/Integrante de Equipe de Apoio 280.680-0

Nº 1265-Designar os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão Permanente de Licitação - CPL, Nível II, do PRORURAL/
Secretaria de Agriculta e Reforma Agrária:

Nome Função Matrícula Vigência
Fernanda Maria Spinelli de Souza Presidente/Pregoeiro 228.345-0

01/07/2013 a 
30/06/2014Aderval Henrique da Silva Membro/Integrante de Equipe de Apoio 251.382-0

Maria do Socorro da Silva Mariano Membro/Integrante de Equipe de Apoio 88.112-0

Nº 1266-Designar os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão Permanente de Licitação - CPL, Nível II, da Secretaria 
de Imprensa - SEI:

Nome Função Matrícula Vigência
Sueleide Cavalcanti de Souza Presidente/Pregoeiro 216.086-2

01/07/2013 a 
30/06/2014

Daniel Ferreira da Silva Membro/Integrante de Equipe de Apoio 262.190-8
Goldberges Tavares Loureiro Membro/Integrante de Equipe de Apoio 275.168-2
Rosalva Saavedra Buarque Membro/Integrante de Equipe de Apoio 261.344-1

Nº 1267-Designar os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão Permanente de Licitação - CPL, Nível I, da Junta 
Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE:

Nome Função Matrícula Vigência
Vânia Liberato da Silva Ribeiro Presidente/Pregoeiro 1108-8

01/07/2013 a 
30/06/2014

Denys Rodrigues de Santana Membro/Integrante de Equipe de Apoio 1111-8
Luiz Geraldo Leite Membro/Integrante de Equipe de Apoio 3228-0
Nilza Maria Amaral Bruno Silva Membro/Integrante de Equipe de Apoio 1104-5
Luiz Gustavo Dantas de Barros Membro/Integrante de Equipe de Apoio 2110-5

Nº 1268-Designar os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão Permanente de Licitação - CPL, Nível I, da Secretaria 
de Articulação Social e Regional - SEART:

Nome Função Matrícula Vigência
José Antônio Filgueira Galvão Presidente/Pregoeiro 332.269-6

01/08/2013 a 
31/07/2014

Felipe Bernardo do Nascimento Membro/Integrante de Equipe de Apoio 354.046-4
Rivânia Ferreira Batista Membro/Integrante de Equipe de Apoio 318.581-8
Marcelo Genário Pereira Burgos Membro/Integrante de Equipe de Apoio 339.580-4
Nuno Fonseca Wanderley Membro/Integrante de Equipe de Apoio 324.908-5

Nº 1269-Designar os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão Permanente de Licitação – CPL, Nível I, do Conservatório 
Pernambucano de Música - CPM:

Nome Função Matrícula Vigência
Alexsandro Alves de Freitas Presidente/Pregoeiro 218.922-4

01/08/2013 a 
31/07/2014

Amizadai Leal de Almeida Luna Membro/Integrante de Equipe de Apoio 114.646-7
Lúcia Helena de Oliveira Braz Membro/Integrante de Equipe de Apoio 202.266-4
Maria de Nazaré Gomes da Silva Membro/Integrante de Equipe de Apoio 218.932-1
Paula Maria Caneca Millet de Araújo Membro/Integrante de Equipe de Apoio 128.650-1

 
Nº 1270-Designar os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão Permanente de Licitação – CPL/CISAM, Nível I, da 
Universidade de Pernambuco - UPE:

Nome Função Matrícula Vigência
Lusinete Rocha de Holanda Presidente/Pregoeiro 10048-0

03/08/2013 a 
02/08/2014

Antônio Carlos de Oliveira Membro/Integrante de Equipe de Apoio 8956-7
Maria do Carmo Mota Cardoso Gomes Membro/Integrante de Equipe de Apoio 5241-8
Idelson Cavalcanti da Rocha Filho Membro/Integrante de Equipe de Apoio 7915-4
Márcia Izabella Motta Bezerra de Menezes 
Amorim Membro/Integrante de Equipe de Apoio 7448-9

Nº 1271-Designar os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão Especial de Licitação – CPL, Nível I, da Secretaria da 
Criança e Juventude – SCJ:

Nome Função Matrícula Vigência
José Maria Ribas Júnior Presidente 337.560-9

02/09/2013 a 
01/02/2014

Ana Isabel Alves Frazão de Carvalho Membro 353.719-6
Lúcia Câmara Alves Filha Ferraz Gominho Membro 349.332-6
Ivanise Braga Souza Membro 120.659-1

Nº 1272-Designar JULIANA SANTIAGO MOURA, matrícula nº 354.139-8, da Secretaria de Educação, para compor a Comissão Especial 
de Licitação – CEL/EDUCAR, da referida entidade, na qualidade de membro e integrante da equipe de apoio, em substituição a HUGO 
VICTOR DE OLIVEIRA LIMADE MOURA, matrícula nº 263.482-1, com efeito retroativo a 01 de agosto de 2013.

Nº 1273-Designar CLAYTON FERNANDO DE SANTANA, matrícula nº 883, da Companhia Estadual de Habitação e Obras - CEHAB, 
para compor a Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Serviços Gerais – CPLMSG, da referida entidade, na qualidade de 
membro e integrante da equipe de apoio, com efeito retroativo a 01 de agosto de 2013.

Nº 1274-Designar DAVISON SOARES DE MOURA, matrícula nº 1328, da Companhia Estadual de Habitação e Obras – CEHAB, para 
compor a Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia - CPLOSE, da referida entidade, com efeito retroativo 
a 01 de agosto de 2013.

Nº 1275-Designar LUIZ ANTONIO MOREIRA DA SILVA, matrícula nº 179.874-0, da Secretaria Executiva de Ressocialização - SERES, 
para compor a Comissão Especial de Licitação de Obras – CEL/OBRAS, do referido órgão, com efeito retroativo a 05 de agosto de 2013.

Nº 1276-Considerar designada a servidora GLAYCEANE MARIA GOUVEIA LIMA, matrícula nº 9724-1, da Universidade de Pernambuco 
- UPE, para, no período de 01 a 30 de julho de 2013, compor a Comissão Permanente de Licitação – CPL/PROCAPE, da referida 
entidade, na qualidade de membro e integrante da equipe de apoio, durante o afastamento da titular, ADRIANA BARBOSA SIMÕES DIAS, 
matrícula nº 9287-8, em gozo de férias regulamentares.

Nº 1277-Considerar designada a servidora VIRGINIA DE CASTRO CAMPOS, matrícula nº 11187-2, da Universidade de Pernambuco - 
UPE, para, no período de 01 a 30 de agosto de 2013, compor a Comissão Permanente de Licitação – CPL/Reitoria, da referida entidade, 
na qualidade de membro e integrante da equipe de apoio, durante o afastamento da titular, ELIANE BARBOSA DOS SANTOS, matrícula 
nº 37-0, em gozo de férias regulamentares.

Nº 1278-Considerar designado o servidor MARCOS ANTONIO VIANA DE MELO, matrícula nº 9989-9, da Universidade de Pernambuco, 
para, no período de 01 a 30 de agosto de 2013, compor a Comissão Permanente de Licitação – CPL/PROCAPE do referido órgão, 
na qualidade de membro e integrante da equipe de apoio, durante o afastamento do titular, JOÃO ERNANDES GOMES DE MORAIS, 
matrícula nº 9944-9, em gozo de férias regulamentares.


