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V. Estabelecer que será responsabilidade da Comissão Executiva, a ser designada pelo Diretor Presidente do ITERPE, 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

PAULO ROBERTO COELHO LÓCIO
Diretor Presidente do ITERPE

ANEXO ÚNICO

(PORTARIA CONJUNTA SAD/ITERPE Nº 48, DE 29 DE ABRIL DE 2016)

EDITAL

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. A presente Seleção Pública Simplifi cada visa à contratação temporária de 18 (dezoito) profi ssionais de nível superior, médio e 
técnico, para o Instituto de Terras e Reforma Agrária do Estado de Pernambuco/ITERPE – Sede e Unidades Regionais, observado o 
quadro de vagas constante do item 2.3. deste Edital.

1.2. As regras do certame são disciplinadas por este Edital e respectivos Anexos, que dele são partes integrantes, para todos os 
efeitos, e devem ser fi elmente observados.

1.3. O processo seletivo será realizado em uma única etapa eliminatória e classifi catória, denominada Avaliação Curricular, com 
execução sob a responsabilidade da Comissão Executiva.

1.4. Para a divulgação dos atos advindos da execução deste processo seletivo será utilizado o endereço eletrônico www.sara.pe.gov.br . 

1.5. Sem prejuízo do disposto no item anterior, poderão ser usados jornais de ampla circulação, como forma suplementar de divulgação 
do processo seletivo, devendo a homologação do resultado fi nal do certame ser publicado através de Portaria Conjunta SAD/ITERPE no 
Diário Ofi cial do Estado de Pernambuco.

2. DAS VAGAS 

2.1. As vagas destinadas à Seleção Pública estão distribuídas na forma prevista no Anexo I, devendo ser preenchidas pelos critérios 
de conveniência e necessidade do Instituto de Terras e Reforma Agrária do Estado de Pernambuco - ITERPE, 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, requisitos específi cos da função, jornada de 
trabalho, conforme previsto no Anexo I 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, respeitando-se o quantitativo de vagas 
reservadas para pessoas com defi ciência e observando-se sempre a ordem decrescente de notas.

2.2. DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
 
2.2.1. Do total de vagas ofertadas por função neste Edital, 3% (três por cento) ou no mínimo de 01 (uma) vaga será reservado para 
pessoas com defi ciência, em cumprimento ao que assegura o artigo 97, inciso VI, alínea “a”, da Constituição do Estado de Pernambuco, 
observando-se a compatibilidade da condição especial do candidato com as atividades inerentes às atribuições da função para a qual 
concorre.

2.2.2. Serão consideradas pessoas com defi ciência aquelas que se enquadrem nos critérios estabelecidos pelo Decreto Federal nº 
3.298, de 20/12/1999, e suas alterações, que regulamenta a Lei Federal nº 7.853, de 24/10/1989.

2.2.3. Os candidatos que desejarem concorrer às vagas reservadas para pessoas com defi ciência deverão, no ato da inscrição, declarar 
essa condição e especifi car sua defi ciência.

2.2.4. Os candidatos que se declararem pessoas com defi ciência, participarão do certame em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que se refere ao conteúdo, local e horário das avaliações, critérios de aprovação e à nota 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 pelo Núcleo de Supervisão de Perícias Médicas e Segurança do 
Trabalho – NSPS, do Instituto de Recursos Humanos do Estado de Pernambuco – IRH, ou entidade por ele credenciada.

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

2.2.12. As vagas reservadas às pessoas com defi ciência que não forem preenchidas por falta de candidatos, por reprovação no 
certame ou por decisão da Perícia Médica, depois de transcorridos os prazos recursais, serão preenchidas pelos demais candidatos da 
concorrência geral observada a ordem de classifi cação.

2.2.13. Após a contratação, o candidato não poderá utilizar-se da defi ciência que lhe garantiu a reserva de vaga no certame para justifi car 
a concessão de licença ou aposentadoria por invalidez.

2.3. QUADRO DE VAGAS POR FUNÇÃO:

Função Lotação Quant. Vagas Quant. Vagas Defi ciente Quant. Total

TÉCNICO AGRÍCOLA

Sede 1 0

5
Ouricuri 1 0

Afogados 1 1
Garanhuns 1 0

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Sede 1 0

3
Petrolina 1 1

ANTROPÓLOGO Sede 1 0 1
ENGENHEIRO FLORESTAL Sede 1 0 1
TÉCNICO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS Sede 1 1 2
TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL Sede 1 0 1

ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Petrolina 1 0

3Ouricuri 1 0
Afogados 1 0

ADVOGADO
Sede 1 0

2
Ouricuri 1 0

TOTAL 15 3 18

BM AGILANA INOJOSA BARBOSA, matrícula nº  707.430-1, CAP BM GIOVANNI LUSTOSA CABRAL FILHO, matrícula nº 707.426-3, 
1º TEN BM FLÁVIO HENRIQUE DE ANDRADE FIGUEIREDO, matrícula nº  798.112-0, 2º TEN BM RONIEVON JOSÉ BATISTA DOS 
SANTOS, matrícula nº  31.973-2, 2º SGT BM EDILSON BEZERRA DA COSTA, matrícula nº  704.149-9, 3º SGT BM FLÁVIO VIEIRA DE 
MENDONÇA, matrícula nº  30.419-0, 3º SGT BM EDMILSON VIRGÍNIO DE LIMA, matrícula nº  30.829-3, CB BM EDVALDO THOMAZI, 
matrícula nº 798.107-4, CB BM IBSON VIEIRA DA SILVA, matrícula nº  798.152-0, a partir de 01 de maio de 2016.  

Nº 1494 - Considerar autorizada a prorrogação da cessão à Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, conforme a Lei 
Complementar nº 82, de 28 de dezembro de 2005, da servidora do Grande Recife Consórcio de Transporte, FLÁVIA MARIA COCENTINO 
DE MIRANDA, matrícula nº 246, com ônus para o órgão de origem, no exercício de 2015.

Nº 1495 - Considerar autorizada a prorrogação da cessão ao Ministério Público do Estado de Pernambuco, conforme a Lei Complementar 
nº 82, de 28 de dezembro de 2005, do servidor da Secretaria de Educação, ANDRÉ RIGAUD MAGALHÃES ALMEIDA, matrícula nº 
299.675-8, com ônus para o órgão de origem, nos exercícios de 2015 e 2016.

Nº 1496 - Autorizar o afastamento do Estado de JOSÉ FERNANDO UCHÔA, Diretor Presidente do Laboratório Farmacêutico do Estado 
de Pernambuco Governador Miguel Arraes, para, em Brasília – DF, nos dias 26 e 27 de abril de 2016, participar de reuniões na ALFOB – 
Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Ofi ciais do Brasil e no Ministério da Saúde, para tratar de assuntos de interesse do referido 
Laboratório. 

Nº 1497 - Autorizar os afastamentos do Estado, tendo em vista solicitação do Secretário de Desenvolvimento Econômico, de OLAVO DE 
ANDRADE LIMA NETO, Diretor Presidente do Porto do Recife S/A, e de CARLOS DO RÊGO VILAR, do referido Porto, para, em Brasília 
– DF, nos dias 26 e 27 de abril de 2016, participarem de reunião na Agência Nacional de Transportes Aquaviário – ANTAQ. 

Secretarias de Estado

ADMINISTRAÇ‹O
Secretário: Milton Coelho da Silva Neto

PORTARIAS SAD DO DIA 29.04.2016

PORTARIA CONJUNTA SAD/UPE Nº 45, DE 29 DE ABRIL DE 2016.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO e o REITOR DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE, tendo em vista o disposto na Lei 
Complementar nº 101, de 23 de novembro de 2007, na Lei Complementar nº 195, de 09 de dezembro de 2011, no Decreto nº 38.297, de 
12 de junho de 2012 e no Decreto nº 39.710 de 14 de agosto de 2013, RESOLVEM:

Art. 1º Estabelecer critérios de classifi cação e desempate no processo da Avaliação de Desempenho do Grupo Ocupacional Magistério 
Superior / GOMS da Universidade de Pernambuco, considerando-se sucessivamente:

I - maior nota no Plano de Metas Docente - PMD;
II - maior média na Avaliação Comportamental (Autoavaliação e Avaliação de Chefi a);
III - maior tempo de serviço no magistério superior no âmbito da UPE; e
IV - maior idade.

Parágrafo único. O resultado fi nal da classifi cação obedecerá ao percentual de 20% (vinte por cento) dos docentes a serem contemplados 
com a progressão de 02 (duas) faixas, conforme estabelece o § 2º do art. 5º da Lei Complementar nº 195, de 09 de dezembro de 2011.

Art. 2º Publicar, anualmente, no âmbito da UPE, calendário estabelecendo cronograma de divulgação dos resultados preliminar e fi nal da 
Avaliação de Desempenho do GOMS, bem como período destinado à impetração de recursos.

Art. 3º Esta Portaria Conjunta entrará em vigor na data de sua publicação. 

MILTON COELHO DA SILVA NETO
Secretário de Administração

PEDRO HENRIQUE DE BARROS FALCÃO
Reitor da Universidade de Pernambuco

PORTARIA CONJUNTA SAD/SDSCJ Nº 46, DE 29 DE ABRIL DE 2016.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO e o SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANÇA E JUVENTUDE, no uso de 
suas atribuições, RESOLVEM:

Prorrogar, por mais 02 (dois) anos, a vigência da Seleção Pública Simplificada regida pela Portaria Conjunta SAD/SCJ nº. 009, de 29 
de janeiro de 2014, para a contratação de 36 (trinta e seis) profi ssionais de nível superior e nível médio/técnico, cujo resultado final foi 
homologado através da Portaria Conjunta SAD/SCJ nº 37, de 02 de abril de 2014.

MILTON COELHO DA SILVA NETO
Secretário de Administração

ISALTINO JOSÉ DO NASCIMENTO FILHO
Secretário de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude

PORTARIA CONJUNTA SAD/FACEPE Nº 47 DE 29 DE ABRIL DE 2016.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO e o DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE AMPARO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 
ESTADO DE PERNAMBUCO-FACEPE, no uso de suas atribuições, RESOLVEM:

Prorrogar, por mais 24 (meses) meses, a vigência da Seleção Pública Simplifi cada regida pela Portaria Conjunta SAD/FACEPE nº 28, 
de 11 de março de 2014, para contratação temporária de 13 (treze) profi ssionais, cujo resultado fi nal foi homologado através da Portaria 
Conjunta SAD/FACEPE nº 68 de 18 de junho de 2014.

MILTON COELHO DA SILVA NETO
Secretário de Administração 

ABRAHAM BENZAQUEN SICSU
Diretor Presidente da FACEPE

PORTARIA CONJUNTA SAD/ITERPE Nº 48, DE 29 DE ABRIL DE 2016.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO e o DIREITOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRÁRIA DO 
ESTADO DE PERNAMBUCO - ITERPE, tendo em vista a autorização contida no Decreto nº 42.927, de 15 de abril de 2016, bem como 
na Deliberação Ad Referendum nº 042, de 01 de abril de 2016, da Câmara de Política de Pessoal - CPP.

RESOLVEM:
I.  Abrir seleção pública simplifi cada, visando à contratação temporária de 18 (dezoito) profi ssionais para atuação no âmbito do 
ITERPE – Sede e Unidades Regionais, sendo: 05 (cinco) Técnicos Agrícolas, 03 (três) Assistentes Administrativos, 01 (um) Antropólogo, 
01 (um) Engenheiro Florestal, 02 (dois) Técnicos em Prestação de Contas, 03 (três) Engenheiros Agrônomos, 02 (dois) Advogados e 01 
(um) Técnico em Desenvolvimento Social, observados os termos da Lei Estadual nº 14.547, de 21 de dezembro de 2011.
II. Determinar que a Seleção Pública Simplifi cada regida por esta Portaria Conjunta seja válida por 02 (dois) anos, prorrogáveis por 
igual período nos termos da Lei, a partir da data de homologação do resultado fi nal, publicada no Diário Ofi cial do Estado de Pernambuco.
III.  Fixar em até 24 (vinte e quatro) meses o prazo de vigência dos contratos temporários provenientes da Seleção Pública Simplifi cada 
de que trata a presente Portaria Conjunta, prorrogáveis por iguais períodos, até o prazo máximo de 6 (seis) anos, conforme interesse e 
necessidade do ITERPE, observados os termos da Lei Estadual nº 14.547, de 21 de dezembro de 2011, e demais normas aplicáveis à 
matéria.
IV.  Instituir a Comissão responsável pela Coordenação do Processo Seletivo, fi cando, desde já, designados os seguintes membros, 
sob a presidência da primeira:

Nome Cargo Órgão
Marília Raquel Simões Lins Secretária Executiva de Pessoal e Relações Institucionais SAD
Leonardo Henrique Fernandes Bezerra Gestor Governamental SAD
Cleodon Ricardo de Souza Lima Assessor de Monitoramento de Programas ITERPE
Maria de Oliveira Diretora Técnica ITERPE
Ana Elizabeth Marques Vianna Supervisora de Recursos Humanos ITERPE
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3. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO:
 
3.1. As inscrições serão gratuitas e para se inscrever o candidato deverá preencher o Formulário de Inscrição (Anexo III), também 
disponível no site www.sara.pe.gov.br, e encaminhá-lo à Comissão Executiva do Processo Seletivo – ITERPE, no período informado no 
Anexo II, através de SEDEX com Aviso de Recebimento (AR) ou de forma presencial, nos dias úteis, no Gabinete da Presidência do 
Instituto de Terras e Reforma Agrária do Estado de Pernambuco - ITERPE, sito à Av. Caxangá, nº 2200, Cordeiro, Recife-PE – 
CEP: 50771-000, acompanhado de cópia dos documentos abaixo relacionados em envelope lacrado, devidamente identifi cado com o 
nome do candidato e a função a qual concorre: 

a) Documento de identidade com foto;
b) CPF;
c) Comprovante de residência emitido em seu nome;
d) Certidão de quitação Eleitoral;
e) Quitação com o serviço militar, se do sexo masculino;
f) Documentação comprobatória da experiência profi ssional;
g) Registro e regularidade junto ao Conselho Regional de sua profi ssão, quando for o caso;
h) Carteira de Nacional de Habilitação - CNH, no mínimo, da categoria “B”, quando for o caso;
i) Documentação comprobatória da escolaridade exigida para a função/área que concorre;
j) Declaração de que trata o subitem 2.2.7 deste Edital, quando for o caso.

3.2.  Serão considerados documentos de identidade:

Carteiras expedidas pelos Ministérios Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identifi cação e pelo Corpo de 
Bombeiros Militar e Polícias Militares, carteiras expedidas pelos órgãos fi scalizadores de exercício profi ssional (ordens, conselhos, etc.), 
passaporte, certifi cado de reservista, carteiras funcionais do Ministério Público, carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por 
lei federal, valham como identidade, carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação (somente o modelo com foto). Para validação 
como documento de identidade, o documento deve se encontrar dentro do prazo de validade.

3.3. Não será admitida a juntada de qualquer documento posterior à inscrição.

3.4. Quando se tratar de inscrição realizada por terceiro, mediante Procuração Pública ou Particular, todas as informações registradas 
na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, arcando este com as consequências de eventuais erros no 
preenchimento.
 
3.5. Não serão aceitas inscrições via fax, via correio eletrônico (e-mail).

3.6. Não será aceita a inscrição que não atender ao estabelecido neste Edital.

3.7. A qualquer tempo, será anulada a inscrição e todos os atos e fases dela decorrentes, se for constatada falsidade em qualquer 
declaração, bem como qualquer irregularidade nos documentos apresentados.

3.8. As informações prestadas no Formulário de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, devendo a comissão instituída 
excluir da Seleção o candidato que não preencher o formulário de forma completa e correta ou fornecer dados comprovadamente 
inverídicos, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.

3.9. A inscrição do candidato expressará sua integral adesão a todas as regras que disciplinam a presente seleção.

3.10. Cada candidato só poderá se inscrever para uma única função/área, conforme indicação constante no Anexo I deste Edital.

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

4.2. A avaliação Curricular valerá até 100 (cem) pontos, de acordo com a tabela abaixo:

NÍVEL MÉDIO e TÉCNICO

ITEM DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA

Experiência comprovada no serviço, público ou privado, na área 
para a qual o candidato se inscreveu

10 pontos por ano 
comprovadamente trabalhado 50 pontos

Cursos realizados para o desenvolvimento profi ssional, correlato 
à área de atuação, no mínimo, 20 horas/aula 10 pontos por curso 40 pontos

Diploma ou Declaração de conclusão do curso superior, emitida 
por instituição reconhecida pelo MEC 10 pontos por curso 10 pontos

TOTAL 100 PONTOS

NÍVEL SUPERIOR

ITEM DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA

Experiência comprovada no serviço, público ou privado, na área 
para a qual o candidato se inscreveu

05 pontos por ano 
comprovadamente trabalhado 30 pontos

Curso de especialização em áreas correlatas à função para a 
qual o candidato se inscreveu de, no mínimo, 180 horas/aula 10 pontos por curso 30 pontos

Curso de capacitação em áreas correlatas à função para a qual 
o candidato se inscreveu de, no mínimo, 30 horas/aula. 05 pontos por curso 20 pontos

Mestrado em áreas correlatas à função para a qual o candidato 
se inscreveu, emitida por instituição reconhecida pelo MEC 10 pontos por curso 10 pontos

Doutorado em áreas correlatas à função para a qual o candidato 
se inscreveu, emitida por instituição reconhecida pelo MEC. 10 pontos por curso 10 pontos

TOTAL 100 PONTOS

4.3. Será arredondada para 01 (um) ano, o tempo de experiência superior a 6 (seis) meses e inferior a 01 (um) ano completo.
 
4.4. Na data prevista no Anexo II deste Edital será divulgada a Relação Preliminar da Avaliação Curricular.

4.5. As informações referentes à experiência profi ssional deverão ser comprovadas através de:

4.5.1. Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;

4.5.2. Certidão/Declaração de tempo de serviço público ou privado, emitida pela unidade de recursos humanos da instituição em que 
trabalha ou trabalhou, na qual conste expressamente a função desempenhada e as atividades desenvolvidas;

4.5.3. No caso de experiência profi ssional como autônomo, mediante contratos ou Recibos de Pagamentos de Autônomo (RPA) ou 
notas fi scais de serviço ou declaração de imposto de renda, devendo constar expressamente o emprego/função desempenhados e as 
atividades desenvolvidas;

4.5.4. No caso de experiência profi ssional no exterior, mediante certidão da instituição para a qual trabalhou acompanhada de tradução 
para a língua portuguesa, feita por tradutor juramentado, na qual conste expressamente o emprego/função desempenhado e as atividades 
desenvolvidas;

4.5.5. No caso de experiência como cooperativado, mediante Declaração assinada pelo dirigente máximo da entidade à qual se vincula 
ou vinculou formalmente, na qual conste expressamente o cargo/emprego/função desempenhado e as atividades desenvolvidas;

4.5.6. Estágios não serão considerados para fi ns de comprovação de experiência profi ssional;

4.5.7. As Certidões/Declarações de que tratam os subitens 4.5.2. e 4.5.5. deverão ser emitidas em papel timbrado da instituição, e as 
autoridades responsáveis pela sua emissão deverão ter as suas fi rmas reconhecidas em cartório.

4.5.8. Para as funções que exigem nível superior completo, será considerado para fi ns de pontuação a experiência profi ssional 
comprovada a partir da data respectiva da declaração de conclusão.

4.5.9. Para as funções que exigem nível superior completo, as capacitações realizadas antes da graduação não serão consideradas 
para fi ns comprobatórios.

4.5.10. Qualquer informação falsa ou não comprovada gera a eliminação do candidato do presente processo seletivo, sem prejuízo de 
outras sanções cabíveis.

4.5.11. Não será admitido e computado o tempo de serviço prestado concomitantemente, para fi m de pontuação de experiência 
profi ssional.

4.5.12. O registro e a declaração de experiência apresentada pelo candidato que não identifi car claramente a correlação das atividades 
exercidas com a função pretendida, não será considerada para fi ns de pontuação.

5.  DA CLASSIFICAÇÃO FINAL:

5.1. A classifi cação fi nal no certame dar-se-á através da pontuação obtida na Avaliação Curricular;

5.2. Será eliminado da seleção o candidato que não comprovar a escolaridade exigida;

5.3. O candidato eliminado não receberá classifi cação alguma no certame;

5.4. O candidato que não apresentar documentação comprobatória de alguma informação curricular prestada no ato da inscrição, 
receberá pontuação zero no item correspondente.

5.5. O resultado será divulgado no endereço eletrônico www.sara.pe.gov.br, na data prevista no Anexo II, sendo de exclusiva 
responsabilidade do candidato acompanhar comunicados, convocações e o resultado fi nal da seleção.

6. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE:

6.1. Será utilizado como critério de desempate, sucessivamente:

a) Maior tempo de experiência profi ssional;
b) Idade civil mais avançada;
c) Ter sido jurado – Lei Federal nº 11.689/2008 que alterou o art. 440 do CPP

6.2. Nada obstante o disposto nos demais subitens imediatamente acima transcritos, fi ca assegurado aos candidatos que tiverem 
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos do art. 27, da Lei Federal n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), a idade mais 
avançada como primeiro critério para desempate, sucedido dos outros previstos neste item “Dos Critérios de Desempate”.

6.3. Ocorrendo, ainda, o empate de idade, em função da data de nascimento, serão analisadas as Certidões de Nascimento dos 
candidatos empatados, para constatar o desempate em hora(s), minuto(s) e segundo(s).

7. DOS RECURSOS:

7.1. Os candidatos poderão interpor recurso contra o resultado da Avaliação Curricular, dispondo do período informado no Calendário 
(Anexo II).

7.2. Os recursos deverão ser encaminhados por SEDEX com Aviso de Recebimento (AR) ou de forma presencial à Comissão 
Executiva do Processo Seletivo - ITERPE, situada na sede do ITERPE, Av. Caxangá, 2200, Cordeiro, Recife, PE,

7.3. CEP 50.711-000, pelo próprio candidato, no horário das 09:00 às 12:00 hs, de segunda a sexta, e das 13:00 às 17:00 hs, de 
segunda a quinta, utilizando-se do Modelo do Anexo IV, deste Edital.

7.4. Os recursos interpostos serão respondidos pela Comissão Executiva do Processo Seletivo - ITERPE, até a data especifi cada 
no Anexo II, através de veiculação na internet, sendo visualizados no endereço eletrônico www.sara.pe.gov.br, na página de consulta da 
situação do candidato.

7.5. Não será aceito recurso via fax, correio eletrônico (e-mail) ou qualquer outro meio diverso daquele previsto no edital.

7.6. Recursos inconsistentes, em formulário diferente do exigido ou fora das especifi cações estabelecidas neste Edital serão 
indeferidos.

7.7. Não serão apreciados os recursos interpostos fora do prazo estipulado neste edital, bem como, os apresentados contra avaliação, 
nota ou resultado de outro(s) candidato(s), sendo, de imediato, desconsiderados.

7.8. O resultado do julgamento dos recursos será devidamente homologado e divulgado, para que se produzam os efeitos 
administrativos e legais e estarão disponíveis aos recorrentes no endereço eletrônico www.sara.pe.gov.br.

7.9. Não serão aceitos novos documentos quando da interposição dos recursos.

7.10. O candidato quando da apresentação do recurso deverá atender aos subitens abaixo:

7.9.1 Preencher o recurso com letra legível.
7.9.2 Apresentar argumentações claras e concisas

8. DA CONTRATAÇÃO:

8.1. Os candidatos aprovados serão contratados na forma prevista na Lei Estadual nº 14.547, de 21 de dezembro de 2011, para 
exercerem suas atividades no âmbito da ITERPE, devendo ter disponibilidade para viagens, a fi m de desenvolver atividades no âmbito 
do Estado de Pernambuco ou fora dele.

8.2. Os candidatos aprovados serão contratados por um prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado observados 
os prazos da Lei 14.547/2011, respeitando o número de vagas, a ordem de classifi cação e a disponibilidade orçamentária e fi nanceira do 
ITERPE. 

8.3. A convocação para as contratações se dará através de telegrama dirigido ao endereço constante na fi cha de inscrição do 
candidato classifi cado, sendo ele o único responsável por correspondência não recebida, em virtude de inexatidão no endereço informado.

8.4. O candidato que não atender à convocação para a sua contratação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, juntamente com a 
apresentação dos documentos para a comprovação dos requisitos para a contratação, citados neste Edital, será considerado desistente, 
sendo automaticamente excluído do processo seletivo simplifi cado e será imediatamente convocado outro candidato, respeitadas a 
classifi cação geral dos candidatos aprovados.

8.5. Os exames pré-admissionais (avaliação da condição de saúde física e mental) serão realizados às expensas dos candidatos, 
quando convocados para a contratação.

8.6. Para a formalização do contrato de trabalho do profi ssional devidamente aprovado e classifi cado na Seleção, deverão ser 
apresentados os seguintes documentos, além de outros exigidos neste Edital:

a) CPF - Cadastro de Pessoa Física (original e cópia); 
b) Cartão PIS ou PASEP (caso não seja o primeiro contrato de trabalho); 
c) Cédula de Identidade (original e cópia); 
d) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
e) 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), ou declaração de união estável;
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 ou Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Federal e Estadual;
m) Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br).;
n) Comprovante de residência em seu nome.

8.7. A não observância do prazo estipulado para entrega dos documentos, bem como a apresentação de documentação incompleta 
ou em desacordo com o estabelecido neste edital, impedirá a contratação do candidato, a qualquer tempo, em decorrência da presente 
seleção.

8.8. As contratações serão rescindidas, a qualquer tempo, quando: conveniente ao interesse público; verifi cada a inexatidão ou 
irregularidade nas informações prestadas durante o processo seletivo; constatada falta funcional; verifi cada a ausência de idoneidade 
moral, assiduidade, disciplina, efi ciência e/ou aptidão para o exercício da função; ou quando cessadas as razões que lhe deram origem. 

8.9. DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO:

8.9.1.  Para inscrição, o candidato deverá satisfazer as seguintes condições:

a) Ter sido aprovado no processo seletivo;
b) Ser brasileiro ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12, §1º, da Constituição Federal;
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3. Função de Engenheiro Florestal:

Remuneração mensal: R$ 4.590,00 (quatro mil, quinhentos e noventa reais).

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais.

Vagas: 01 (uma).

Requisitos: Diploma ou Declaração de conclusão de Curso de Graduação em Engenharia Florestal, respeitadas as especifi cidades 
e atribuições da função, emitido por instituição ofi cialmente reconhecida/autorizada pelo órgão competente; inscrição em condições 
regulares no órgão de representação da categoria profi ssional; exercício profi ssional como Engenheiro Florestal, por no mínimo 06 (seis) 
meses; Carteira de Habilitação Nacional vigente, no mínimo da categoria B. 
OBS: Ter disponibilidade para viagens.

Atribuições: Capacitar agricultores em tecnologias de proteção ao meio ambiente; executar, acompanhar e supervisionar a demarcação 
e averbação das áreas de Reserva Legal e áreas de Preservação Permanente – APP; estimular agricultores e associações no uso de 
alternativas de preservação ambiental; elaborar Relatórios Ambientais; cumprir e fazer cumprir as exigências estabelecidas na legislação 
ambiental e no Termo de Ajustamento de Conduta – TAC; realizar vistorias e perícias técnicas; desempenhar outras atividades correlatas, 
dentro da área, que forem solicitadas.
OBS: Algumas atividades podem ser desenvolvidas em nível de campo.
 
4. Função de Antropólogo:

Remuneração mensal: R$ 2.457,10 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e dez centavos).

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais.

Vagas: 01 (uma).

Requisitos: Diploma ou Declaração de conclusão de Curso de Antropologia, respeitadas as especifi cidades e atribuições da função, 
emitido por instituição ofi cialmente reconhecida/autorizada pelo órgão competente; inscrição em condições regulares no órgão de 
representação da categoria profi ssional; exercício profi ssional como Antropólogo, por no mínimo 06 (seis) meses; Carteira de Habilitação 
Nacional vigente, no mínimo da categoria B.
OBS: Ter disponibilidade para viagens.

Atribuições: Coordenar, supervisionar e elaborar estudos antropológicos, desenvolver outras tarefas correlatas.
OBS: Algumas atividades podem ser desenvolvidas em nível de campo.

5. Função de Técnico Agrícola:

Remuneração mensal: R$ 1.635,00 (hum mil, seiscentos e trinta e cinco reais).

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais.

Vagas: 05 (cinco)

Requisitos: Certifi cado ou Declaração de conclusão do Curso médio em técnicas agrícolas ou similar, concluído em instituição 
ofi cialmente reconhecida/autorizada pelo órgão competente; inscrição em condições regulares no Conselho da categoria; exercício 
profi ssional como Técnico Agrícola por no mínimo 06 (seis) meses.
OBS: Ter disponibilidade para viagens.

Atribuições: Orientar e monitorar as Associações na execução dos Projetos de Investimento produtivos e de infra-estrutura, apoiar o 
ITERPE nas ações de regularização fundiária; realizar outras tarefas correlatas.
OBS: Algumas atividades podem ser desenvolvidas em nível de campo.

6. Função de Técnico em Desenvolvimento Social:

Remuneração mensal: R$ 2.457,40 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos).

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais.

Vagas: 01 (uma).

Requisitos: Certifi cado ou Declaração de conclusão do Curso Superior em Licenciatura ou Bacharelado em Ciências Sociais, Serviço 
Social, Licenciatura ou Bacharelado em História ou Geografi a, Antropologia, Sociologia, ou Ciências Políticas, Pedagogia, Filosofi a ou 
Psicologia, emitido por instituição ofi cialmente reconhecida/autorizada pelo órgão competente; inscrição em condições regulares no 
órgão de representação da categoria profi ssional, exercício profi ssional na área, por no mínimo 06 (seis) meses, Carteira de Habilitação 
Nacional vigente, no mínimo da categoria B.
OBS: Ter disponibilidade para viagens.

Atribuições: Acompanhar, capacitar e orientar associações rurais em gestão e desenvolvimento de projetos; apoiar os agricultores 
na identifi cação e articulação de parceiros no âmbito das instituições públicas e da sociedade civil, promovendo o protagonismo e 
o empreendedorismo; assessorar as associações de agricultores na identifi cação e articulação de programas e políticas públicas e 
sociais; realizar vistorias técnicas; realizar outras tarefas correlatas.
OBS: Algumas atividades podem ser desenvolvidas em nível de campo.

7. Função de Técnico em Prestação de Contas:

Remuneração mensal: R$ 2.457,40 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos).

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais.

Vagas: 02 (duas).

Requisitos: Diploma ou Declaração de conclusão de curso superior em Administração, Ciências Econômicas, ou Ciências Contábeis, 
concluído em instituição ofi cialmente reconhecida/autorizada pelo órgão competente; comprovação de registro no Conselho da categoria; 
experiência comprovada de no mínimo 06 (seis) meses nas atividades de prestação de contas, após graduação. 
OBS: Ter disponibilidade para viagens.

Atribuições: Acompanhar e analisar as prestações de contas dos subprojetos, emitir laudos, pareceres e relatórios conclusivos das 
mesmas; orientar as associações sobre a documentação necessária à prestação de contas dos subprojetos; fornecedor suporte técnico 
ao ITERPE.

8. Função de Assistente Administrativo:

Remuneração mensal: R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais).

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais.

Vagas: 03 (três)

Requisitos: Certifi cado ou Declaração de conclusão do ensino médio completo, em instituição ofi cialmente reconhecida/autorizada pelo 
órgão competente.
OBS: Ter disponibilidade para viagens.

Atribuições: Realizar trabalhos administrativos do ITERPE nas áreas de recursos humanos, fi nanças, logística e de administração geral. 
Atender ao público interno e externo. Fazer e atender chamadas telefônicas obtendo e fornecendo informações. Preparar relatórios e 
planilhas de cálculos diversos. Elaborar documentos administrativos, tais como ofício, informação, memorandos, atas, etc. Secretariar 
as unidades. Orientar, instruir e proceder à tramitação de processos, orçamentos, contratos e demais assuntos administrativos. Elaborar 
levantamentos de dados e informações. Participar de projetos na área administrativa ou outra. Participar de comissões e grupos de 
trabalhos, quando designado. Efetuar registro, preenchimento de fi chas, cadastro, formulários, requisições de materiais, quadros e 
outros similares. Elaborar, sob orientação, planos iniciais de organização, gráfi cos, fi chas, roteiros, manuais de serviços, boletins e 
formulários. Elaborar estudos objetivando o aprimoramento de normas e métodos de trabalho. Arquivar sistematicamente documentos. 
Manter organizado e ou atualizar arquivos, fi chários e outros, promovendo medidas de preservação do patrimônio documental. Auxiliar 
na organização de promoções culturais e outras. Receber, conferir, armazenar, controlar e entregar produtos, materiais e equipamentos 
no almoxarifado ou em outro local. Participar de programa de treinamento, quando convocado. Zelar pela conservação, limpeza e 
manutenção dos equipamentos e ambiente de trabalho. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e 
programas de informática. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

c) Atender aos requisitos da função a que concorreu;
d) Estar em dia com as obrigações eleitorais;
e) Ter certifi cado de reservista ou de dispensa de incorporação, se do sexo masculino;
f) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos ou emancipados civilmente;
g) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função;
h) Firmar declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera 
federal, estadual ou municipal; bem como não exercer função, emprego ou função pública nos referidos entes públicos;
i) Cumprir as determinações deste edital;
j) Não acumular cargos, empregos ou funções públicas, a não ser nos casos constitucionalmente permitidos; 
k) Não estar impedindo de fi rmar nova Contratação Temporária no âmbito do Poder Executivo do Estado de Pernambuco, por 
alcance de interstícios de que trata, de outros, o art. 9º da Lei nº 14.547, de 21 de dezembro de 2011, e alterações.

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

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

9.3. Acarretará a eliminação do candidato na seleção, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a 
quaisquer das normas defi nidas neste Edital ou em outros comunicados relativos ao certame.

9.4. Ocorrendo a comprovação de falsidade de declaração/informação ou de inexatidão dolosa ou culposa dos dados expressos no 
Formulário de Inscrição, bem como falsidade e adulteração dos documentos apresentados pelo candidato, o mesmo terá sua inscrição 
cancelada, e a anulação de todos os atos dela decorrentes, independentemente da época em que tais irregularidades vierem a ser 
constatadas, além de sujeitar o candidato às penalidades cabíveis.

9.5. O resultado fi nal do processo seletivo simplifi cado será homologado, no Diário Ofi cial do Estado de Pernambuco, através de 
Portaria Conjunta SAD/ITERPE, na qual constarão duas relações de candidatos classifi cados, em ordem decrescente de classifi cação, 
contendo o nome do candidato e pontuação fi nal, respectivamente, a primeira contendo todos os classifi cados e, a segunda, contendo 
apenas os candidatos classifi cados pessoas com defi ciência. 

9.6. A aprovação e a classifi cação fi nal, na presente Seleção, não confere ao candidato selecionado o direito à contratação, apenas 
impede que o Instituto de Terras e Reforma Agrária preencha as vagas fora da ordem de classifi cação ou com outras pessoas. O ITERPE 
reserva-se o direito de formalizar as contratações em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária e fi nanceira.

9.7. O prazo de validade da seleção se esgotará em 02 (dois) anos, prorrogável por igual período, a contar da data da homologação 
de seu resultado fi nal no Diário Ofi cial.

9.8. Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos.

9.9. Não será fornecido ao candidato documento comprobatório de classifi cação na presente Seleção, valendo, para esse fi m, a 
publicação na imprensa ofi cial.

9.10. O candidato deverá manter atualizado o seu endereço na entidade executora, enquanto estiver participando da Seleção, até 
48h da divulgação do resultado fi nal. São de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos decorrentes da não atualização de seu 
endereço.

9.11. Após a homologação do resultado fi nal, os candidatos aprovados deverão manter seus endereços atualizados junto ao ITERPE, 
para efeito de futuras convocações.

9.12. Os casos omissos deste Edital serão analisados pela Comissão Coordenadora do Processo Seletivo, ouvida a entidade 
executora no que couber.

9.13. A interpretação do presente Edital deve ser realizada de forma sistêmica, mediante combinação dos itens previstos para 
determinada matéria consagrada, prezando pela sua integração e correta aplicação, sendo dirimidos os confl itos e dúvidas pela Comissão 
Coordenadora do Processo Seletivo, ouvida a entidade executora, quando necessário.

9.14. Todos os horários previstos neste edital correspondem ao horário ofi cial do Estado de Pernambuco.

9.15. A rescisão do contrato, por iniciativa do contratado, deverá ser comunicada, por escrito, ao ITERPE, com antecedência de, no 
mínimo, 30 (trinta) dias, para que o serviço não tenha prejuízo a sua regular prestação. Neste caso, poderá ser convocado o próximo 
candidato da lista de classifi cados.

9.16. Se, a qualquer tempo, for identifi cada inexatidão nas informações, falsidade nas declarações ou quaisquer irregularidades nos 
documentos, o candidato será eliminado do processo seletivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

9.17. A documentação referente a todas as etapas da presente Seleção Pública Simplifi cada deverá ser mantida em arquivo impresso 
ou eletrônico por no mínimo 6 (seis) anos, em atendimento à Resolução nº 14 do Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ.

ANEXO I

DAS FUNÇÕES, REMUNERAÇÃO, JORNADA DE TRABALHO, VAGAS, REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES

1. Função de Advogado:

Remuneração mensal: R$ 3.000,00 (três mil reais).

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais.

Vagas: 02 (duas)

Requisitos: Diploma ou Declaração de conclusão de Curso de Graduação em Direito, emitido por instituição ofi cialmente reconhecida/
autorizada pelo órgão competente; inscrição em condições regulares no Órgão de representação da categoria profi ssional: Ordem dos 
Advogados do Brasil – OAB; exercício profi ssional como Advogado, por no mínimo 06 (seis) meses.
OBS: Ter disponibilidade para viagens.

Atribuições: Realizar trabalhos de caráter técnico na área jurídica; prestar apoio em assuntos de natureza jurídica e legislativa às 
diversas áreas do ITERPE; zelar pela observância da legalidade e fi nalidade dos atos administrativos e das atividades do ITERPE; 
produzir estudos, informações, recomendações e outros documentos necessários às decisões do Diretor Presidente, diligenciando a 
obtenção de informações e esclarecimentos junto aos demais setores; participar de equipes de trabalho multidisciplinares inclusive 
envolvendo pessoal técnico especializado de outras unidades do ITERPE; prestar assessoramento dentro das especialidades à Chefi a 
imediata; elaborar relatórios de trabalhos relacionados com a especialidade; assessorar agricultores na regularidade jurídica das 
Associações e de seus Estatutos, elaborar relatórios técnico-jurídicos; representar o órgão junto às instituições do Poder Público e 
Privado; participar de audiências e reuniões de negociações relativas a confl itos agrários, promover análise jurídica dos processos de 
regularização fundiária; desempenhar outras atividades correlatas, dentro da área jurídica, que forem solicitadas, sempre observada a 
competência da Procuradoria Geral do Estado.

2. Função de Engenheiro Agrônomo:

Remuneração mensal: R$ 4.590,00 (quatro mil, quinhentos e noventa reais).

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais.

Vagas: 03 (três).
 
Requisitos: Diploma ou Declaração de conclusão de Curso de Graduação em Engenharia Agronôma, respeitadas as especifi cidades 
e atribuições da função, emitido por instituição ofi cialmente reconhecida/autorizada pelo órgão competente; inscrição em condições 
regulares no órgão de representação da categoria profi ssional; exercício profi ssional como Engenheiro agrônomo, por no mínimo 06 
(seis) meses; Carteira de Habilitação Nacional vigente, no mínimo da categoria B. 
OBS: Ter disponibilidade para viagens.

Atribuições: Georreferenciar e avaliar imóveis rurais; assessorar, monitorar e fi scalizar projetos produtivos, elaborar planos e projetos 
na área de desenvolvimento rural, emitir laudos de supervisão, pareceres e relatórios técnicos; assessorar e monitorar atividades 
relacionadas ao desenvolvimento socioeconômico e ambiental; realizar vistorias e perícias técnicas; desempenhar outras atividades 
correlatas, dentro da área, que forem solicitadas.
OBS: Algumas atividades podem ser desenvolvidas em nível de campo.
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e nos termos da legislação em vigor (Decreto Federal nº 3.298/1999), _____ (é / não é) portador (a) da Defi ciência ______________ 
(física/auditiva/visual) de CID 10 ________, em razão do seguinte quadro:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Diante disso, informo que será necessário:
(     ) Defi ciência física: acesso especial à sala onde será realizada a prova escrita, em razão de difi culdade de locomoção por paralisia 
de membro (s) inferior (es).
(     ) 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 possam comprovar a Defi ciência (laudo dos 
exames acompanhados da tela radiológica, escanometria, Tomografi a Computadorizada, Ressonância Magnética, Audiometria, 
Campimetria Digital Bilateral, estudo da acuidade visual com e sem correção, etc.). 

Recife, _____/____/_____

Ratifi co as informações acima.

Ass. c/ Carimbo do Médico

Legislação de referência

Decreto Federal nº 3.298 de 20 de dezembro de 1999:
Art. 4o É considerada pessoa portadora de defi ciência a que se enquadra nas seguintes categorias:
I - 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 audit iva - 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 vis ual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; 
a baixa visão, que signifi ca acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a 
somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das 
condições anteriores.

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

Nº 1059-Dispensar Suzana Cesar Clemente Chacon Paes, matrícula nº 299.721-5, da função de vogal da Comissão de Acumulação de 
Cargos, Empregos e Funções - CACEF, do Poder Executivo Estadual, com efeito retroativo a 28 de março de 2016.

Nº 1060-Designar Isadora Maia Correia da Silva, matrícula nº 318.657-1, para exercer a função de vogal da Comissão de Acumulação 
de Cargos, Empregos e Funções - CACEF, do Poder Executivo Estadual, com efeito retroativo a 11 de abril de 2016.

Nº 1061-Designar a servidora Juliana do Nascimento Lima Valença, matrícula nº 324.626-4, para exercer a Função Gratifi cada de 
Chefe da Unidade de Apoio e Acompanhamento, símbolo FGS-1, da Secretaria Executiva de Pessoal e Relações Institucionais, em 
substituição a Suzana Cesar Clemente Chacon Paes, matrícula nº 299.721-5, com efeito retroativo a 28 de março de 2016.

Nº 1062-Dispensar a servidora a Juliana do Nascimento Lima Valença, matrícula nº 324.626-4, da Função Gratifi cada de Supervisão 
- 2, símbolo FGS-2, da Gerência de Apoio Jurídico aos Processos de Pessoal, da Secretaria de Administração com efeito retroativo a 28 
de março de 2016.

Nº 1063-Designar o servidor Daniel Rodrigues de Souza, matrícula nº 324.599-3, para exercer a Função Gratifi cada de Supervisão - 2, 
símbolo FGS-2, da Gerência de Apoio Jurídico aos Processos de Pessoal, da Secretaria de Administração, a partir de 29 de maio de 2016.

Nº 1064-Exonerar, a pedido, os servidores abaixo relacionados devendo ser observado o art.140 da Lei nº 6.123/68, em relação ao 
pagamento de débito porventura existente, conforme Parecer nº 500/2011 da Procuradoria Geral do Estado.

Nº PROCESSO NOME MATRÍCULA CARGO NÍVEL/SÍMB. ÓRGÃO/
ENTIDADE A PARTIR

9406153.1/2016 CINARA DANTAS GOMES 
SIQUEIRA 12.226-2 AUX. ASSISTENTE MÉDICA -

INSTITUTO DE 
RECURSOS HUMANOS DE 

PERNAMBUCO IRH
03/03/1997

0430807.4/2016 GABRIELLA VIRGINIA ROQUE 
DA SILVA VALENTIM 300.915-7

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAL
IV A EDUCAÇÃO 31/03/2016

8812916.8/2016 JACIARA JOSEFA GOMES 221.452-0 AGENTE DE POLÍCIA - DEFESA SOCIAL POLÍCIA 
CIVIL 01/03/2016

8823205.1/2016 JOÃO PAULO TEIXEIRA DA 
SILVA 296.526-7 AUXILIAR DE LEGISTA - DEFESA SOCIAL POLÍCIA 

CIVIL 23/03/2016

Milton Coelho da Silva Neto
Secretário de Administração

PORTARIA SAD DO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2015

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

Nº 3.451-Designar Isadora Maia Correia da Silva, matrícula nº 318.657-1, para exercer a função de vogal da Comissão de Acumulação 
de Cargos, Empregos e Funções - CACEF, do Poder Executivo Estadual, no período de 23 de novembro de 2015 a 11 de abril de 2016, 
em substituição a Cybelle Cristine Seixas Lobo, matrícula nº 318.656-3, em gozo de licença do TRE e licença maternidade.

Milton Coelho da Silva Neto
Secretário de Administração

 (REPUBLICADA POR HAVER SAÍDO COM INCORREÇÃO NO ORIGINAL)

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:

Nº 1065-Considerar autorizada a cessão à Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão, do servidor Emannuel Davison Alves dos 
Santos, matrícula nº 249.915-0, da Secretaria de Educação, com ônus para o órgão de origem, mediante permuta, no exercício de 2015.

Nº 1066-Considerar autorizada a cessão à Prefeitura Municipal de Caruaru, da servidora Laudicea Rossane Florêncio Interaminense, 
matrícula nº 179.094-3, da Secretaria de Educação, com ônus para o órgão de origem, mediante permuta, no exercício de 2013.

Nº 1067-Considerar autorizada a prorrogação da cessão à Prefeitura Municipal de Flores, da servidora Tassiana Leite Perazzo, matrícula 
nº 252.252-7, da Secretaria de Educação, com ônus para o órgão de origem, mediante permuta, no exercício de 2012.

Nº 1068-Considerar autorizada a prorrogação da cessão à Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão, dos servidores abaixo 
relacionados, da Secretaria de Educação, com ônus para o órgão de origem, mediante permuta, no exercício de 2015.

NOME MATRÍCULA
Albino Carneiro de Andrade 189.510-9
Ana Claudia Barbosa da Silva 242.714-1
Ana Paula Silveira de Araújo 177.589-8
Edmo da Costa Neves Filho 121.985-5
Edna Maria da Silva 173.238-2
Gustavo Adolfo Vasconcelos de Melo 189.858-2
Joaquim Pereira de Queiroz Neto 276.794-5
Joselma Vitor dos Santos Santana 257.528-0

ANEXO II

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES

ATIVIDADE DATA/PERÍODO LOCAL

Inscrição (Via SEDEX ou 
diretamente no ITERPE)

16/05/2016 a 31/05/2016 no horário das 09:00 
às 12:00 hs, de segunda a sexta, e das 13:00 às 

17:00 hs, de segunda a quinta. ~
Postagem até 31/05/2016

Sede do Instituto de Terras e Reforma Agrária. 
Av. Caxangá, 2200 Cordeiro ∙ Recife/PE ∙ CEP: 
50.711-000

Resultado preliminar da 
avaliação curricular 17/06/2015 www.sara.pe.gov.br

Recurso (Via SEDEX ou 
diretamente no ITERPE)

20 a 22/06/2016, no horário das 09:00 às 12:00 hs 
e das 13:00 às 17:00 hs. 
Postagem até 22/06/2016

Sede do Instituto de Terras e Reforma Agrária. 
Av. Caxangá, 2200 ∙ Cordeiro ∙ Recife/PE ∙ CEP: 
50.711-000

Julgamento do Recurso 04/07/2015 www.sara.pe.gov.br
Resultado fi nal 05/07/2015 www.sara.pe.gov.br 

ANEXO III

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
1. DADOS PESSOAIS:

NOME DO CANDIDATO

Nº DO DOC. DE IDENTIDADE                                               ÓRGÃO EXP.                                         UF                       SEXO
F M

Nº DO CPF/CIC DO CANDIDATO
-

ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA) 

NÚMERO                          APTO                              COMPLEMENTO 

BAIRRO                                                                                                                                                           CEP 
  -

CIDADE                                                                                                                                    UF            TELEFONE FIXO

CELULAR  1                                                                      CELULAR 2

E-MAIL

2. OPÇÃO DO CANDIDATO (FUNÇÃO):  __________________________________________________________________________

3. CANDIDATO É PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA FORMA DA LEI? SIM(    ) NÃO(    ) Qual? _______________________________
__________________________________________________________
4. CANDIDATO CONCORRERÁ, NESTA SELEÇÃO, ÀS VAGAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA? 
    SIM(    ) NÃO(    )  

5. TITULAÇÃO DO CANDIDATO EM CURSOS DE:
· GRADUAÇÃO:_________________________________________________________________________

· PÓS-GRADUAÇÃO/ESPECIALIZAÇÃO: ________________________________________________________________________

· MESTRADO: ______________________________________________________________________________________

· DOUTORADO: ______________________________________________________________________________________

6. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

LOCAL:

Data de Início:     /      /          Data do Término      /       /               Tempo de Serviço (ano, meses, dias):     

LOCAL:

Data de Início:     /      /          Data do Término      /       /               Tempo de Serviço (ano, meses, dias):     

LOCAL:

Data de Início:     /      /          Data do Término      /       /               Tempo de Serviço (ano, meses, dias):     

Assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas e declaro estar ciente das penalidades cabíveis.

__________________, _______/______/________
Local e Data

__________________________________________________
Assinatura do(a) Candidato(a)

ANEXO IV

FORMULÁRIO PARA RECURSO

Nome do candidato: 

À Comissão Executiva do Processo Seletivo - ITERPE: 
Como candidato à Seleção Pública Simplifi cada para o ITERPE, para a função de ____________________, interponho recurso contra a 
Avaliação Curricular, sob os seguintes argumentos: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

Recife, ___ de __________ de 2016. 

_______________________________ 
Assinatura do Candidato 

ANEXO V

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/ITERPE nº 48, de 29 de abril de 2016, fundamentado no exame clínico 
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941421822015 – Sinesio Telis Gomes ,mat. 2708426, ,concedo 30 dias a partir de 11/05/2015.
941421932015 – Adriana Costa S. V. de N. de Oliveira ,mat.3028445 ,concedo 09 dias a partir de 23/05/15.
941004112016 – Virginia Lima da Rocha, mat.1346700, concedo 30 dias a partir de 18/05/15.
941002862016 – Mario Lavor Passos, mat.1209851, concedo 10 dias a partir de 22/05/15.
941002532016 – Mário Lavor Passos, mat.1811789, concedo 10 dias a partir de 22/05/15.
940977552016 - Eliane Rodrigues da Silva , mat.1767984, concedo 30 dias a partir de 09/02/15.
940978012016 - Elizabete M.Gonçalves ,mat. 3029646, concedo 20 dias a partir de 03/02/15.
940978562016 - Maria Galgane Nunes Soares ,mat.2620669, concedo 15 dias a partir de 04/02/15.
940979132016 - Evelina Maria da Silva , mat.1735080, concedo 30 dias a partir de 02/02/15.
940979462016 - Marisete Siqueira de S. Santos ,mat.2408040, concedo 30 dias a partir de 05/02/15.
940979702016 - Maria de Jesus Santos Silva , mat.1067249, concedo 60 dias a partir de 02/02/15.
940980602016 - Sargão Bento Maranhão ,mat.2524260 , concedo 40 dias a partir de 31/01/15.
940981042016 - Sheila Maria L.Lira Monteiro , mat.1079700 , concedo 08 dias a partir de 19/02/15.
940981152016 - Terezinha Pereira Lins , mat.896098 ,concedo 10 dias a partir de 29/01/15.
940981482016 - Elmira José da Silva, mat.2498111 , concedo 05 dias a partir de 02/02/15.
940981612016 - Izaurí Bezerra de Albuquerque , mat.1745158 ,concedo 15 dias a partir de 02/02/15.
940981722016 - Welton Andrade de Melo Lira , mat.3010724 , concedo 150 dias a partir de 06/02/15.
940982052016 - Aracelly Paula F.de A. S. Medeiros , mat.2427400 , concedo 20 dias a partir de 22/09/14.
940982272016 - Rosinete Francelino de C. Florencio , mat.1324659 , concedo 30 dias a partir de 02/02/15.
940982952016 - Avaneide Maria da Silva , mat.1605038 , concedo 15 dias a partir de 19/01/15.
940983062016 - Severino dos R. Alves Feitoza , mat.1898736 , concedo 30 dias a partir de 12/02/15.
940983412016 - Maria da Glória S. da Silva ,mat.1542044 , concedo 72 dias a partir de 11/02/15.
940984072016 - Nelson Antonio de A. Barros , mat.2560763 , concedo 90 dias a partir de 20/06/12.
940984202016 - Maria Carmeluze M. Cavalcanti , mat.2396394 , concedo 30 dias a partir de 27/05/09.
940985212016 - Maria Lucicleide Alexandre Bezerra, mat.1598937, concedo 90 dias a partir de 06/02/15.
940985082016 - Francisca Patricia P. Silva ,mat.2522381 , concedo 30 dias a partir de 05/02/15.
940984532016 - Normela Guimarães Bonfi m ,mat.1572539 ,concedo 30 dias a partir de 13/02/15.
941001412016 - Suely Ferreira Portela, mat.1248057, concedo 30 dias a partir de 26/05/15.
941001282016 – Fernando José de Almeida, mat.1774042, concedo 90 dias a partir de 29/05/15.
941001172016 - Izauri Bezerra de Albuquerque, mat.1745158, concedo 60 dias a partir de 28/05/15.
940999372016 – Fábio Patricia de Freitas Araújo, mat.2627027, concedo 15 dias a partir de 12/04/12.
940999045016 – Fábio Patricia de Freitas Araújo, mat.2627027, concedo15 dias a partir de 02/10/12.
941001522016 - Erivânia Monteiro de Souza, mat.1238167, concedo 30 dias a partir de 23/05/15.
050563452014 - Dione Maria de S. Lima Nascimento ,mat.1284703 ,concedo 60 dias a partir de 05/09/14.
053609842014 - Dione Maria de S. Lima Nascimento ,mat.1284703 ,concedo 45 dias a partir de 06/11/14.
048520452013 - Leonice Dias Moreira ,mat.2629631,concedo 30 dias a partir de 03/12/11.
047541472014 - Fábia Patricia de Freitas Araújo ,mat.2627027 ,concedo 15 dias a partir de 10/06/13.
045822822013 - Fábia Patricia de Freitas Araújo ,mat.2627027 ,concedo 30 dias a partir de 07/05/13.
940952682016 – Cleia Ferreira Monteiro ,mat.2560712 ,concedo 120 dias a partir de 12/05/15.
940951672016 – Aure Maria dos Santos Trindade ,mat.2571595 ,concedo 90 dias a partir de 02/05/15.
940949212016 – Roberta Ramalho Soares ,mat.2520710 ,concedo 15 dias a partir de 30/04/15.
940940762016 – Ana Marluce R.Teixeira de Oliveira ,mat.965956 ,concedo 30 dias a partir de 06/05/15.
940943352016 – Maria Nazaré Vieira Lima ,mat.3008339 ,concedo 30 dias a partir de 07/05/15.
940940102016 – Telma Marques de Andrade ,mat.1892312 ,concedo 20 dias a partir de 29/04/15.
940939312016 – Sérgio Luiz de Oliveira Abreu ,mat.1412639 ,concedo 20 dias a partir de 03/05/15.
940936152016 – Mirtes de Souza Barbalho ,mat.1968440 ,concedo 15 dias a partir de 05/05/15.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DEFIRO o pedido de licença maternidade
043257712015 – Tatiane de A. Leite Siqueira ,mat. 2699273 ,concedo 180 dias a partir de 06/04/15.
941269832015 – Núbia Nejaim da Silva ,mat.2601192 ,concedo 180 dias a partir de 04/05/15.
055237262014 - Filomena M. de Souza Yoryô , mat.2718090 ,concedo 180 dias a partir de 15/12/14.
052521852014 - Erica Magna Santos de Brito ,mat.3405044 ,concedo 180 dias a partir de 24/10/14.
052267502014 - Pollyana Valéria Gomes Brito ,mat.2569272 ,concedo 180 dias a partir de 20/06/11.
051352922014 - Carla Cristina Simões Carvalho ,mat.2622351 , concedo 180 dias a partir 18/09/14.
051297282015 - Maria Pontes da Silva ,mat.2721104 ,concedo 180 dias a partir de 06/08/13.
050943252014 - Joseane Maria Monteiro Rosa ,mat.10903357 ,concedo 180 dias a partir de 29/08/14.
050943822014 - Jeane Maria Monteiro Rosa ,mat.2438356 ,concedo 180 dias a partir de 29/08/14.
04853082013 - Francinete Alves Carreia ,mat.2706741 ,concedo 180 dias a partir de 20/10/11.
047034772014 - Sonia Aparecida da Silva Brito ,mat.3207668 ,180 dias a partir de 20/06/14.
044866232014 - Sandra de Miranda Rodrigues ,mat.3015242 ,concedo 180 dias a partir de 02/04/14.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DEFIRO os pedidos de licença p/acompanhar pessoa da família
940996452016 – Rita de Cássia de Souza Lima ,mat.1554050, concedo 12 dias a partir de 27/04/15.
940997132016 – Marcia Fontana Paiva ,mat.1593986, concedo 30 dias a partir de 09/05/15.
940997572016 – Rivandete N. Araújo de Moraes, mat.2571641, concedo 05 dias a partir de 18/05/15.
940997682016 - Rivandete N. Araújo de Moraes, mat.2450992, concedo 05 dias a partir de 18/05/15.
940997812016 – Mérita de Cassia C. T. Bezerra, mat.1210955, concedo 22 dias a partir de 04/05/15.
940998932016 – Alyne Anne Soares de Oliveira, mat. 2625229, concedo 30 dias a partir de 28/05/15.
940948642016 – Katarina Rodrigues Carneiro Lima ,mat.2653710 ,concedo 04 dias a partir de 05/05/15.
940937732016 – Sandra Alves de Moras Albuquerque ,mat.1779974 ,concedo 30 dias a partir de 15/04/15.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INDEFIRO o pedido de licença p/acompanhar pessoa da família
940996802016 – Valéria Maria F. da Silva, mat.1318993, indeferido.

André Longo Araújo de Melo
Diretor - Presidente

AGRICULTURA E REFORMA AGR˘RIA
Secretário: Nilton da Mota Silveira Filho

PORTARIA SARA NO 018 DE 28 DE ABRIL DE 2016. 

O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA DO ESTADO, 
● Considerando a necessidade de manter e ampliar a cobertura vacinal dos rebanhos bovinos e bubalinos; fortalecer a participação do 
setor produtivo na erradicação da Febre Aftosa; divulgar e informar aos produtores rurais sobre a importância da campanha de vacinação;
RESOLVE:
I. Indicar o servidor do IPA, CARLOS FERNANDO DOS SANTOS – Matrícula 1510-5, para as atividades de divulgação e mobilização, da 
1ª Etapa da Campanha de Vacinação contra Febre Aftosa-2016, o qual terá direito a recebimento de diárias, assim como abastecimento 
de combustível no veículo de placa PEJ 8648, pelo período de 11/04 a 30/05/2016.
II - Criar um Grupo de Trabalho, no período de 1º a 30/05/2015, composto pelos servidores do Instituto Agronômico de Pernambuco - IPA, 
a seguir descritos, que terão direito de receber diárias e abastecer, com combustível, os veículos abaixo relacionados:

NOME PLACA VEÍCULO
Ângela Maria de Sena KIV - 9872
Claudio José Dias da Silva KIV - 2262
Denny Lapenda Fagundes PEL - 2409
Elis Paula Ventura da Silva KIV - 1732
Eudes Cavalcanti Pinto PEH - 7369
Josemar França de Souza PEL - 2989
Luiz Bezerra de Brito KIV - 7632

II. Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

NILTON DA MOTA SILVEIRA FILHO
Secretário de Agricultura e Reforma Agrária

PORTARIA SARA Nº 019 / 2016 RECIFE, DE ABRIL DE 2016.

O Secretário de Agricultura e Reforma Agrária no uso das atribuições que lhe são delegadas pelo Ato nº 003, de 01/01/2015, publicado 
no D.O.E. em 02/01/2015, e em conformidade com a Lei Estadual nº 14.452, de 15/01/2015, RESOLVE: 

Constituir Comissão de Avaliação de Bens Móveis, objetivando proceder ao levantamento e avaliação dos bens móveis, desta 
Secretaria, considerados inservíveis, localizados no Depósito do Patrimônio, nomeando os funcionários abaixo relacionados: 

● Ana Cláudia Cavalcante da Silva - Presidente
● Alexandre de Arruda Ricardo - Membro
● Alexandre Martins de Medeiros - Membro
● Rosali Maria Veras de Lima - Membro
● Ubiracy José Muniz - Membro

NILTON DA MOTA SILVEIRA FILHO
Secretário de Agricultura e Reforma Agrária

José Cleiton Rodrigues Padilha 253.056-2
Liliane Neves da Silva 175.288-0
Marcelo Hermínio dos Santos 261.786-2
Maria da Conceição Barbosa da Silva 158.864-8
Maria da Conceição Lyra da Mota Silva 172.745-1
Maria do Socorro Lima Carvalho da Silva 165.173-0
Mario José Rolim Filho 122.532-4
Marize José da Silva 176.221-4
Patrícia Eulália Silva Cândido Carneiro 183.953-5
Rejane dos Santos Oliveira Franklin 132.610-4
Veralúcia Irene de Lira 161.425-8

Marília Raquel Simões Lins
Secretária Executiva de Pessoal e Relações Institucionais

A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES – CACEF, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Decreto nº 38.540, de 17 de agosto de 2012, RESOLVE:

Nº 1069-Designar Isadora Maia Correia da Silva, matrícula nº 318.657-1, para, na qualidade de vogal, compor a Turma IV da Comissão 
de Acumulação de Cargos, Empregos e Funções - CACEF, do Poder Executivo Estadual, em substituição a Suzana Cesar Clemente 
Chacon Paes, matrícula nº 299.721-5, a partir de 11 de abril de 2016.

Lara Pinheiro de Macedo Montarroyos
Presidente da Comissão de Acumulação de Cargos, 

Empregos e Funções – CACEF

PRORROGAÇÃO DE POSSE

DEFIRO a solicitação contida no despacha abaixo discriminado, face ao que expõe o artigo 2º, inciso II, alínea “i”, do Decreto n 39.117, 
de 08 de fevereiro de 2013 e Portaria SAD n 1000, de 16 de abril de 2014, alínea “d”, item 1.5.

SIGEPE Nº NOME PRAZO POSSE ATÉ O DIA ÓRGÃO
0206935-7/2016 Anna Cláudia Lins Silva 60 dias 01.06.2016 HEMOPE
0206910-0/2016 Breno Bandeira de Mello 150 dias 30.08.2016 SES
0207268-7/2016 Gleisse Danielle Gonçalo da Silva 30 dias 01.06.2016 SCGE
0206949-3/2016 Fauster Barbosa Ferreira 30 dias 01.06.2016 SCGE

INDEFIRO a solicitação contida no processo abaixo discriminado, face ao que expõe o artigo 2º, inciso II, alínea “i”, do Decreto n 39.117, 
de 08 de fevereiro de 2013 e Portaria SAD nº 1000, de 16 de abril de 2014, alínea “d”, item 1.5.

SIGEPE Nº NOME ÓRGÃO
0207642-3/2016 DANIEL DA SILVA AZEVEDO SEFAZ

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

PRORROGAÇÃO DE POSSE

DEFIRO a solicitação contida no despacha abaixo discriminado, face ao que expõe o artigo 2º, inciso II, alínea “i”, do Decreto n 39.117, 
de 08 de fevereiro de 2013 e Portaria SAD n 1000, de 16 de abril de 2014, alínea “d”, item 1.5.

SIGEPE Nº NOME PRAZO POSSE ATÉ O DIA
0204448-4/2016 Cristiane Lúcia Gois de Almeida Ferreira 30 (trinta) dias 02.05.2016
0204486-6/2016 Gleisse Danielle Gonçalo da Sila 30 (trinta) dias 02.05.2016
0204665-5/2016 Fauster Barbosa Ferreira 30 (trinta) dias 02.05.2016
0204979-4/2016 Hylmara Cristina de Santana 30 (trinta) dias 02.05.2016
0205700-5/2016 Marcelo Wanderley Correia 30 (trinta) dias 02.05.2016

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

(Republicado por haver saído com incorreção no original)

DESPACHO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DE PERÍCIAS MÉDICAS - I.R.H. EM: 29/04/16.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DEFIRO os pedidos de licença p/tratamento de saúde – Inicial
941269042015 – Tatiana Maria B. dos Santos ,mat.1357565 ,concedo 90 dias a partir de 08/05/15.
941270402015 – Maria José Silva de Souza ,mat.1081977 ,concedo 30 dias a partir de 11/05/15.
941269722015 – Tatiana Moraes R. Lima ,mat. 2572532 ,concedo 60 dias a partir de 11/05/15.
941268142015 – Maria de Lourdes M. S. de Oliveira ,mat.1642030 ,concedo 30 dias a partir de 12/05/15.
941266912015 – Valéria Maria Tavares ,mat. 2560054 ,concedo 10 dias a partir de 04/05/15.
941221672015 – Maria Luiza Silva Santos ,mat.1804693 ,concedo 30 dias a partir de 11/04/11.
941220442015 – Silvio Roberto de S. e Silva ,mat.2403986 ,concedo30 dias a partir 07/05/15.
941220332015 – Maria José Costa Lima ,mat.1545337 ,concedo 30 dias a partir de 05/05/15.
941211222015 – Marcionilo Leão e Silva Neto,mat.2523973 ,concedo 30 dias a partir de 23/03/15.
941210212015 – Maria José de França Menezes ,mat.1902466 ,concedo 30 dias a partir de 15/04/15.
941021872015 – Gilberio Araújo de Lima ,mat.1244811 ,concedo 60 dias a partir de 09/03/15.
941208852015 – Severino Vicente da Silva ,mat.1318624 , concedo 30 dias a partir de 06/05/15.
940998032016 – Iáraci Glicerio do Nascimento , mat.1417651,concedo 04 dias a partir de 20/05/15.
043501042013 - Ana Maria do N. Souza ,mat.1250418 ,concedo 15 dias a partir de 11/03/15.
050939082013 - Igleidian Libório Góes, mat.2515547 ,concedo 60 dia a partir de 10/09/13.
041258812014 - Luzanira S. Farias de Holanda ,mat.1913484 ,concedo 180 dias a partir de 28/01/14.
940934132016 – Francisca Maria Aloe ,mat.1580779 ,concedo 10 dias a partir de 04/05/15.
940934462016 – Renata Manzi da Silva ,mat.2428237 ,concedo 20 dias a partir de 05/05/15.
940934702016 – Iêda Vânia de O. T. Ramos ,mat.1206583 ,concedo 10 dias a partir de 05/05/15.
940935472016 - Helaine Cristina Fonseca Rosenthal ,mat.72753 ,concedo 7 dias a partir de 27/04/15.
940935712016 – Maria Lúcia C. Muniz ,mat.1410687 ,concedo 15 dias a partir de 23/04/15.
940935932016 – Kátiane Maria Jorge Bazan ,mat.1672622 ,concedo 60 dias a partir de 07/05/15.
940936372016 – Ricardo Raposo de Melo,mat.3494772 ,concedo 15 dias a partir de 04/05/15.
940937052016 – Isabel Cristina Marinho Silva ,mat.1637673 ,concedo 30 dias a partir de 04/05/15.
940938852016 – Reginaldo Joaquim dos S. Filho ,mat.1449770 ,concedo 15 dias a partir de 07/05/15.
940944142016 - Jocelinda França da Silva ,mat.1782118 ,concedo 30 dias a partir de 05/05/15.
940945832016 – Jailde Leal de Almeida ,mat.1878263 ,concedo 60 dias a partir de 30/04/15.
940947282016 – Nadjane Maria de Arruda ,mat.2592100 ,concedo 12 dias a partir de 2704/15.
940949082016 – Risonárligia Márcia Barbosa da Silva ,mat.1754254 ,concedo 30 dias a partir de 30/04/15.
940949982016 – Maria Idalia Freitas de Campos ,mat.1056689 ,concedo 30 dias a partir de 06/05/15.
940950332016 – Maria de Lourdes Laet Cavalcanti ,mat.1264923 ,concedo 43 dias a partir de 10/04//15 .
940950662016 – Nilza Cristina Farias Siqueira ,mat.1318322 ,concedo 20 dias a partir de 30/04/15.
940952020216 – Marina Lúcia B. da Costa Maia ,mat.1754920 ,concedo 60 dias a partir de 04/05/15.
940952132016 – Ana Luiza Rodrigues Costa ,mat.1639170 ,concedo 10 dias a partir de 04/05/15.
940952352016 – Veralúcia Nunes Barros ,mat.2510537 ,concedo 150 dias a partir de 15/03/15.
940936262016 – Mirtes de Souza Barbalho ,mat.1802984 ,concedo 15 dias a partir de 05/05/15.
940946272016 – Izabel Cristina da Paixão ,mat.1078925 ,concedo 30 dias a partir de 28/04/15.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DEFIRO os pedidos de licença p/tratamento de saúde – prorrogação
941420682015 – Jozermirta Maria de Araújo ,mat.1476653 ,concedo 120 dias a partir de 28/05/15.
050365672014 – Vera Lúcia R. Andrade e Silva ,mat.1738178 ,concedo 60 dias a partir de 05/09/14.
041743912015 – Vera Lúcia R. Andrade e Silva, mat.1738178 ,concedo30 dias a partir de 02/02/15.
041174356215 – Vera Lúcia R. Andrade e Silva, mat.1904035 ,concedo 30 dias a partir de 02/02/15.
048666362013 – José Laerto de Santana Sousa ,mat.1731475 ,concedo 30 dias a partir de 28/02/12.
042823802014 – José Laerto de Santana Souza ,mat.1731475 ,concedo 60 dias a partir de 29/01/14.
043957782014 – José Laerto de Santana Souza ,mat.1717364 ,concedo 90 dias a partir de 01/04/14.
042948412015 – Maria Neuza da Costa Castro ,mat.2629593 ,concedo 15 dias a partir de 24/03/15.
046486912014 – Vera Lúcia R. Andrade e Silva ,mat.1738178 ,concedo15 dias a partir de 12/05/14.
941210082015 – Mariclecia Bezerra de Albertin ,mat.2554240 ,concedo 90 dias a partir de 04/05/15.
941220882015 – Vánia Oliveira Braz ,mat.1782444,concedo 30 dias a partir de 19/04/15.
941268252015 – Beatriz Coelho da Silva ,mat.1200100 ,concedo 60 dias a partir de 12/05/15.
941270842015 – Maria Solange Alexandre Rodrigues ,mat.1621637 ,concedo 15 dias a partir de 05/05/15.
941271172015 – Maria de Fátima B. de Andrade Silva ,mat.1724428 ,concedo 30 dias a partir de 04/05/15.
941271302015 – Valdenice Onorato de Melo ,mat.3018342, ,concedo 30 dias a partir de 08/05/15.
941340362015 – Maria Benigna dos Santos ,mat.1547399, ,concedo 60 dias a partir de 11/05/15.
941421472015 – Paula Fracinete de Lima ,mat.794007, ,concedo 60 dias a partir de 21/05/15.


