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Governo do Estado

Governador: Paulo Henrique Saraiva Câmara

ATOS DO DIA 19 DE ABRIL DE 2016

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

Nº 1442 - Nomear SEBASTIÃO IGNÁCIO DE OLIVEIRA JÚNIOR para exercer o cargo, em comissão, de Secretário de Transportes.

Nº 1443 - Nomear DANILO JORGE DE BARROS CABRAL para exercer o cargo, em comissão, de Secretário de Planejamento e Gestão.

Nº 1444 - Nomear ANDRÉ CARLOS ALVES DE PAULA FILHO para exercer o cargo, em comissão, de Secretário das Cidades.

Nº 1445 - Nomear os candidatos abaixo relacionados, aprovados no concurso público para cargo efetivo de Auditor Fiscal do Tesouro 
Estadual, da Secretaria da Fazenda, tendo em vista a homologação do referido certame através da Portaria Conjunta SAD/SEFAZ nº 
117, de 16 de dezembro de 2014:

CARGO: Auditor Fiscal do Tesouro Estadual – AFTE, Classe I, Referência 1

CLASSIFICAÇÃO NOME
1º ARTUR DELGADO DE SOUZA
2º CARLOS EDUARDO SOUZA FERREIRA DA ROCHA
3º LUCIANO COSTA GOMES
4º FELIPE CADENA MUNIZ
5º EDSON GUEDES DE CARVALHO JÚNIOR
6º CAIO FILIPE COSTA BARROS
7º RENATO ALONSO GONÇALVES MENDES
8º TATIANE FRAGOSO ROCHA DE OLIVEIRA
9º EDSON EIDI MATSUBARA

10º JOSÉ JOAQUIM DA SILVA KORB
11º IGOR DE MESQUISTA BARBOSA
12º PAULO CESAR SIMÕES MENDONÇA JUNIOR
13º LUCAS VENTURA DE SOUZA
14º LEONARDO CESAR DA SILVA
15º ACÁCIO LOPES NETO
16º CAROLINA DE ALMEIDA LIMA
17º ALLAN SANTANA DE VASCONCELLOS
18º GRACO MESEL FERREIRA PIRES
19º PAULO FRANCISCO FERREIRA
20º ANTÔNIO DOS REIS E SILVA FILHO
21º RENILDO FERREIRA DA SILVA
22º RODRIGO SANTANA GUARIENTO
23º CARLOS HENRIQUE RUFINO DOS SANTOS
24º ALENITA ROQUE DA SILVA
25º DEYVID BARBOZA ELIAS
26º CARLOS FREDERICO LEITÃO DANTAS
27º RAFAEL BORBA COSTA DOS SANTOS
28º DIEGO SANTOS FERREIRA
29º CRISTIANO KOLLER
30º MATHEUS PEREIRA PEON DINIZ
31º MARCOS YUKIO ASHIGAWA
32º DIEGO CORDEIRO DE CASTRO
33º FRANCISCO FERREIRA DA SILVA NETO
34º ANDRÉ RIBAS VIANNA
35º RAFAEL JOSÉ BARBOSA ANDRADE
36º JOÃO MARCELO GORDILHO SANTOS
37º MÁRCIO DE MENDONÇA NEVES
38º PEDRO HENRIQUE BARBOSA TAFURI
39º JOSÉ GOMES LEOBAS DE FRANCA ANTUNES
40º ALINE LUNA DE ASSIS
41º RAPHAELLA FERNANDA ALMEIDA SALGADO
42º ROBERTO RAMALHO DA SILVA JÚNIOR
43º JOÃO HALBERTO BALDUINO MACIEL
44º DANIEL DA SILVA AZEVEDO
45º SUSANA DE CERQUEIRA LIMA OKASAKI
46º RODRIGO COUTINHO GOMES
47º PAULO SÉRGIO OLIVEIRA DE SOUZA
48º STEPHANIE CHRISTINI GOMES PEREIRA

196º (*) JOSÉ NILDIVAN PEREIRA DA SILVA
209º (*) HAMON STELITANO VAREDA

(*) Vagas destinadas a portadores de defi ciência.

Nº 1446 - Nomear os candidatos abaixo relacionados, aprovados no concurso público para cargo efetivo de Julgador Administrativo 
Tributário do Tesouro Estadual, da Secretaria da Fazenda, tendo em vista a homologação do referido certame através da Portaria 
Conjunta SAD/SEFAZ nº 01, de 08 de janeiro de 2016:

CARGO: Julgador Administrativo Tributário do Tesouro Estadual – JATTE, Classe II, Referência 9

CLASSIFICAÇÃO NOME
1º GABRIEL ULBRIK GUERRERA
2º DAVI COZZI DO AMARAL
3º MAIRA NEVES BEZERRA CAVALCANTI

46º (*) CARLA CRISTIANE DE FRANÇA OLIVEIRA

(*) Vaga destinada a portador de defi ciência.

Nº 1447 - Autorizar o afastamento do País de JOÃO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA CAMPOS, Chefe de Gabinete do Governador, 
para em Washington – Estados Unidos da América, no período de 15 a 25 de abril de 2016, representar o Governador junto ao Banco 
Interamericano de Desenvolvimento – BID, na entrega do Prêmio Governarte Eduardo Campos: A Arte do Bom Governo, sem ônus para 
o Estado de Pernambuco.

Nº 1448 - Autorizar o afastamento do Estado de ENNIO LINS BENNING, Secretário de Imprensa, para, em Brasília – DF, nos dias 18 e 
19 de abril de 2016, integrar a Comitiva Ofi cial do Estado.

Secretarias de Estado

ADMINISTRAÇ‹O
Secretário: Milton Coelho da Silva Neto

PORTARIAS SAD DO DIA 19.04.2016

PORTARIA CONJUNTA SAD/SERES Nº 041, DE 19 DE ABRIL DE 2016.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO e o SECRETÁRIO EXECUTIVO DE RESSOCIALIZAÇÃO, tendo em vista as autorizações 
contidas no Decreto Estadual nº 42.913, de 14 de abril de 2016 e na deliberação Ad Referendum nº 004/2016, de 11 de janeiro de 2016, 
da Câmara de Política de Pessoal – CPP, RESOLVEM:

I. Abrir Seleção Pública Simplifi cada visando à contratação temporária de 200 (duzentos) profi ssionais de nível médio, observadas as 
regras contidas no Anexo Único, que integra para todos os efeitos a presente Portaria Conjunta, como também os termos da Lei Estadual 
nº 14.547, de 21 de dezembro de 2011.

II. Determinar que a seleção pública de que trata o item anterior será realizada para atender à situação de excepcional interesse público 
da Secretaria Executiva de Ressocialização – SERES e terá validade de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado por igual 
período, a contar da homologação do resultado fi nal, publicada no Diário Ofi cial do Estado de Pernambuco.

III. Fixar em até 12 (doze) meses o prazo de vigência dos contratos temporários provenientes da Seleção Pública Simplifi cada, podendo 
ser prorrogado por iguais períodos, até o limite máximo de 6 (seis) anos, conforme interesse e necessidade da SERES, nos termos da 
Lei nº 14.547, de 2011.

IV. Instituir a Comissão responsável pelo acompanhamento, fi scalização e supervisão da execução dos serviços do Processo Seletivo, 
fi cando, desde já, designados os seguintes membros, sob a presidência da primeira:

NOME CARGO ÓRGÃO
Marília Raquel Simões Lins Secretária Executiva de Pessoal e Relações Institucionais SAD
Leonardo Henrique Fernandes Bezerra Gestor Governamental SAD
Teopazio Antonio de Azevedo e Silva Junior Consultor Técnico SJDH
Dilma Teresinha Coelho de Oliveira Superintendente de Capacitação e Ressocialização SERES

V. Estabelecer que seja de responsabilidade do Instituto Darwin – Instituto de Apoio à Evolução da Cidadania, 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 Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.

Milton Coelho da Silva Neto
Secretário de Administração

Eden de Moraes Vespaziano Borges
Secretário Executivo de Ressocialização

(PORTARIA CONJUNTA SAD/SERES Nº 041, DE 19 DE ABRIL DE 2016)

ANEXO ÚNICO – EDITAL

1.0 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O processo seletivo regido por este Edital visa à contratação temporária de profi ssionais de Nível Médio para preenchimento de 200 
(duzentas) vagas, no âmbito da Secretaria Executiva de Ressocialização – SERES, para atuarem como Assistente de Ressocialização, 
cujos critérios para avaliação serão a Análise da Experiência Profi ssional e de Títulos.
1.2  O quantitativo de vagas, por lotação, está fi xado no Anexo I deste Edital.
1.3 Para inscrição neste processo seletivo o candidato deve obrigatoriamente acessar o site da organizadora (www.institutodarwin.org), 
fazer seu cadastro e anexar os documentos digitalizados, constantes no item 5.1.1 deste edital, para ter sua inscrição iniciada, devendo 
em seguida seguir as orientações indicadas no portal eletrônico;
1.4 Para a Análise da Experiência Profi ssional e de Títulos, o candidato terá, que no ato da inscrição digitalizar e anexar ao 
formulário existente no site da organizadora (www.institutodarwin.org), os documentos comprobatórios conforme Anexo V deste 
edital e enviar via internet.
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1.5 A descrição sintética da atribuição específi ca da função objeto deste processo seletivo consta do Anexo I deste Edital.
1.6 A indicação da Jornada de Trabalho, do Valor da Remuneração e dos Requisitos de Formação encontram-se discriminados nos 
Anexo I deste Edital.
1.7 O presente Edital estará disponível no Diário Ofi cial do Estado de Pernambuco e no site www.institutodarwin.org 

2.0 DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

2.1. Do total de vagas ofertadas por função neste Edital, 3% (três por cento) ou no mínimo 1 (uma) será reservada para pessoas com 
defi ciência, em cumprimento ao que assegura o artigo 97, inciso VI, alínea “a”, da Constituição do Estado de Pernambuco, observando-
se a compatibilidade da condição especial do candidato com as atividades inerentes às atribuições da Função para a qual concorre.
2.2. Serão consideradas pessoas com defi ciência aquelas que se enquadrem nos critérios estabelecidos pelo Decreto Federal nº 3.298 
de 20.12.1999 e suas alterações, que regulamenta a Lei Federal nº 7.853 de 24/10/1989. 
2.3. Os candidatos que desejarem concorrer às vagas reservadas para pessoas com defi ciência deverão, no ato da inscrição, declarar 
essa condição e especifi car sua defi ciência, anexando o formulário existente no Anexo IV, deste edital, digitalizado com a devida 
comprovação da defi ciência informada, no portal eletrônico localizado no site da organizadora (www.institutodarwin.org). 
2.4. Os candidatos que não se declararem pessoas com defi ciência, participarão do certame em igualdade de condições com os demais 
candidatos, em conformidade ao que determina o artigo 41, inc. I a IV do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações.
2.5. O candidato que não declarar no ato da inscrição ser pessoa com defi ciência, fi cará impedido de concorrer às vagas reservadas, 
porém, disputará as de classifi cação geral.
2.6. A classifi cação e seleção do candidato não garante a ocupação da vaga reservada às pessoas com defi ciência, devendo ainda, 
quando convocado, submeter-se à Perícia Médica que será promovida pelo Núcleo de Supervisão de Perícias Médicas e Segurança do 
Trabalho – NSPS, do Instituto de Recursos Humanos do Estado de Pernambuco – IRH, ou entidade por ele credenciada.
2.7. No dia e hora marcados para a realização da Perícia Médica, o candidato deverá apresentar o Laudo Médico, conforme Anexo IV 
deste Edital, atestando o tipo, o grau ou o nível da defi ciência, com expressa referência ao código correspondente da Classifi cação 
Internacional de Doença - CID e indicando a causa provável da defi ciência.
2.8. A Perícia Médica decidirá, motivadamente, sobre:
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 no Anexo I deste Edital.
2.9 O candidato que, após a Perícia Médica, não for considerado pessoa com defi ciência terá seu nome excluído da lista de classifi cados 
para as vagas reservadas. No entanto, permanecerá na lista de classifi cação para as vagas de concorrência geral.
2.10 O candidato cuja defi ciência for julgada incompatível com o exercício das atividades da função será desclassifi cado e excluído do 
certame.
2.11 Da decisão da Perícia Médica caberá Recurso Administrativo, no prazo de 03 (três) dias úteis, endereçado ao Núcleo de Supervisão 
de Perícias Médicas e Segurança do Trabalho – NSPS, do Instituto de Recursos Humanos do Estado de Pernambuco – IRH. 
2.12 As vagas reservadas às pessoas com defi ciência que não forem preenchidas por falta de candidatos, por desclassifi cação no 
certame ou por decisão da Perícia Médica, depois de transcorridos os prazos recursais, serão preenchidas pelos demais candidatos da 
concorrência geral observada a ordem de classifi cação.
2.13 Após a admissão, o candidato não poderá utilizar-se da defi ciência que lhe garantiu a reserva de vaga no certame para justifi car a 
concessão de licença ou aposentadoria por invalidez. 

3.0 DAS INSCRIÇÕES

3.1.  As inscrições serão realizadas via Internet, no endereço eletrônico www.institutodarwin.org, durante o período estabelecido no Anexo 
III, observado o horário ofi cial do Estado de Pernambuco.
3.2.  A SERES e o Instituto Darwin 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.
3.3.  O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), através de boleto bancário, em 
qualquer Agência Bancária, até a data prevista no Anexo III.
3.4.  O boleto bancário de que trata o subitem anterior estará disponível no endereço eletrônico www.institutodarwin.org, devendo ser 
impresso para pagamento, logo após a conclusão do preenchimento da fi cha de solicitação de inscrição, efetuada pela internet (on line).
3.5.  As solicitações de inscrição serão acatadas após a comprovação, pelo banco, do pagamento da respectiva taxa.
3.6.  Valerá como comprovante de inscrição o canhoto de pagamento da taxa referente ao boleto bancário emitido juntamente com o 
comprovante disponibilizado ao fi nal da inscrição via portal eletrônico da organizadora; 
3.6.1. O Comprovante de Inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado no local de realização da contratação, 
quando solicitado.
3.7.  É responsabilidade exclusiva do candidato o preenchimento do formulário on line, a transmissão de dados e demais atos necessários 
para as inscrições.
3.8.  O candidato poderá obter informações acerca de sua inscrição no endereço eletrônico ofi cial do certame.
3.9.  É proibida a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros, assim como a transferência da inscrição para outrem.
3.10 Não serão aceitas inscrições via fax, via correio eletrônico (e-mail) ou via postal.
3.11 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido, salvo em caso de cancelamento do certame pela 
Administração Pública.
3.12 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;
b) For membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal nº. 6.135, de 26/06/2007.
3.12.1 A isenção deverá ser solicitada mediante preenchimento do requerimento, disponível no Anexo VI deste edital, juntamente com as 
comprovações descritas nos subitens acima (“a” e “b”), sendo em seguida digitalizadas nos formatos: jpg, jpeg, gif, png ou documento 
em pdf e word e anexadas no Portal eletrônico da organizadora (www.institutodarwin.org), no período constante no calendário previsto 
no Anexo III deste edital.
3.12.2 O Instituto Darwin consultará o órgão gestor do CadÚnico, para verifi car a veracidade das informações prestadas pelo candidato.
3.12.3. 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.
3.12.4. Não será concedida isenção de taxa de inscrição ao candidato que:
a) Omitir informações ou torná-las inverídicas;
b) Fraudar ou falsifi car documentação.
3.12.5. Não será aceita solicitação de isenção de taxa de inscrição via postal, via fax ou via correio eletrônico.
3.12.6. Cada pedido de isenção de taxa de inscrição será analisado e julgado pelo Instituto Darwin.
3.12.7. A relação dos pedidos de isenção de taxa de inscrição atendidos será divulgada, até a data prevista no cronograma Anexo III, 
através do site www.institutodarwin.org.
3.12.8. O candidato poderá contestar o indeferimento em recurso interposto através do site www.institutodarwin.org, no prazo previsto no 
Anexo III, não sendo admitido pedido de revisão após aquele prazo.
3.12.8.1 A contestação referente a isenção da taxa de inscrição deverá seguir o modelo de requerimento constate no Anexo II deste edital, 
sendo devidamente assinada e enviada para o correio eletrônico da organizadora (inscrição@institutodarwin.org), ou via SEDEX com 
aviso de recebimento (AR), da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) endereçado ao Instituto Darwin - Instituto de Apoio à 
Evolução da Cidadania – Seleção SERES 2016 – CONTESTAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, situada à Rua Cel. João 
Manguinhos, nº 623, Sala 02, Bairro Novo, Olinda, PE, CEP:53.030-070.
3.12.9 Após fi nal do recebimento das contestações, referente a isenção da taxa de inscrição, a organizadora julgará todos os recursos 
enviados e publicará em seguida no Portal Eletrônico (www.institutodarwin.org) a lista dos candidatos com suas de isenção deferidas. 

4.0 . REQUISITOS

4.1 Para a inscrição, o candidato deverá satisfazer as seguintes condições:

I - Ser brasileiro ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12, §1.º, da Constituição Federal;
II - Ter idade mínima de 18 anos;
III - Estar em dia com as obrigações eleitorais;
IV - Estar quite com o serviço militar, quando do sexo masculino;
V - Estar apto físico e mental para o exercício das atribuições da função;
VI - Não acumular função, empregos ou cargo público, em qualquer esfera de Governo ou em qualquer Poder, salvo nos casos 
constitucionalmente permitidos;
VII - Não estar cumprindo o prazo de interstício de afastamento do Estado por ter prestado serviços, através de contrato temporário, 
conforme Lei nº 14.547, de 21 de dezembro de 2011, e suas alterações;
VIII - Não registrar antecedentes criminais e se encontrar no pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
IX - Preencher os requisitos de formação e experiência exigidos, conforme indicados nos Anexos I e V deste Edital;
X – Ter disponibilidade para viajar, 
XI - Ser habilitado para a condução de veículos automotores, no mínimo, da categoria “B”,
XII – Anexar cópia do documento de Identidade, CPF, comprovante de residência e certifi cado de conclusão de curso de nível médio 
emitido por instituição ofi cialmente reconhecida pelo MEC.

5.0 PROCEDIMENTOS

5.1 São procedimentos para a Inscrição:
5.1.1 Preencher completamente o Formulário Eletrônico de Inscrição existente no portal eletrônico da organizadora (www.institutodarwin.
org), anexando os documentos e títulos comprobatórios, exigidos neste Edital, sem omissões, no prazo estabelecido no Anexo III, 
acompanhado da Identidade, CPF, comprovante de residência, carteira Nacional de habilitação classifi cada no mínimo da categoria “B”, 
de quitação eleitoral e do serviço militar (quando do sexo masculino), dos documentos de comprovação da formação, observados os 

requisitos mínimos previstos no Anexo I e da experiência profi ssional, de acordo com o estabelecido na Tabela de Pontuação / Análise 
da Experiência Profi ssional e de Títulos (Anexo V), e a Declaração de Defi ciência, especifi cando essa condição, quando for o caso, 
conforme Anexo IV.
5.1.2 Somente serão aceitos documentos com imagens nos seguintes formatos: jpg, jpeg, gif, png ou documento em pdf e word.
5.1.3 O título do arquivo deverá corresponder exatamente ao nome do documento anexado. Ex.: Diploma de Graduação.
5.1.4 Os arquivos ilegíveis e sem nomeação serão considerados sem validade e não será atribuída pontuação.
5.1.5 Serão aceitos arquivos de até 2 MB cada.
5.1.6 No ato da Inscrição o candidato deverá imprimir o comprovante de Inscrição, bem como o boleto bancário, ao fi nal do preenchimento 
do formulário existente no portal eletrônico (www.institutodarwin.org), após conferi-lo, certifi cando-se de que foi devidamente preenchido.
5.1.7 O candidato inscrito assume total responsabilidade pelas informações prestadas, arcando com as consequências de eventuais erros 
no preenchimento do Formulário de Inscrição, podendo ser excluído do processo seletivo, caso o processo de inscrição não esteja de 
acordo com o estabelecido neste Edital.
5.1.8. Não serão aceitas inscrições por outra via não prevista neste Edital, condicional ou extemporânea.
5.1.9. No ato da inscrição, o candidato deverá optar por apenas uma lotação, conforme vagas ofertadas no Anexo I.
5.1.10. O candidato que efetuar mais de uma inscrição, terá validada apenas a última efetuada, sendo cancelada a anterior.
5.1.11 A pessoa com defi ciência deverá anexar Laudo Médico que ateste sua defi ciência conforme estabelecido no item 2.3. deste Edital.
5.1.12. As inscrições que não atenderem a todos os requisitos estabelecidos neste Edital serão tornadas sem efeito.

6. DA SELEÇÃO

6.1. O Processo Seletivo Simplifi cado será regido por este Edital e sua realização dar-se-á em etapa única, denominada Análise da 
Experiência Profi ssional e de Títulos comum a todos os candidatos.
6.1.1. A Análise de Experiência Profi ssional e de Títulos de caráter eliminatório e classifi catório, será realizada pela Instituto Organizador 
designado para esse fi m, mediante a análise da documentação comprobatória e das informações prestadas no ato da Inscrição, valendo 
de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, conforme distribuição contida no Anexo V deste Edital.
6.1.2. Para a comprovação dos Títulos e da Experiência Profi ssional deverão ser digitalizados e anexados no portal da organizadora 
(www.institutodarwin.org) os documentos indicados no Anexo V, no ato da inscrição.
6.1.3. Os comprovantes de cursos e experiências realizados fora do Brasil devem ser traduzidos e reconhecidos pela autoridade 
competente ou por ela ofi cialmente delegada.
6.1.4 Não serão considerados, para efeito de pontuação simpósios, seminários, feiras e demais eventos correlatos.
6.1.5. Não serão aceitos protocolos para fi ns de comprovação de Documentos Pessoais, de Titulação e de Experiência Profi ssional.
6.1.6. Cada item de avaliação será contado conforme descrição contida no Anexo V deste edital.
6.1.7. A contagem do tempo de Experiência Profi ssional será comprovada através do envio dos documentos a seguir especifi cados, 
constantes do Anexo V deste Edital: 
a) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, contendo as páginas de identifi cação, cargo , o início e o término do contrato, se 
for o caso;
b) Último contra cheque com data de admissão;
c) Contratos referentes à prestação de serviços no exercício da função;
d) Declaração ou Certidão emitida por pessoa jurídica de direito público ou privado na qual o profi ssional tenha atuado na função para 
a qual concorre.
6.1.8 A pontuação registrada pelo candidato na tabela de pontuação de experiência profi ssional e de títulos será meramente informativa. 
A pontuação considerada para o processo seletivo será obtida conforme estabelece o item 6.1.1. onde o resultado fi nal será decorrente 
da análise pela equipe organizadora designada para esse fi m, da documentação apresentada no ato da inscrição.
6.1.9 Quaisquer informação falsa ou não comprovada gera a eliminação do candidato no processo seletivo, sem prejuízo das sanções 
penais cabíveis.
6.1.10 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.institutodarwin.org. 

7.0. DA CLASSIFICAÇÃO, RECURSOS, CRITÉRIOS DE DESEMPATE E HOMOLOGAÇÃO

7.1. O Resultado Final do Processo Seletivo Simplifi cado será o somatório dos pontos obtidos na Análise de Experiência Profi ssional e 
de Títulos.
7.2. Os candidatos serão classifi cados, no Resultado Final, de acordo com a pontuação alcançada, na ordem decrescente de pontos 
obtidos.
7.3. O candidato poderá interpor recurso, de forma presencial, nos dias úteis das 09:00h às 16:00h, ou enviar via SEDEX com aviso de 
recebimento (AR), postado até a data estabelecida no Anexo III. O recurso deverá estar de acordo com Anexo II, e ser protocolado no 
endereço sede do Instituto Darwin - Rua Coronel João Manguinhos, 623, Sala 02, Bairro Novo, Olinda, PE, CEP: 53030-070.
7.3.1 Caberá à equipe de avaliadores, designada pela Organizadora, proceder à análise e julgamento do recurso. 
7.4 Não serão analisados os recursos interpostos fora dos prazos ou apresentados em locais diversos dos estipulados neste Edital.
7.5. Não serão analisados recursos interpostos contra avaliação, pontuação ou resultado de outros candidatos.
7.6. Não será aceito nenhum documento quando da interposição do recurso, sendo recebido apenas o formulário de recurso constante 
do Edital, devidamente preenchido e assinado pelo candidato.
7.7. Ocorrendo empate no Resultado Final, serão adotados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:
a) O mais idoso;
b) O candidato com maior pontuação na Experiência Profi ssional;
c) O candidato com maior pontuação na Análise de Títulos;
d) Ter sido jurado – Lei Federal nº 11.689/2008 que alterou o art. 440 do CPP.
7.8. Não obstante o disposto nos subitens 7.7 acima, fi ca assegurado aos candidatos que tiverem idade igual ou superior a 60 (sessenta) 
anos, nos termos do art. 27, da Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), a idade mais avançada como primeiro critério para 
desempate, sucedidos os outros critérios previstos no item 7.7.
7.9. O candidato que concorrer como Pessoa com Defi ciência – PCD, terá seu nome na lista dos classifi cados PCD, bem como na 
listagem geral. E o candidato que não for considerado Pessoa com Defi ciência terá seu nome excluído da lista de classifi cados para as 
vagas reservadas a PCD e permanecerá na lista de classifi cação para as vagas de concorrência geral.
7.10. O Resultado Final do Processo Seletivo Simplifi cado estará à disposição dos candidatos para consulta no Portal Eletrônico da 
organizadora: www.institutodarwin.org, e será homologado através de Portaria Conjunta SAD/SERES, publicada em Diário Ofi cial do 
Estado de Pernambuco, observando a ordem decrescente de pontuação.
7.11. A relação nominal dos selecionados será emitida por ordem decrescente de classifi cação, discriminando as pontuações, em 
listagens separadas, onde as Pessoas Com Defi ciência – PCD fi gurarão nas 02 (duas) listagens, ou seja, naquela específi ca para as 
vagas de pessoas com defi ciência e na listagem das vagas de concorrência geral.

8.0. DA CONVOCAÇÃO / CONTRATAÇÃO

8.1 Os candidatos serão convocados para contratação, obedecendo-se à ordem de classifi cação, mediante correspondência com Aviso 
de Recebimento (AR), encaminhada ao mesmo para o endereço constante do Formulário de Inscrição. O não atendimento à convocação 
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, após o recebimento, pelo candidato, irá excluí-lo, automaticamente, da Seleção Pública, sendo 
convocado o candidato seguinte da listagem fi nal de selecionados. 
8.1.2. A SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO – SERES, de conformidade com a sua necessidade e conveniência, 
convocará, observada a ordem de classifi cação, candidatos selecionados 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;
8.1.2.1. Qualquer solicitação de documentação complementar fi cará a critério exclusivo da SECRETARIA EXECUTIVA DE 
RESSOCIALIZAÇÃO – SERES.
8.1.2.2. Não será permitida ao candidato a apresentação ou inclusão de documentos fora do prazo determinado pela SECRETARIA 
EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO – SERES na convocação.
8.1.2.3. A não observância do prazo estipulado para entrega dos documentos, bem como a apresentação de documentação incompleta 
ou em desacordo com o estabelecido neste Edital, impedirá a contratação do candidato, a qualquer tempo, em decorrência da presente 
seleção.
8.2.  Para a formalização do contrato, o candidato classifi cado no Processo Seletivo, 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) 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 o cargo/função pleiteado (original e cópia);
l) Atestado de aptidão física e mental (exame médico adimensional)
m) Carteira de Nacional de Habilitação - CNH, no mínimo, da categoria “B”
n) Atestado ou Certidão Negativa de Antecedentes Criminais;
o) Declaração de que não acumula cargos, empregos ou funções públicas, salvo nos casos constitucionalmente admitidos e que cumpriu 
integralmente o interstício exigido para nova contratação no caput do art. 9º da Lei Estadual nº 14.547, de 21/12/2011, alterada pela Lei 
Estadual nº 14.885, de 14/12/2012;
p) Declaração de disponibilidade para viagens em todo Estado de Pernambuco e, eventualmente, fora dele, a fi m de atender às 
necessidades da SECRETARIA EXECUTIVA E RESSOCIAIZAÇÃO – SERES;
q) Declaração de Antecedentes criminais nas esferas Federal e Estadual.
8.3.  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 SERES para o pagamento aos 
contratados.
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ANEXO III 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES

ATIVIDADE DATA / PERÍODO LOCAL
Inscrição 20/04/16 13/05/16 Via Internet – www.institutodarwin.org
Solicitação de isenção de taxa de inscrição 20/04/16 23/04/16 Via Internet - www.institutodarwin.org
Divulgação das isenções deferidas 25/04/16 Via Internet - www.institutodarwin.org
Recursos contra indeferimento da isenção 25/04/16 29/04/16 Via Internet - www.institutodarwin.org
Resultado dos recursos/isenção 03/05/16 Via Internet - www.institutodarwin.org
Último dia para pagamento da Taxa de inscrição 16/05/16 Rede Bancária
Validação/ Confi rmação das inscrições 20/05/16 Via Internet - www.institutodarwin.org
Divulgação do Resultado preliminar 23/05/16 Via Internet - www.institutodarwin.org

Recebimento de Recurso contra classifi cação 24/05/16 30/05/16

Presencial, nos dias úteis das 09:00h às 16:00h, ou 
enviar via SEDEX com aviso de recebimento (AR) 
protocolado no endereço sede do Instituto Darwin - Rua 
Coronel João Manguinhos, 623, Sala 02, Bairro Novo, 
Olinda, PE, CEP: 53030-070.

Julgamento do Recurso 03/06/16 Via Internet - www.institutodarwin.org
Divulgação do Resultado Final da Seleção 06/06/16 Via Internet - www.institutodarwin.org

ANEXO IV
MODELO DE DECLAÇÃO DE DEFICIÊNCIA

Dados do médico:
Nome completo _________________________________________________________________
CRM / UF: _______________________________________
Especialidade: ___________________________________________________________
Declaro que o (a) Sr(ª)________________________________________________ Identidade nº _________________ , CPF nº 
_____________________, inscrito(a) como Pessoa com Defi ciência na Seleção Simplifi cada concorrendo a uma vaga para a função 
de ______________________, conforme Portaria Conjunta SAD/SERES nº ______, de ___________de ______________de 2016, 
fundamentado no exame clínico e nos termos da legislação em vigor (Decreto Federal nº 3.298/1999), _____ (é / não é) portador (a) da 
Defi ciência ________________________ (física/auditiva/visual) de CID 10 ________, em razão do seguinte quadro:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

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

Recife, _____/____/____2016

Ratifi co as informações acima.

Ass. c/ Carimbo do Médico

Legislação de referência

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

ANEXO V

TABELA DE PONTUAÇÃO – AVALIAÇÃO CURRICULAR

Indicadores Pontuação Unitária Pontuação 
Máxima

Certifi cado/Declaração de conclusão de curso técnico de nível médio, com 
carga horária mínima de 800 horas, em Instituição autorizada e credenciada 
pelos órgãos estaduais de Educação por meio de seus Conselhos Estaduais de 
educação

15 30

Cursos de capacitação após a conclusão do ensino médio, de no mínimo, 20 
horas/aula. 05 30

Experiência profi ssional na área de segurança pública ou privada 5,00 pontos por período de 06 meses 
trabalhado (máximo 03 Anos) 30

Experiência por período superior a 12 (doze) meses no sistema sócio educativo 
ou no sistema penitenciário. 10 10

TOTAL  100

ANEXO VI

MODELO DE REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO

Ao Instituto Darwin:

___________________________________________________________ , identidade nº. ___________________, CPF nº 
______________________, residente e domiciliado(a) na _________________________________________________________, 
requer isenção do pagamento da taxa de inscrição da Seleção Simplifi cada para provimento da função de Assistente de Ressocialização. 
O(a) candidato(a) declara que sua situação econômica não lhe permite pagar a taxa de inscrição sem prejuízo do próprio sustento ou de 
sua família, respondendo civil e criminalmente pelo teor deste requerimento e anexa a documentação comprobatória conforme descrito 
nos subitens “a” e/ou “b”, do item 3.12 do edital para Seleção Simplifi cada de Assistente de ressocialização. 

Pede deferimento.
______________________, _____ de __________ de 2016.

_____________________________________
Assinatura

A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PESSOAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria SAD 
nº. 1000, de 16 de abril de 2014 e considerando o disposto no Decreto nº. 25.261, de 28 de fevereiro de 2003 e alterações RESOLVE:

Colocar à disposição da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o servidor Rogivaldo Marques Cabral, matrícula nº 4508-0, da 
Pernambuco Participações e Investimentos S/A – PERPART, com ônus para o órgão de origem, a partir de 08.02.2016 até 31.12.2016.

A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PESSOAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria SAD 
nº. 1000, do dia 16 de abril de 2014 e considerando o disposto no art. 178, da Lei nº 6.123, de 20.07.1968, nos artigos 4º e 14 do Decreto 
nº. 40.200, de 13 de dezembro de 2013, RESOLVE:

Prorrogar o afastamento integral de IZABEL CRISTINA BARBOSA, matrícula nº. 3017605, para o exercício das atividades relativas ao 
Doutorado em Psicanálise Aplicada à Educação e Saúde, promovido pela União de Instituições para o Desenvolvimento Educacional 
Religioso e Cultural - UNIDERC, pelo período de 01 de abril de 2016 a 31 de outubro de 2016, sem prejuízo de seus vencimentos, direitos 
e vantagens.

Marília Raquel Simões Lins
Secretária Executiva de Pessoal e Relações Institucionais

8.4.  O prazo de vigência do contrato será de até 12 (doze) meses prorrogáveis por iguais períodos até o máximo de 06 (seis) anos, 
conforme a necessidade de serviço a ser executado, obedecida a Lei Estadual nº 14.547, de 21/12/2011, alterada pela Lei Estadual nº 
14.885, de 14/12/2012.
8.5.  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;
8.6.  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.
8.7.  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.
8.8.  Os candidatos contratados exercerão suas atividades na lotação para a qual se candidatou, não sendo permitidos, em hipótese 
alguma, pedidos de transferência. Entretanto, poderá haver, por necessidade da SERES, remanejamento para outras unidades da 
mesma região.

9.0 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. A inscrição do candidato implicará na aceitação expressa das normas contidas neste Edital.
9.2. Os candidatos classifi cados serão contratados obedecendo rigorosamente a ordem de classifi cação.
9.3. Nenhum candidato poderá alegar o desconhecimento do presente Edital ou de qualquer outra Norma e/ou Comunicado posterior, 
regularmente divulgados, vinculados ao certame, ou utilizar-se de artifícios, de forma a prejudicar o Processo Seletivo Simplifi cado.
9.4. Todos os horários previstos neste Edital correspondem ao horário Ofi cial do Estado de Pernambuco.
9.5. Não será fornecido ao candidato documento comprobatório de classifi cação no presente Processo Seletivo Simplifi cado, valendo para 
esse fi m, a publicação da Homologação no Diário Ofi cial do Estado de Pernambuco e o Resultado Divulgado no Portal da organizadora 
(www.institutodarwin.org).
9.6. A classifi cação do candidato no presente Processo Seletivo Simplifi cado assegurará apenas a expectativa de direito à contratação, 
fi cando a concretização desse ato condicionada à observância das disposições legais pertinentes ao exclusivo interesse, oportunidade 
e conveniência da SERES, à existência de vaga, à formação de turmas, à rigorosa ordem decrescente de classifi cação e ao prazo de 
validade do certame.
9.7. São de responsabilidade exclusiva dos candidatos as despesas necessárias a sua participação na presente seleção, inclusive as 
decorrentes de deslocamento e hospedagem.
9.8. No caso de não preenchimento das vagas ofertadas neste Edital, por falta de candidatos selecionados, assim como no caso de 
alteração na demanda para contratação, fi ca a Secretaria Executiva de Ressocialização - SERES autorizada a promover o remanejamento 
para outras unidades da mesma região.
9.9. O candidato deverá manter atualizado seu endereço e telefone junto ao Instituto organizador da seleção enquanto estiver participando 
deste processo, sendo de sua responsabilidade os prejuízos decorrentes da não atualização.
9.10. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação de todos os Editais, avisos, comunicados e outras informações 
pertinentes ao Processo Seletivo, os quais serão sempre divulgados no local especifi cado neste Edital.
9.11. O candidato convocado que não quiser e/ou não puder atuar no local para o qual se inscreveu será eliminado do processo seletivo.
9.12. O candidato que tenha prestado serviços no âmbito do Estado de Pernambuco, mediante Contrato por Tempo Determinado, 
somente poderá ser contratado em decorrência desse processo seletivo, observados os prazos defi nidos no art. 9º da Lei 14.885, de 14 
de dezembro de 2012. 
9.13. A rescisão do contrato por iniciativa do contratado deverá ser comunicada por escrito à SERES, com antecedência de no mínimo 30 
(trinta) dias, para que o serviço não tenha prejuízo à sua regular prestação.
9.14. Poderá a Administração contratante rescindir o contrato antes do seu tempo fi nal, quando conveniente ao interesse público, desde 
que cessadas as razões que ensejaram a contratação ou por infração disciplinar do contratado.
9.15. As disposições contidas no presente Edital poderão sofrer alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a 
providência ou a etapa que lhe disser respeito.
9.16. Dispositivos legais e normativos com entrada em vigor após a data da publicação deste Edital não serão objeto de avaliação para 
esta seleção.
9.17. O foro para dirimir quaisquer questões relacionadas à realização do Processo Seletivo de que trata este Edital será o da cidade 
de Recife/PE.
9.18. A documentação referente a todas as etapas da presente Seleção Pública Simplifi cada deverá ser mantida em arquivo impresso e/
ou eletrônico por no mínimo 6 (seis) anos, em atendimento à Resolução nº 14 do Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ.
9.19. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do presente Processo Seletivo Simplifi cado.

ANEXO I 

QUADRO DE VAGAS, REQUISITOS, REMUNERAÇÃO MENSAL, JORNADA DE TRABALHO E ATRIBUIÇÕES.

I – VAGAS POR LOTAÇÃO, COM RESERVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.

FUNÇÃO
QUANTITATIVO DE VAGAS

LOTAÇÃO REGULARES RESERVADAS (PCD) TOTAL

Assistente de Ressocialização

Zona Metropolitana 164 06 170
Zona da Mata 09 01 10

Agreste 09 01 10
Sertão 09 01 10

TOTAIS 191 09 200

II – REQUISITOS, REMUNERAÇÃO MENSAL, JORNADA DE TRABALHO E ATRIBUIÇÕES.

ASSISTENTE DE RESSOCIALIZAÇÃO
REQUISITO: certifi cado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio, fornecido por instituição de ensino 
reconhecida pelo órgão competente e Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo, da categoria “B”.
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 1.320,00 (hum mil trezentos e vinte reais).
JORNADA DE TRABALHO: 
Regime de plantão, numa escala de 12 horas de serviço por 36 horas de descanso, diurno ou noturno, obedecendo a escala funcional 
elaborada e fornecida exclusivamente pela SERES/ SJDH, inclusive aos sábados, domingos e feriados, de acordo com a legislação 
estadual vigente.

ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE RESSOCIALIZAÇÃO 
Estes profi ssionais atuarão, precipuamente, no apoio administrativo e operacional das unidades de ressocialização, cabendo ao 
servidor subsidiar no atendimento ao público interno e externo. Realizar, cumulativamente, sob a supervisão de agente de segurança 
penitenciária a classifi cação e arquivamento de documentos, expedientes e processos em geral, preparar relatórios simples 
e planilhas, redigir correspondências e ofícios. Auxiliar na realização de reuniões e outras atividades específi cas. Dar suporte 
administrativo na assistência à pessoa privada de liberdade.
Realizar sob a supervisão de agente penitenciário o levantamento estatístico da contagem de presos, cadastrar e manter atualizadas 
as informações nos sistemas de informação.
Dar apoio aos agentes penitenciários no acompanhamento e monitoramento da movimentação das pessoas privadas de liberdade, 
nas dependências internas da unidade, atividades de ressocialização, trabalho interno e externo dos reeducandos. Auxiliar, sob 
supervisão e ordem dos agentes de segurança, nas revistas. 
Despertar nos presos o senso de responsabilidade e dedicação no cumprimento dos deveres sociais, profi ssionais, e familiares. 
Orientar quanto aos hábitos de higiene, saúde e normas disciplinares, objetivando suprimir a posse e/ou consumo de substâncias 
entorpecentes e psicotrópicas, que promovam dependência, psíquica ou física, alterando seu comportamento, bem como produtos 
ilegais ou não permitidos pela gestão prisional. Cumprir demais diretrizes emanadas pela autoridade competente.
Efetuar sob a supervisão dos agentes penitenciários a identifi cação e cadastro de visitantes, apoiar revistas na entrada e saída de 
pessoas, observando o seu comportamento. Dirigir veículos automotores de pequeno porte, exceto veículos xadrez.

ANEXO II 

 MODELO DE FORMULÁRIO PARA RECURSOS

Nome do candidato:

Ao Instituto Darwin:

Como candidato a Seleção Pública para a SERES, para a função de ASSISTENTE DE RESSOCIALIZAÇÃO, solicito a revisão de minha 
classifi cação, sob os seguintes argumentos:_____________________________________________________________

Recife, ______ de __________ de 2016.

__________________________________________
Assinatura do Candidato

Atenção:
1. Preencher o recurso com letra legível.
2. Apresentar argumentações claras e concisas.
3. Preencher o recurso em 02 (duas) vias, das quais 01 (uma) será retida e outra permanecerá com o candidato, sendo 
atestada a entrega.
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INDEFIRO os pedidos de licença p/acompanhar pessoa da familia
940758062016 – Alessandra Gárcia de A. S. Santos, mat.2626560, indeferido.
940982732016 – Maria Guadalupe do A.M. de Freitas ,mat.2396386, indeferido.
940982732016 – Maria Guadalupe do A.M. de Freitas ,mat.2396386 , indeferido.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DEFIRO os pedidos de licença maternidade
940982402016 – Cintia Cristina dos Santos, mat.2502135 , concedo180 dias a partir de 17/06/15.
940977222016 – Juliana da Silva Xavier, mat.2594293 ,concedo 180 dias a partir de 09/08/15.
940894202016 - Deborah B. Granja dos Santos,mat.3031390 concedo180 dias a partir de 25/08/10.
940894752016 - Neilma Carvalho P.de França, mat.2551993 concedo180 dias a partir de 27/12/14.
940895082016 – Marcela S. Outtes Wanderly, mat.122360 concedo 180 dias a partir de 11/01/15.
940895212016 – Ana Lúcia Costa Xavier Santos, mat.2507323 concedo 180 dias a partir de 13/01/15.
940910402016 – Berenice Gomes da Silva Serafi m, mat.1771450 concedo 180 dias a partir de 17/01/15.
940910732016 – Ana Cristina Alves de Souza, mat.1895311 concedo 180 dias a partir de 19/07/10.
940910952016 – Jósilêda Oliveira da Silva, mat.3024890 concedo 180 dias a partir de 10/12/14.
940911062016 - Janieide Porfi rio Roldão, mat.3051226 concedo 180 dias a partir de 03/11/10.
940911852016 – Gilvânia José Bezerra, mat.2593475 concedo 180 dias a partir de 10/01/15.
940911962016 – Chysleny Torres de Oliveira, mat.3026388 concedo 180 dias a partir de 13/10/11.
940912312016 - Catarine da Silva Chagas, mat.3554457 concedo 180 dias a partir de19/01/15.
940912862016 – Patricia Gerlânia das N. da Silva, mat. 3000273, concedo 180 dias a partir de 24/11/14.
940913762016 - Patricia Gerlânia das N. da Silva, mat. 2555018, concedo 180 dias a partir de 24/11/14.
940913212016 - Edjane O. de Melo Ferreira, mat.1892860, concedo 180 dias a partir de 14/10/10.
940914002016 - Françoise da Fonseca Barbosa, mat. 2996774, concedo 180 dias a partir de 15/12/14.
940914112016 – Maria Susana do N. Camilo, mat.2624796, concedo180 dias a partir de 02/01/15.
940914332016 - Maria do Carmo do N. Sobrinho, mat.2573970 concedo 180 dias a partir de 28/12/14.
940914662016 – Clariana Ribeiro Germoglio, mat.2706903, concedo 180 dias a partir de 29/12/15.
940914882016 – Karla Almeida de Figueiredo, mat. 2567024, concedo 180 dias a partir de 15/12/14.
940912532016 – Joseane do N. Rocha, mat. 2551918, concedo 180 dias a partir de 05/01/15.
941007362016 – Érica Lúcia Melo Monteiro ,mat.3003620 ,concedo 180 dias a partir de 03/02/15.
941004902016 – Maria do Socorro Nascimento ,mat.2568110 ,concedo 180 dias a partir de 13/09/14.
941005342016 – Rita Cácia Pereira de França ,mat.2438461 ,concedo 180 dias a partir de 23/02/15.
941005562016 – Janieide Porfi rio Roldão ,mat.2578018 ,concedo 180 dias a partir de 09/02/15.
941005802016 – Janieide Porfi rio Roldão ,mat.3051226 ,concedo 180 dias a partir de 09/02/15.
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE
DEFIRO os pedidos de licença p/tratamento de saúde – inicial
940768072016 - Maria Luiza B. Menezes,mat.70270, concedo 60 dias a partir de 01/10/14.
940785412016 - Maria Helena Carlos da S. C. Maranhão, mat. 50725, concedo 10 dias a partir de 27/10/14.
940768642016 - Joana Lazara de Araújo, mat.75299, concedo 90 dias a partir de 03/10/14.
940768182016 - Michele Cruz S. Tabosa, mat.90174, concedo 18 dias a partir de 13/10/14 .
940765152016 - Leila Monteiro, mat.88161, concedo 15 dias a partir de 18/11/14.
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE
DEFIRO os pedidos de licença p/tratamento de saúde – prorrogação
940784932016 - Adriana Maria de Melo, mat.86916, concedo 30 dias a partir de 16/10/14.
940739402016 - Jussara dos A. Rodrigues, mat.76210, concedo 90 dias a partir de 21/10/14.
940786312016 - João Alexandre dos S. Silva,mat.92649, concedo 07 dias a partir de 24/10/14.
940764602016 - Sergiane Maria dos Santos,mat98426, concedo 30 dias a partir de 11/10/14
940768752016 - Flávia Myra T. de S. Bonfi m, mat.101788, concedo 60 dias a partir de 13/10/14.
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE
DEFIRO os pedidos de licença p/acompanhar pessoa da familia
940782472016 - Marinalva Alves da Silva,mat.90182, concedo 01 dia a partir de 02/10/14.
940786862016 – Gildson Oliveira Júnior, mat.101192, concedo 30 dias a partir de 21/10/14.
940787082016 - Rosiane Carla A. R. da Silva, mat.102512, concedo 08 dias a partir de 24/10/14.
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE
DEFIRO os pedidos de licença maternidade
940784052016 - Alda Alice Gomes de Moura, mat.100072 concedo180 dias a partir de 04/10/14.
940785062016 - Claúdia Elise Ferraz Silva, mat.124273 concedo 180 dias a partir de 26/02/14.
940785522016 - Cícera Lissandra Sá V. Macedo, mat.107301 concedo 180 dias a partir de 27/10/14.
940982402016 – Cintia Cristina dos Santos, mat.2502135 , concedo180 dias a partir de 17/06/15.
940977222016 – Juliana da Silva Xavier, mat.2594293 ,concedo 180 dias a partir de 09/08/15.

André Longo Araújo de Melo
Diretor - Presidente

CASA CIVIL
Secretário: Antônio Carlos dos Santos Figueira

PORTARIAS DO DIA 19 DE ABRIL DE 2016.

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

Nº 321 – Autorizar o afastamento do Estado, tendo em vista solicitação do Coordenador da Administração Tributária Estadual, da 
Secretaria da Fazenda, de FERNANDO ANTÔNIO BEZERRA COELHO, da referida Secretaria, para, em Brasília – DF, nos dias 27 e 28 
de abril de 2016, participar da Reunião GT 54 – Comércio Exterior.

Nº 322 - Autorizar o afastamento do Estado, tendo em vista solicitação do Coordenador da Administração Tributária Estadual, da 
Secretaria da Fazenda, de MARISA FARRANT CORRÊA DE ARAÚJO, da referida Secretaria, para, em Brasília – DF, no período de 02 
a 04 de maio de 2016, participar da Reunião GT 60 – Meios de Pagamentos Eletrônicos. 

Nº 323 - Autorizar o afastamento do Estado, tendo em vista solicitação do Coordenador da Administração Tributária Estadual, da 
Secretaria da Fazenda, de MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, da referida Secretaria, para, em Brasília – DF, no período de 03 a 06 de 
maio de 2016, participar da Reunião GT 53 – Arrecadação de Tributos.

Nº 324 - Autorizar o afastamento do Estado, tendo em vista solicitação da Secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, de CÉSAR 
AUGUSTO SOUZA DE ANDRADE, da referida Secretaria, para, em Porto Alegre – RS, no período de 13 a 15 de junho de 2016, participar 
do III ABCF Congress – Frontiers of pharmaceutical Sciences in the Omics Era, sem ônus  para o Estado de Pernambuco.

Nº 325 - Autorizar o afastamento do Estado, tendo em vista solicitação do Secretário de Desenvolvimento Econômico, de EDUARDO 
AZEVEDO RODRIGUES, da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco – AD/DIPER, para, em São Paulo – SP, no período 
de 13 a 15 de abril de 2016, participar da Assembleia Geral da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, sem ônus para 
o Estado de Pernambuco.

Nº 326 - Autorizar os afastamentos do Estado, tendo em vista solicitação do Secretário de Desenvolvimento Econômico, de CAMILA 
PEDROZA LOPES, MARCELA CARDOSO MOTA e CARLOS MARCO ESTEVES ALVES, da Agência de Desenvolvimento Econômico 
de Pernambuco – AD/DIPER, para, em Brasília - DF, no período de 25 a 27 de abril de 2016, participar do Workshop “Promoção de 
Investimentos estrangeiros e o modelo de ombudsman de investimentos da Coréia do Sul”, sem ônus para o Estado de Pernambuco.

Nº 327 - Autorizar os afastamentos do Estado, tendo em vista solicitação do Secretário de Defesa Social, em exercício, do Delegado 
de Polícia GILBERTO LOYO DE MEIRA LINS NETO e dos Agentes de Polícia LUCIANA COUTINHO BRITO ALVES e ADRIANO 
MEIRELES SOARES, da referida Secretaria, para, em Brasília - DF, no período de 30 de março a 02 de abril de 2016, tratar de assuntos 
de interesse da referida Secretaria.

Nº 328 - Autorizar o afastamento do Estado, tendo em vista solicitação do Secretário de Defesa Social, do Coronel PM ANDRÉ PESSOA 
CAVALCANTI, da referida Secretaria, para, no Rio de Janeiro – RJ, no período de 12 a 15 de abril de 2016, participar da 1ª Reunião 
Extraordinária do CNCG – PM/CBM.

Nº 329 - Autorizar o afastamento do Estado, tendo em vista solicitação do Secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade, de PAULO 
TEIXEIRA DE FARIAS, da referida Secretaria, para,em Brasília – DF, no período de 04 a 06 de abril de 2016, participar do I Encontro do 
comitê consultivo referente à vulnerabilidade a mudança do clima, sem ônus para o Estado de Pernambuco.

Nº 330 - Autorizar o afastamento do Estado, tendo em vista solicitação do Secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade, de MARCIO 
ANDRÉ DA SILVA, da referida Secretaria, para,em Brasília – DF, no período de 11 a 13 de abril de 2016, participar do Fórum Nacional de 
Comissões de Animais Selvagens do Sistema CFM/CRMV’s, sem ônus para o Estado de Pernambuco.

ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS FIGUEIRA
Secretário da Casa Civil

DESPACHO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DE PERÍCIAS MÉDICAS - I.R.H. EM: 19/04/16.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DEFIRO os pedidos de licença p/tratamento de saúde – inicial
940756722016 - Sandra Marcia do Nascimento, mat.2392470, concedo 15 dias a partir de 09/05/15.
940734442016 – Jakson Pinho Lacerda, mat. 2555506, concedo 30 dias a partir de 02/02/15.
940734222016 - Jakson Pinho Lacerda, mat. 2705656, concedo 30 dias a partir de 02/02/15.
940780302016 - Dione Maria de S. L.Nascimento, mat.1284703, concedo 30 dias a partir de 01/06/12.
940740062016 - Silzandra Moura da Silva, mat. 2510189, concedo 20 dias a partir de 10/02/15.
940739622016 - Jaime Barros de Amorim, mat.1468693 concedo 30 dias a partir de 11/02/15.
980739162016 - Daniel Ozires Nunes Neto, mat.2708930 concedo 90 dias a partir de 02/02/15.
940738722016 - Rosilda Farias de Almeida,mat.1782517 concedo 30 dias a partir de 04/02/15.
940737712016 - Zaíra Maria de Siqueira Lins, mat.1573330 concedo 180 dias a partir de 28/07/10.
940738482016 - Zaíra Maria de Siqueira Lins, mat.1573330 concedo 120 dias a partir de 01/02/12.
940737252016 - Julieta Maria da Silva Sales, mat.1759582 concedo 60 dias a partir de 20/02/15.
940736682016 - Luciane Athayde Fonseca, mat.2507013, concedo 30 dias a partir de 06/02/15.
940736132016 - Maria do Carmo da Silveira, mat.1625080, concedo 30 dias a partir de 23/02/15.
940735802016 - Domingos Sávio T. de Arruda,mat.1214748, concedo 30 dias a partir de 23/02/15.
940733872016 - Soneide Santos Lima, mat.2724413, concedo 30 dias a partir de 19/02/15.
940733322016 - Luciene Oliveira da Silva, mat. 2424150, concedo 30 dia a partir de 19/02/15.
940733082016 - Maria Helena de Almeida, mat.1221744, concedo 15 dias a partir de 07/02/15.
940732752016 - Maria Alexandrina Leite de Veras, mat.888990, concedo 90 dias a partir de 11/02/15.
940732182016 - Jane Cristine Euclides da Silva, mat.1776754, concedo 30 dias a partir de11/02/15.
940731522016 - Grasielle Ferrer Cavalcanti, mat. 2516802, concedo 60 dias a partir de 09/02/15.
940730732016 - Severina Maria de Andrade, mat1274880, concedo 14 dias a partir de 20/02/15.
940730272016 - Ana Solange V. Gama, mat.1608193, concedo 15 dias a partir de 23/02/15.
940729722016 - Shirlene Gregório da Paixão, mat.3033015, concedo 15 dias a partir de 05/02/15.
940729482016 - Roselana Rodrigues de Lima, mat.1243462 concedo 30 dias a partir de 02/02/15.
940729042016 - Verônica M. C. do N. Silva, mat.1813366, concedo 60 dias a partir de 23/02/15 .
940984752016 - Maria das Graças de Alburquerque, mat. 2625180, concedo 10 dias a partir de 10/06/15.
940980932016 - Dayse Suely M. S.Leão, mat.1455214, concedo 20 dias a partir de 03/08/15.
940980252016 - Petrucio Alves da Silva, mat. 2569345, concedo 15 dias a partir de 10/06/15.
940979812016 - Franciana Figueiredo de V. Moura, mat.1313843 ,concedo 30 dias a partir de 05/08/15.
940977882016 - Elky Maria Lima de Abreu , mat.2509270 , concedo 05 dias a partir de 15/06/2015
940976842016 - Cristiane M. F. de Melo Silva , mat.3024733 , concedo 30 dias a partir de 16/06/15.
940982882016 - Paula Verônica de Melo Ribas ,mat.1751131, concedo 45 dias a partir de 06/07/2015.
940843232016 - Patricia Lisandra A. Pereira, mat. 2504944, concedo 21 dias a partir de 08/07/2015.
940842552016 - Delma Maria de Albuquerque, mat.47635, concedo30 dias a partir de 14/07/2015.
940842112016 - Douglas Correia Burgos, mat. 2535637, concedo 60 dias a partir de 20/07/2015.
940843452016 - Patricia Borba Bento, mat. 3497433, concedo 30 dias a partir de 03/07/2015.
940843782016 - Patricia Borba Bento, mat. 2404095, concedo 30 dias a partir de 03/07/2015.
940843912016 - Carlos Rodrigues Campos, mat.1592173, concedo 30 dias a partir de 07/07/2015.
940844462016 - Cristina Maria A. do Nascimento,mat.1943863, concedo 30 dias a partir de 1307/2015.
940844812016 - Cleber Jansen G. de Araujo, mat. 2620375, concedo 10 dias a partir de 08/07/2015.
940845582016 - Cicero Bezerra de Lima, mat.1746715, concedo 20 dias a partir de 02/07/2015.
940846152016 - Cecilia Lemos Uchoa, mat. 468290, concedo 20 dias a partir de 13/07/2015.
940846482016 - Auristela Bezerra F. de Lima, mat.1133250, concedo 15 dias a partir de 15/07/2015.
940714972016 – Jane Constantino da Silva, mat. 3052001, concedo 30 dias a partir de 14/11/14.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INDEFIRO o pedido de licença p/tratamento de saúde – inicial
940731282016 – Lêda Maria Jácome, mat.1636642, Indeferido.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DEFIRO os pedidos de licença p/tratamento de saúde – prorrogação
940979022016 - Dione de Caldas Pinheiro, mat.3005410, concedo 30 dias a partir de 15/06/15.
940978232016 – Jorge Rocha Gonçalves, mat.1207725 , concedo 15 dias a partir de 16/06/15.
940977902016 – Jorge Rocha Gonçalves ,mat. 1941500 , concedo 15 dias a partir de 16/06/15.
940976982016 - José de Monte Batista, mat.1489349 , concedo 90 dias a partir de 24/05/15.
940977002016 – Elvis José de Souza, mat.2592142 , concedo 04 dias a partir de 08/06/15.
940977112016 - Ricardo Raposo de Melo ,mat.3494772 , concedo 90 dias a partir de 17/06/15.
940977442016 – Marineide França Aragão ,mat.1760092 , concedo 30 dias a partir de 07/08/15.
940977662016 - Rute Câmara Faustino , mat.1169424 ,concedo 60 dias a partir de 08/04/15.
940978122016 - Maria das Graças Dias Gomes , mat. 1704869 , concedo 30 dias a partir de 29/01/2015.
940978672016 – Maria do Socorro Cândido Carvalho ,mat.1759973 , concedo 90 dias a partir de 09/06/15.
940979922016 – Severina Barbosa Dória , mat.1486071 , concedo 30 dias a partir de 10/06/15.
940980472016 – Maria da Conceição F. Rodrigues , mat.1214357 , concedo 90 dias a partir de 15/06/15.
940980582016 – Erika V.da Silva , mat.2326507, concedo 30 dias a partir de 15/06/15.
940981502016 - Eliane Maria de Sá, mat.2404796 , concedo 30 dias a partir de 18/06/15.
940982162016 - Alcineide Ferreira dos Santos , mat.1749536 , concedo 30 dias a partir de 15/06/15.
940982382016 - Kelly Maria Coelho Lima , mat.2629283 , concedo 15 dias a partir de 11/06/15.
940983172016 - Rosana Gouveia Tavares , mat.1968335 , concedo 30 dias a partir de 10/08/15.
940983632016 – Ana Maria de Araujo , mat.1811380 , concedo 90 dias a partir de 01/07/15.
940983742016 - Zileyde de Freitas Santana ,mat.1546813, concedo 60 dias a partir de 10/08/15.
940983962016 – Nivaldo Manoel da Silva , mat.1463810 , concedo 30 dias a partir de 11/06/15.
940985102016 – Edite Maria Coêlho da Silva , mat.2568616 , concedo 30 dias a partir de 17/06/15.
940757402016– João Leandro de Souza, mat.2424134 ,concedo 30 dias a partir de 18/05/15.
940757732016 - João Leandro de Souza, mat.1742191 ,concedo 30 dias a partir de 18/05/15.
940845822016 - Cristyan Alyson Dias Leal, mat. 2635402, concedo 60 dias a partir de 13/07/2015.
940996562016 – Marinalva Souza de Andrade, mat.1065416 ,concedo 90 dias a partir de 19/03/12.
940996782016 – Maria Velane de Souza Silva ,mat.1572261 ,concedo 30 dias apartir de 19/01/11.
940997022016 – Mônica Medeiros de A. e Melo ,mat.1758055 ,concedo 30 dias a partir de 02/02/15.
940997462016 - Márcia Soares Sabino de Oliveira ,mat.2557916 ,concedo 30 dias a partir de 18/02/15.
940998142016 – Áurea Maria dos Santos Trindade ,mat.2571595 ,concedo 60 dias a partir de 02/03/15.
940998412016 - Jacileide Ribeiro da Silva ,mat.1298968 ,concedo 60 dias a partir de 28/02/15.
940998582016 – Elisabeth Regina Lins Ferreira ,mat.1903101 ,concedo 30 dias a partir de 25/02/15.
940998822016 – Maria da Conceição Q. de Andrade ,mat.2644096 ,concedo180 dias a partir de 05/01/15.
940999262016 - Janete Santana B. Teobaldo, ,mat.1809814 ,concedo 45 dias a partir de 30/01/15.
941000732016 - Waldlene Maria N. Guimarães ,mat.1638980 ,concedo 60 dias a partir de 02/02/15.
941001062016 - Adelma Lira de Herval Alves ,mat.479055 ,concedo 15 dias a partir de 05/02/15.
941001302016 - Mônica Medeiros de A. e Mello ,mat.168230 ,concedo 30 dias a partir de 02/02/15.
941001962016 – Maria de Fatima C. Pereira ,mat.1409670 ,concedo 90 dias a partir de 04/10/10.
941002202016 – Vlademir Willams de Andrade ,mat.1894986 ,concedo 90 dias a partir de 10/12/14.
941002972016 – Maria Doraí Q. de Azevedo Alves ,mat.1171739 ,concedo 30 dias a partir de 19/02/15.
941003102016 – Nátalia Freire Barros ,mat.3027830 ,concedo 60 dias a partir de 25/02/15.
941003652016 - Maria Katia P. Ferreira Batista ,mat.1477528 ,concedo 90 dias a partir de 10/02/15.
941003982016 – Severino Correia da Silva ,mat.1472372 ,concedo 28 dias a partir de 23/02/15.
941004002016 – Cecília Teotônio da Silva Tavares ,mat.1746723 ,concedo 30 dias a partir de 23/02/15.
941004442016 – Geovania Moreno Pereira ,mat.2554763 ,concedo 31 dias a partir de 20/09/10.
941004662016 – Angela Fernanda Barbosa Costa ,mat.3024970 ,concedo 10 dias a partir de 07/02/15.
941004882016 – Erinalva Vicente ,mat.1388150 ,concedo 15 dias a partir de 23/02/15.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DEFIRO os pedidos de licença p/acompanhar pessoa da família
940840532016 - Nery Vânia Romão de Queiroz, mat.1079557, concedo 11 dias a partir de 30/06/2015.
940840072016 - Maria Aparecida Dantas de Oliveira, mat.1376926, concedo 10 dias a partir de 06/07/2015.
940841982016 - Ada Celene Vasconcelos de Sousa, mat.1721526, concedo 15 dias a partir de 06/07/2015.
940845032016 - Cirlene Lopes Amorim Silva,mat.2598396, concedo 90 dias a partir de 21/07/2015.
940983282016 – Ana Lúcia Albuquerque Araujo, mat.1485377 , concedo 20 dias a partir de 03/08/15.
940759312016 - Verônica da Conceição de A.Padilha, mat.2524201,concedo 05 dias a partir de 17/11/15.
940758852016 - Fabiana Oliveira de Araujo, mat. 2519372, concedo 05 dias a partir de 24/11/14.
940761772016 - Maria do Amparo M. A. Araujo, mat.2626624 ,concedo 20 dias a partir de 10/11/14.
940761012016 – Sonia de Oliveira Melo, mat.3015718 , concedo 27 dias a partir de 22/10/14.
940760102016 - Rita de Cássia P. de Barros, mat.3020967, concedo 12 dias a partir de 10/11/14.
940760542016 - Maria Dulcinea dos Anjos, mat.1731688, concedo 30 dias a partir de 06/10/14.
940983282016 – Ana Lúcia Albuquerque Araujo, mat.1485377 , concedo 20 dias a partir de 03/08/15.
940840312016 - Maria Hosana Ribeiro dos Santos, mat 2534860, concedo 07 dias a partir de 04/07/2015.
940881212016 - Elenilza Ferreira de Melo, mat.1754041, concedo 05 dias a partir de 06/07/15.
940891282016 - Aureli Barbosa de Sales, mat. 2595427, concedo 06 dias a partir de 02/07/2015.
941006022016 – Ivanduise Maria de Lima ,mat.2546825 ,concedo 60 dias a partir de 03/02/15.
941006702016 – Marily Correa Pereira ,mat.13075171 ,concedo 30 dias a partir de 02/02/15.
941006922016 – Ruth Gomes Lima Laranjeira ,mat.1318489 ,concedo 30 dias a partir de 23/02/15.
941007142016 – Silvania Dias de Andrade ,mat.1737856 ,concedo 30 dias a partir de 03/02/15.
941007712016 – Edvânia Costa de Andrade , mat.2626039 ,concedo 30 dias a partir de 02/02/15.
941006352016 - Ligia Neto Ribeiro ,mat.471801 ,concedo 30 dias a partir de 26/01/15.


