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Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de pneus modelo 
1.000x20 - originais de fabrica, produto novo (sem uso), não pode ser 
remoldado, recauchutado, reformado, ecológico ou similar - o item 
devera atender as normas da ABNT, ter certificado ISO e fabricação 
nacional conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo 
I do presente edital, para atender a Secretaria Municipal de Educação 
de Inajá, Estado de Pernambuco, no exercício de 2016. 
  
PREÂMBULO  
Às 10h00min (dez horas) do dia 15 (quinze) do mês 07 (Julho) do ano 
de 2016 (dois mil e dezesseis), na sala de reuniões, da Comissão 
Permanente de Licitações, na sede da Prefeitura Municipal de Inajá, 
sito à Rua Cícero Torres, nº. 118 - Centro – Inajá/PE reuniram-se a 
Comissão de Permanente de Pregão, sob a Presidência do Pregoeiro 
Oficial e Membros da Equipe de Apoio, instituída pela Portaria nº 
024/2016 de 29 de Fevereiro de 2016, composta de 03 (três) 
membros, devidamente nomeados, sendo o PREGOEIRO 
PRESIDENTE o Sr. Klébson Cristiano Cícero dos Santos, 
MEMBROS Secretario Erisvan Marinho de Espindola, e o MEMBRO 
Senhor David Roberto de Jesus Passos, para a Sessão Pública do 
Pregão em epígrafe. 
  
Aberta a sessão e decorrido o tempo mínimo de 30 minutos, 
estabelecido para o credenciamento, nenhum interessado em participar 
do certame apresentou-se, prorrogado o tempo para até as 10h30mm 
(dez horas e trinta minutos), constatando - se a não presença de 
interessados o pregoeiro abriu a sessão e declarou DESERTO o 
pregão. 
  
ENCERRAMENTO 
  
O Pregoeiro deu por encerrado os trabalhos da reunião, lavrando-se a 
presente Ata, que vai assinada pelo Pregoeiro, juntamente com a 
Equipe de Apoio. 
  
KLÉBSON CRISTIANO CÍCERO DOS SANTOSPregoeiro Oficial 
  
ERISVAN MARINHO DE ESPINDOLA Membro da Comissão de Pregão 
  
DAVID ROBERTO DE JESUS PASSOSMembro da Comissão de Pregão 

Publicado por:Klebson Cristiano Cicero dos Santos 
Código Identificador:F9EEE795 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICÍPIO DE INGAZEIRA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
PORTARIA 064/2016 APOSENTA CICERA RODRIGUES

PORTARIA Nº 064 , de 30 de JUNHO de 2016.  O Prefeito do Município da Ingazeira, do Estado de Pernambuco, no 
uso das atribuições que lhe são facultadas pela Lei Orgânica do 
Município, considerando laudo da junta médica municipal e nos 
termos do artigo 40.º, parágrafo 1.º, inciso I da Constituição federal, 
c/c a Lei Municipal n.º 112/2008. 
  
R E S O L V E:  
Art. 1º - Conceder Aposentadoria Por Invalidez à servidora 
CÍCERA RODRIGUES FERREIRA Mat. 029, no cargo de Agente 
Comunitário de Saúde, com proventos integrais, com enquadramento 
legal no artigo 40, paragrafo 1.º, inciso I, da Constituição Federal com 
redação da EC n.º 41/2003 e, ainda artigos 13 e seguintes uteis da Lei 
Municipal n.º 112/2008. 
  

Art. 2º - Determinar que a secretaria municipal de administração 
proceda as devidas comunicações ao Regime de Previdência Social 
deste Município, com encaminhamento deste ato ao TCE/PE. 
  
Art. 3º - Esta Portaria entra em 30 de junho de 2016. 
  
Art. 4º - Revogam-se às disposições em contrário. 
  
Registre-se,  
publique-se e  
cumpra-se. 
  
LUCIANO TORRES MARTINSPrefeito 

Publicado por:Miguel Melo dos Santos 
Código Identificador:A0E14B6E 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
PORTARIA 062/2016 APOSENTA MARIA DO CARMO 

FREIRE
PORTARIA Nº 062, de 30 de Junho de 2016.  
O Prefeito do Município da Ingazeira, do Estado de Pernambuco, no 
uso das atribuições que lhe são facultadas pela Lei Orgânica do 
Município, nos termos da Lei municipal n.º 112/2008 e artigo 3.º da 
EC n.º 047/2005, 
  
R E S O L V E:  
Art. 1º - CONCEDER a Aposentadoria Voluntária Por Idade e 
tempo e contribuição à servidora pública municipal MARIA DO 
CARMO FREIRE VÉRAS, portadora do RG n.º 3565539-SSP/PE e 
CPF n.º 683.407.964-53, Mat. 071, no cargo de Auxiliar de 
Merendeira, com proventos integrais, com enquadramento legal no 
artigo 3.º da EC n.º 47/2005 e, ainda art. 18 da Lei Municipal n.º 
025/2001. 
  
Art. 2º - Determinar que a secretaria municipal de administração 
proceda com as devidas comunicações ao Regime de Previdência 
Social deste Município e com encaminhamento eletrônico deste ato ao 
TCE/PE. 
  
Art. 3º - Esta Portaria entra em 30 de junho de 2016. 
  
Art. 4º - Revogam-se às disposições em contrário. 

  
Registre-se,  
publique-se e  
cumpra-se. 
  
LUCIANO TORRES MARTINSPrefeito 

Publicado por:Miguel Melo dos Santos 
Código Identificador:4E56601F 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICÍPIO DE MORENO
GABINETE DO PREFEITO 

PORTARIA SMS Nº 013/2016 - RETIFICAÇÃO
Ementa: reinstaurar processo seletivo público 
simplificado para reposição de quadro mínimo de 
profissionais no âmbito da Secretaria de Saúde do 
Moreno 

  
A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais 
e estatutárias, 
  
CONSIDERANDO a Lei nº 8080/90, de 19 de setembro de 1990 que 
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 
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saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes 
e dá outras providências; 
  
CONSIDERANDO o Decreto nº 7508/2011 que regulamenta a Lei nº 
8080/1990 e dispões sobre a organização do Sistema Único de Saúde-
SUS, o seu planejamento, a estratégia de assistência à saúde e a 
articulação interfederativa, definindo as responsabilidades em cada 
nível de gestão do SUS; 
  
CONSIDERANDO a Portaria GAB/MS nº 2.488/2011, que cria a 
Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), onde esta é 
desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, 
próxima da vida das pessoas, devendo ser o contato preferencial dos 
usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação da 
Rede de Atenção à Saúde, orientado pelos princípios da 
universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do 
cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da 
humanização, da equidade e da participação social; 
  
CONSIDERANDO a necessidade de reposição de quadro mínimo de 
profissionais essencial ao desenvolvimento de ações e de serviços de 
programas federais implantados no âmbito do Sistema Único de 
Saúde – SUS; 
  
CONSIDERANDO que a contratação temporária de pessoal será para 
prestação de serviços na Secretaria de Saúde, em caráter emergencial, 
a fim de atender necessidade por excepcional interesse público; e 
  
CONSIDERANDO a inexistência de processo de seleção pública 
anterior válida com lista de candidatos avaliados como qualificados 
para suprir às necessidades das ações e serviços de saúde no âmbito da 
Secretaria Municipal de Saúde; 
  
CONSIDERANDO a autorização concedida pelo Decreto n.º 
027/2016 e Decreto nº 035/2016 para reposição de quadro mínimo 
pessoal por tempo determinado para prestação de serviços na 
Secretaria de Saúde, em caráter emergencial, a fim de atender 
necessidade temporária de excepcional interesse público; 
  
R E S O L V E  
Art. 1º Reinstituir processo de Seleção Pública Simplificada para 
contratação temporária por excepcional interesse público de 14 
(quatorze) profissionais da área de saúde, visando repor pessoal para 
atuar em atividades fins no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. 
  
Art. 2º Nomear a comissão para processo de seleção pública 
simplificada a fim de repor os profissionais em contratos temporários 
por excepcional interesse público, no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde. 
  
§ 1º A Comissão ficará responsável pela execução do processo de 
seleção pública simplificada para exclusiva reposição de pessoal, 
compreendendo-se nessa competência todos os atos concernentes à 
sua realização, desde a confecção do edital de inscrição até a 
divulgação dos resultados e convocação dos candidatos. 
  
§2º Os membros da Comissão do processo de seleção pública simplificada para reposição de pessoal serão os servidores municipais 
lotados na Secretaria Municipal de Saúde, abaixo relacionados: 
Ana Elizabeth Ferreira de Melo, matrícula nº. 33.625, Gerente de 
Atenção a Saúde; 
Elissandra de Cássia de Lima Silva, matrícula nº 33.571, Assessora 
Técnica; 
Givaldo Torres, matrícula nº. 31.311, Recepcionista;
Geraldo Vieira de Andrade Filho, matrícula nº. 33.006, Gerente de 
Vigilância em Saúde;
Ricardo Rodrigues de Albuquerque, matrícula nº 33.007, Gerente de 
Planejamento em Saúde
Wilson Francisco Damascena, matrícula nº 33.623, Secretário 
Executivo de Atenção a Saúde. 
  
§3ºA Comissão será secretariada pela funcionária Elissandra de 
Cássia de Lima Silva, matrícula nº 33.571, sendo presidida pelo 

servidor Wilson Francisco Damascena, Secretário Executivo de 
Atenção a Saúde, matricula nº 33.623, designados neste instrumento. 
  
Art. 3º Definir que a normatização, organização e execução do 
processo público de seleção simplificada são as constantes no Edital 
nº 002/2016, anexo a esta portaria. 
  
Art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário. 
  
Moreno, 14 de julho de 2016 
  
GEÓRGIA MARIA DE ALBUQUERQUESecretária Municipal de Saúde 
  
PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA.
EDITAL N.º 002/2016 – SECRETARIA DE SAÚDE DO 
MORENO, DE 14 DE JULHO DE 2016.  
O MUNICÍPIO DO MORENO por intermédio da SECRETARIA DE 
SAÚDE, neste Edital denominada, tendo em vista a autorização 
concedida pelo Decreto n.º 027/2016 e Decreto nº 035/2016, TORNA 
PÚBLICO que estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo 
Simplificado, visando à contratação temporária de 14 (quatorze) 
profissionais vagas de nível superior e médio, a fim de repor e suprir a 
necessidade de pessoal para atendimento da população e prestação de 
serviços nas Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Saúde da 
Família e Serviço de Pronto Atendimento às Urgências e Emergências 
Dr. Beiró Uchôa (SPA Beiró Uchôa). O Processo Seletivo 
Simplificado está fundamentado no Termo de Excepcional Interesse 
Público, Artigo. 37, inciso IX da CF/88, bem como Lei Municipal nº 
210/2000. 
  
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
1.1. O processo seletivo simplificado será regido pelo presente edital e 
realizado na cidade do Moreno. 
1.2. O processo seletivo simplificado destina-se à seleção de 
profissionais para contratação temporária, pelo período de até 12 
(doze) meses para os cargos das Unidades Básicas de Saúde, 
Unidades de Saúde da Família, e SPA Beiró Uchôa, conforme consta 
demonstrado no presente edital, sendo tais contratos regidos pelo 
determinado na Lei Municipal n.º 210/2000 e nas demais normas 
aplicáveis à espécie. 
1.3. A seleção de que trata este edital será realizada pela Secretaria de 
Saúde e consistirá de uma única etapa, qual seja: análise curricular 
concomitante a análise dos documentos comprobatórios das 
informações fornecidas na Ficha de Inscrição (ANEXO V) pelo candidato. 
  
DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INSCRIÇÃO.2.1. Serão exigidos os seguintes requisitos para ser candidato às vagas 
ofertadas: 
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado; 
b) Estar quite com as obrigações eleitorais e militares; 
c) Ter formação mínima na escolaridade exigida para função a que 
concorre e cumprir todos os requisitos, conforme previsto no Item 3, 
deste edital; d) Ter, na data da contratação, idade mínima de 18 (dezoito) anos 
completos. 
e) Não possuir antecedentes criminais; 
f) Não acumular cargos, empregos ou funções públicas, salvo nos 
casos constitucionalmente admitidos. 
g) Efetuar preenchimento da ficha de inscrição (ANEXO V) através 
do e-mail: 
moreno.selecao2016@gmail.com. 
h) O candidato só poderá se inscrever em uma única função, desde 
que atenda a formação exigida. 
  
2.2. As informações prestadas no currículo serão de inteira 
responsabilidade do candidato, dispondo a Secretaria de Saúde do 
direito de excluir do Processo Seletivo Simplificado aquele que não o 
preencher de forma completa, correta e/ou que fornecer dados 
comprovadamente inverídicos; 
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2.3. Os candidatos que não entregarem a documentação completa 
serão desclassificados automaticamente do processo seletivo. 
2.4. Não ter contrato rescindido e/ou encerrado anterior, nos termos 
Lei Municipal nº 210/2000. 
  
DA DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO, ATRIBUIÇÕES, FORMAÇÃO 
EXIGIDA/REQUISITOS, QUANTITATIVO DE VAGAS, 
REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA.
Nível Superior:  
Função Formação / Requisitos Remuneração Bruta 

1.1 Médicos da 
Estratégia de 
Saúde da 
Família (ESF)

· Diploma de curso superior em medicina. R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos 
reais) 

· Registro no conselho de classe. 

Carga 
Horária Vagas Lotação 

40h 02 
UBS - Nossa 
Senhora da 
Graças e 
Contra-Açude 

Atribuições
Atuar em equipe multiprofissional de forma articulada com os diversos níveis de atenção do sistema de 
saúde do Município, desenvolvendo ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, 
entendendo as necessidades de saúde da população; realizar atenção à saúde aos indivíduos sob sua 
responsabilidade; realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na 
UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, 
associações, entre outras); realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; 
encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo 
sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário; indicar, de forma 
compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, 
mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário; contribuir, realizar e participar das 
atividades de Educação Permanente de todos os membros da equipe; participar do gerenciamento dos 
insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS; emitir parecer e laudos sobre assuntos 
relacionados a sua área de atuação; supervisionar estagiários e residentes; dar suporte técnico aos 
programas de saúde; coordenar grupos operativos e terapêuticos, elaborando pareceres e relatórios e 
acompanhando o desenvolvimento individual e grupal dos pacientes; realizar registros nos prontuários; 
participar da avaliação da qualidade da assistência médica prestada ao paciente; participar de reuniões 
administrativas e reuniões e junto à comunidade; preencher e assinar formulários de óbito; compor 
comissão de investigação de denúncias e de óbitos; notificar os pacientes com suspeitas de doenças e 
notificação compulsória; realizar ações de educação em saúde a grupos específicos e de famílias em 
situação de risco, conforme planejamento da equipe de saúde; dentre outras atribuições inerentes ao 
cargo previstas na Estratégia de Saúde da Família; adotar uma postura ética frente à equipe e aos 
usuários. 
  
Função Formação / Requisitos Remuneração Bruta 

1.2. Médico 
Pediatra

· Diploma de curso superior em medicina. R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos 
reais) 

· Registro no conselho de classe; Carga 
Horária Vagas Lotação 

Residência Médica na respectiva área ou 
especialização nesta 20h 01 

UBS - Maria 
Cristina de 
Souza Leão -
Bonança. 

Atribuições
Realizar consultas individuais para crianças e adolescentes; fazer vigilância específica do crescimento e 
desenvolvimento físico, psicológico e motor de crianças e adolescentes; realizar ações de educação em 
saúde, de prevenção e de promoção da saúde das crianças e adolescentes, sob seu cuidado, bem como de 
suas respectivas famílias; realizar procedimentos médicos individuais em crianças e adolescentes; emitir 
atestado de óbito quando necessário para pacientes sob seu cuidado; fazer atendimento de urgência e 
emergência sempre que necessário; participar do acolhimento da unidade, atendendo as intercorrências 
dos usuários da unidade; realizar atendimentos conjuntos com enfermeiros e auxiliares de enfermagem; 
participar do desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos; atender 
crianças e adolescentes nos domicílios sempre que houver necessidade; participar de atividades em 
escolas, creches ou outras instituições coletivas sempre que necessário; solicitar interconsultas com 
especialistas, através dos mecanismos de referência e contra-referência sempre que houver necessidade; 
preencher adequadamente os prontuários e todos os instrumentos de coleta de dados da unidade; 
participar dos processos de vigilância à saúde através da detecção e notificação de doenças 
infectocontagiosas e preenchimento dos instrumentos e fichas adequadas para este fim; prestar 
assistência às vítimas de violência e suas famílias; participar de capacitações e treinamentos sempre que 
necessário ou que convocado pela gestão da unidade; participar do planejamento das atividades a serem 
desenvolvidas na instituição por residentes ou estagiários; ser apoio matricial e de capacitação na sua 
área específica; realizar atividades correlatas. 
  
Função Formação / Requisitos Remuneração Bruta 

Médico 
Ginecologista

Diploma de curso superior em medicina. R$ 2.000,00 (dois mil reais) 
Registro no conselho de classe; Carga 

Horária Vagas Lotação 

Residência Médica na respectiva área ou 
especialização nesta 20h 01 

Centro de 
Referência em 
Saúde da 
Mulher 

Atribuições 
Prestar assistência médica integral à saúde da mulher, na área de ginecologia e obstetrícia; realizar 
anamnese; efetuar exame físico; efetuar exame ginecológico e/ou obstétrico; determinar o diagnóstico ou 
hipótese diagnóstica; solicitar exames laboratoriais e/ou por imagem quando julgar necessário; 
prescrever medicação, quando necessário; orientar mulheres e/ou gestantes quanto ao planejamento 
familiar, uso de métodos contraceptivos, controle de pré-natal, parto hospitalar, aleitamento materno 
entre outros aspectos; realizar acompanhamento pré-natal da gestante, com encaminhamento quando se 
fizer necessário; coletar material para exames de preventivo de CA de mama e colo uterino, quando 
julgar necessário e demais atribuições pertinentes à profissão, segundo a classe, ordem ou conselho 
profissional específico; desenvolver atividades administrativas (documentos, registros, 
encaminhamentos, outros) relativas ao exercício do cargo, utilizando-se dos meios mecânicos e/ou 
informatizados disponíveis para esse fim; utilizar os equipamentos de proteção individual, pertinentes ao 
exercício de suas atribuições; realizar outras atividades afins. 
  
Função Formação / Requisitos Remuneração Bruta 
1.4. Médico 
Clínico 
Plantonista 
diurno 

· Diploma de curso superior em 
medicina. 

R$ 2. 940,00 (dois mil, novecentos e quarenta 
reais) 

·Registro no conselho de classe; Carga Horária 
semanal Vagas Lotação Plantões 

(Generalista) 12 01 SPA – Beiró 
Uchôa 

sexta-
feira 

Atribuições
Prestar atendimento de Urgência e Emergência passíveis de tratamento a níveis de Pronto Atendimento a 
pacientes tanto adultos como pediátricos em demanda espontânea, cuja origem a variada e incerta, 
responsabilizando-se integralmente pelo tratamento clínico dos mesmos; atender prioritariamente os 
pacientes de urgência e emergência identificados de acordo com protocolo de acolhimento; realizar 
consultas, exames clínicos, solicitar exames subsidiários, analisar e interpretar seus resultados, emitir 
diagnósticos, emitir atestado médico quando houver necessidade, prescrever tratamentos, orientar os 
pacientes, aplicar recursos da medicina preventiva ou curativa para promover, proteger e recuperar a 
saúde do usuário; comparecer às reuniões técnico-científicas ou administrativas, quando convocado, 
reuniões das Comissões de Controle de Infecção Hospitalar em situações pontuais sobre Prontuário 
Médico ou de Ética Médica ou outras necessárias ao exercício das suas funções profissionais para o bom 
funcionamento das atividades de Saúde no Município; executar outras tarefas correlatas e auxiliar na 
execução de outrasatividades da área onde estiver lotado. 
  
Função Formação / Requisitos Remuneração Bruta 
1.5. Médico 
Clínico 
Plantonista 
Noturno/Final de 
semana 
(Generalista)

· Diploma de curso superior em 
medicina. 

R$ 3.940,00 (três mil, novecentos e quarenta 
reais) 

·Registro no conselho de classe. 
Carga Horária 
semanal Vagas Lotação Plantões 
12 01 SPA – Beiró 

Uchôa 
Sábado 
  

Atribuições
Prestar atendimento de Urgência e Emergência passíveis de tratamento a níveis de Pronto Atendimento a 
pacientes tanto adultos como pediátricos em demanda espontânea, cuja origem a variada e incerta, 
responsabilizando-se integralmente pelo tratamento clínico dos mesmos; atender prioritariamente os 
pacientes de urgência e emergência identificados de acordo com protocolo de acolhimento; realizar 
consultas, exames clínicos, solicitar exames subsidiários, analisar e interpretar seus resultados, emitir 
diagnósticos, emitir atestado médico quando houver necessidade, prescrever tratamentos, orientar os 
pacientes, aplicar recursos da medicina preventiva ou curativa para promover, proteger e recuperar a 
saúde do usuário; comparecer às reuniões técnico-científicas ou administrativas, quando convocado, 
reuniões das Comissões de Controle de Infecção Hospitalar em situações pontuais sobre Prontuário 
Médico ou de Ética Médica ou outras necessárias ao exercício das suas funções profissionais para o bom 
funcionamento das atividades de Saúde no Município; executar outras tarefas correlatas e auxiliar na 
execução de outras atividades da área onde estiver lotado. 
  
Função Formação / Requisitos Remuneração Bruta 

1.6. Enfermeiro 
da Estratégia de 
Saúde da 
Família

· Diploma de curso superior em 
Enfermagem R$ 3.000,00 (três mil reais) 

· Registro no conselho de classe. 

Carga 
Horária 
semanal 

Vagas Lotação 

40 h 04 

USF’s ABC, N. 
S. da 
Conceição, 
N.Senhora das 
Graças e Alto 
da Liberdade 

Atribuições
Atuar em equipe multiprofissional de forma articulada com os diversos níveis de atenção do sistema de 
saúde do Município, desenvolvendo ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, 
entendendo as necessidades de saúde da população; realizar atenção à saúde aos indivíduos sob sua 
responsabilidade; realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas equipes e, quando 
indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.), 
em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; 
realizar consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo e conforme protocolos ou outras 
normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, 
observadas as disposições legais da profissão, solicitar exames complementares, prescrever medicações e 
encaminhar, quando necessário, usuários a outros serviços; realizar atividades programadas e de atenção 
à demanda espontânea; planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS em conjunto com 
os outros membros da equipe; contribuir, participar e realizar atividades de educação permanente da 
equipe de enfermagem e outros membros da equipe; participar do gerenciamento dos insumos 
necessários para o adequado funcionamento da UBS e realizar outras atribuições inerentes ao cargo 
previstas na Estratégia de Saúde da Família; adotar uma postura ética frente à equipe e aos usuários 
  
Nível Médio  
Função Formação / Requisitos Remuneração Bruta 

2.1. Técnico em 
Enfermagem da 
Estratégia de 
Saúde da Família

- Certificado ou declaração de ensino médio. R$ 1.178,00 (um mil, cento e setenta 
e oito reais) 

- Certificado de Curso de Técnico em 
Enfermagem, de instituição credenciada pela 
Secretaria Estadual de Educação; 

Carga 
Horária 
semanal 

Vagas Lotação 

- Registro no Conselho Regional de 
Enfermagem 40 horas 02 

USF’s de 
Bonança, N.S. 
das Graças e 
ABC. 

Atribuições 
Atuar em equipe multiprofissional de forma articulada com os diversos níveis de atenção do sistema de 
saúde do Município, desenvolvendo ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, 
entendendo as necessidades de saúde da população; participar das atividades de atenção realizando 
procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na UBS e, quando indicado ou necessário, 
no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.); realizar atividades 
programadas e de atenção à demanda espontânea; realizar ações de educação em saúde à população 
adstrita a USF, conforme planejamento da equipe; participar do gerenciamento dos insumos necessários 
para o adequado funcionamento da UBS; contribuir, participar e realizar atividades de educação 
permanente e Realizar outras atribuições inerentes ao cargo previstas na Estratégia de Saúde da Família; 
adotar uma postura ética frente à equipe e aos usuários. 
  
Função Formação / Requisitos Remuneração Bruta 

2.2. Técnico em 
Enfermagem 
Plantonista

- Certificado ou declaração de ensino médio. R$ 1.206,00 (um mil, duzentos e seis 
reais) 

- Certificado de Curso de Técnico em 
Enfermagem, de instituição credenciada pela 
Secretaria Estadual de Educação; 

Carga 
Horária 
semanal 

Vagas Lotação 
- Registro no Conselho Regional de 
Enfermagem 12X36 02 SPA Beiró 

Uchôa 
Atribuições
Realizar acolhimento dos usuários, executar, sob supervisão, o atendimento a pacientes; executar 
serviços técnicos de enfermagem; observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas; executar 
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tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina; prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e 
zelar por sua segurança; zelar pela limpeza e organização do material e equipamentos; administrar 
medicamentos, sob supervisão do enfermeiro; acompanhar os usuários em atividades terapêuticas e 
sociais; realizar ações que envolvam familiares; participar de reuniões técnicas; atuar em equipe 
multidisciplinar, supervisionar estagiários; notificar doenças e agravos de notificação compulsória; 
prestar outros serviços correlatos com a função ou definidos em regulamento; executar as atividades 
determinadas pelo enfermeiro responsável pela unidade que não estejam aqui descritas, mas que fazem 
parte das suas atribuições conforme estabelecido na Lei nº7498/86 artigos 12 e 15 e decreto 94.406/87 
artigos 10 e 13; cumprir o exercício legal da profissão, observando a legislação e o código de ética da 
enfermagem. 
  
4. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO- Ficha de inscrição modelo no ANEXO V com todos os campos 
preenchidos enviada para o e-mail: 
moreno.selecao2016@gmail.com, e após confirmação, o candidato 
deverá imprimi-la, assiná-la e anexá-la ao Envelope Lacrado com os 
seguintes documentos nas condições detalhadas no item 4.1: 
- Cópia do documento oficial de identificação com foto do candidato 
(RG ou CNH ou Passaporte ou Conselho de Classe); 
- Cópia do CPF (Cadastro de Pessoa Física); 
- Cópia do Título de Eleitor e comprovantes de quitação eleitoral da 
última votação; 
- Cópia de Certificado de Reservista; 
- Cópia de Comprovante de Residência atual (até três meses) 
- Currículo obrigatoriamente no formato indicado, ANEXO I, deste 
edital, devendo estar atualizados, contendo os itens: Dados Pessoais, 
Formação Acadêmica/Titulação, Formação Complementar e Atuação 
profissional, anexando todas as comprovações exigidas, em 
conformidade com este Edital. 
  
4.1. QUANTO À DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA 
INSCRIÇÃOa) Toda documentação deverá ser entregue em Envelope Lacrado
com a Etiqueta de Entrega de Documentação, ANEXO II, deste 
Edital; 
b) Todas as fotocópias devem estar legíveis e não precisam ser 
autenticadas; 
c) Os candidatos que não entregarem a documentação comprobatória 
do currículo serão desclassificados automaticamente do processo 
seletivo; 
d) O comprovante de residência deverá ser em nome do candidato, 
cônjuge ou filiação (em caso de imóvel alugado deverá apresentar o 
contrato de aluguel). 
  
5. PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO NO PROCESSO 
SELETIVO  
A inscrição para o processo seletivo simplificado será realizada no 
período de 15 a 22 de julho de 2016, exclusivamente pela internet, 
através do e-mail:moreno.selecao2016@gmail.com;
Após a inscrição pela internet, o candidato deverá preparar a 
documentação indicada no Item 4 deste edital e colocá-la, EM 
ENVELOPE LACRADO. A ficha de inscrição (ANEXO V)
impressa deverá ser entregue fora do Envelope Lacrado; 
Em uma das faces do envelope deverá ser colada a “ETIQUETA DE 
ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO”, que se encontra no ANEXO 
II deste Edital; 
O candidato deverá comparecer, nos dias e horários indicados que 
constam no Calendário da Seleção Simplificada, ANEXO III, deste 
Edital, na Secretaria de Saúde do Município do Moreno, situada na Rua João Fernandes Vieira, 213 – Centro – Moreno, munido do 
ENVELOPE LACRADO e da ficha de inscrição impressa
(ANEXO V) para o processo seletivo simplificado; 
É admitida a entrega de documentos através de terceiros, mediante 
apresentação de procuração particular com firma reconhecida em 
cartório; 
Não será admitido o envio de documentos via postal, via fax, correio 
eletrônico, ou qualquer outra forma diversa da entrega presencial. 
  
6. OBSERVAÇÕES QUANTO AOS PROCEDIMENTOSa) Não serão aceitos envelopes que não estejam lacrados e/ou sem 
etiqueta colada; 
b) O responsável pela recepção dos documentos não irá conferira 
documentação dos candidatos, ficando o candidato responsável pela 

entrega da documentação correta, conforme exigência contida no Item 
4, deste Edital; 
c) O candidato só poderá se inscrever em uma função; 
d) A inscrição é gratuita. 
  
7. DA ESTRUTURA DO PROCESSO SELETIVO7.1. A seleção será realizada em uma única etapa, a saber: 
a) ETAPA ÚNICA – análise curricular e análise dos documentos 
comprobatórios das informações fornecidas pelo candidato, com 
comprovação nos itens de Formação Acadêmica/Titulação e Atuação/ 
Experiência Profissional – de caráter eliminatório/classificatório. 
  
8. OS CRITÉRIOS DO PROCESSO SELETIVO8.1. A análise documental e curricular terá caráter classificatório, 
sendo preliminarmente eliminados os candidatos que não atenderem 
aos requisitos exigidos nos Itens 2 e 3, observando-se a sua formação 
acadêmica/titulação e experiência profissional. 
8.1.1. Será eliminado na análise documental e curricular o candidato 
que não comprovar a escolaridade mínima exigida para a função à 
qual concorre. 
8.2. Na análise documental e curricular, o candidato será avaliado 
observando-se a sua formação acadêmica/titulação e experiência 
profissional, atendendo aos requisitos do Item 3, sendo conferidos 
valores de 0 (zero) a 15 (quinze) pontos para cargos de nível superior 
e de 02 (dois) a 15 (quinze) pontos para cargos de nível médio, 
estabelecidos nos subitens abaixo, assim distribuídos: 
A) Análise Curricular Nível Superior (pontuação máxima de até 
15 pontos)  
Critério: Formação Acadêmica Médico e Enfermeiro da ESF
Descrição Pontos Pontuação 

Máxima
Certificado de curso de pós-graduação lato-sensu, em nível de especialização em 
Saúde Pública, Saúde Coletiva, Saúde da Família, Saúde da Família e 
Comunidade com carga horária mínima de 360 h/aula, obtido até a data de 
entrega dos títulos. 

3 

5 Diploma devidamente registrado ou habilitação legal equivalente de conclusão 
de curso de pós-graduação stricto-sensu, em nível de MESTRADO, concluído 
na área específica do cargo pretendido, obtido até a data da entrega dos títulos. 

1 
Diploma devidamente registrado ou habilitação legal equivalente de conclusão 
de curso de pós-graduação stricto-sensu, em nível de DOUTORADO, concluído 
na área específica do cargo pretendido, obtido até a data da entrega dos títulos. 

1 
Critério: Experiência Profissional (Cumulativo)
Descrição Pontos Pontuação 

Máxima 
Tempo de experiência profissional na Estratégia de Saúde da Família (2 pontos 
por cada ano completo de exercício na função). 2 

10 Tempo de experiência profissional em áreas correlatas à função para a qual o (a) 
candidato (a) se inscreveu (1 ponto por cada ano completo de exercício na 
função). 

1 

  
Critério: Formação Acadêmica Médicos 
Descrição Pontos Pontuação 

Máxima 
Certificado de curso de pós-graduação lato-sensu, em nível de especialização ou 
residência com carga horária mínima de 360 h/aula, obtido até a data de entrega 
dos títulos. 

2 

7 
Diploma devidamente registrado ou habilitação legal equivalente de conclusão 
de curso de pós-graduação stricto-sensu, em nível de MESTRADO, concluído na 
área específica do cargo pretendido, obtido até a data da entrega dos títulos. 

2 
Diploma devidamente registrado ou habilitação legal equivalente de conclusão 
de curso de pós-graduação stricto-sensu, em nível de DOUTORADO, concluído 
na área específica do cargo pretendido, obtido até a data da entrega dos títulos. 

3 
Critério: Experiência Profissional (Cumulativo)
Descrição Pontos Pontuação 

Máxima 
Tempo de experiência profissional no campo da saúde na área específica a qual 
se candidatou. (2 pontos por cada ano completo de exercício na função). 2 6 
Tempo de experiência profissional no campo da saúde diferente da área 
específica a qual se candidatou. (1 ponto por cada ano completo de exercício na 
função). 

1 2 

  
B) Análise Curricular Nível Médio (pontuação máxima de até 15 
pontos)  
Critério: Formação Acadêmica 
Descrição Pontos Pontuação 

Máxima 
Curso Técnico em Enfermagem concluído até a data da inscrição. 2 

4 Cursos de aperfeiçoamento com carga horária mínima de 180 (cento e oitenta)
horas/aula ou de capacitação com carga horária mínima de 60 (sessenta)
horas/aula, respectivamente, nas áreas relativas ao cargo ao qual se candidatou. 

2 
Critério: Experiência Profissional (Cumulativo)
Descrição Pontos Pontuação 

Máxima 
Tempo de experiência profissional com desenvolvimento de atividades na área 
específica a qual se candidatou. (Estratégia de Saúde da Família ou Urgência e 
Emergência). (2 pontos por cada ano completo de exercício do cargo) 

2 8 
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Tempo de experiência profissional no campo da saúde em áreas diferentes das 
quais se candidatou (1 ponto por cada ano completo de exercício do cargo) 1 3 
  
8.2. A pontuação obtida na análise documental formará uma lista 
classificatória geral ao qual o candidato está concorrendo; 
8.3. Os candidatos CLASSIFICADOS serão convocados pela 
Secretaria de Saúde, através de telegrama, e-mail ou contato 
telefônico no limite das vagas constantes no item 3 (três) deste 
edital. 
8.4. O tempo de experiência profissional deverá ser comprovado em 
uma das seguintes formas: 
a) mediante apresentação de cópia de Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS). 
b) em caso de experiência no serviço público, deverá ser apresentada 
declaração/certidão oficial de tempo de serviço público emitida por 
setor de pessoal, especificando dia, mês e ano de início e término do 
contrato de trabalho. Não havendo setor de pessoal, deverá ser 
especificado na declaração/certidão o órgão e/ou o setor competente. 
Poderão ser acatadas cópias dos contra cheques, desde que apresente o 
cargo compatível com a graduação para a qual se candidata. 
c) em caso de experiência profissional como autônomo, a 
comprovação deverá ser feita mediante apresentação de contratos e/ou 
de recibos de pagamento de autônomo (RPA) comprobatórios de 
prestação de serviço no exercício da profissão requerida ou declaração 
de imposto de renda, devendo constar expressamente o cargo/função 
desempenhados e/ou as atividades desenvolvidas; 
d) em caso de experiência profissional no exterior, a comprovação 
deverá ser feita mediante apresentação de cópia de declaração do 
órgão ou empresa ou, no caso de servidor público, de certidão de 
tempo de serviço. Esses documentos somente serão considerados 
quando traduzidos para a Língua Portuguesa por tradutor 
juramentado; 
8.5. Na hipótese de ocorrer empate no resultado do processo seletivo, 
serão adotados sucessivamente, os seguintes critérios de desempate: 
a) possuir idade mais avançada; 
b) possuir maior tempo nas atividades constantes da área para a qual 
está se candidatando. 
8.6. O candidato que não se apresentar no dia, horário e local 
determinados para a comprovação das informações contidas na Ficha 
de Inscrição (ANEXO V) será desclassificado e afastado do processo. 
8.7. Das vagas criadas, 5% (cinco por cento) serão reservadas aos 
portadores de deficiência, nos termos da Lei Federal nº 7.853/89, 
regulamentada pelo Decreto nº 3.298/99; 
8.8. Os candidatos que optarem por concorrer às vagas para portador 
de deficiência, deverão apresentar Laudo Médico atestando a espécie 
e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem 
como a provável causa da deficiência; 
8.9. Os candidatos portadores de deficiência selecionados serão 
submetidos à Junta Médica Municipal; 
8.10. Se não houver número suficiente de candidatos classificados 
para vagas reservadas para portadores de deficiência, as mesmas serão 
preenchidas pelos demais candidatos. 
  
9. DOS CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO9.1. A ETAPA ÚNICA será pontuada, até o limite de 15 (quinze) 
pontos. 
9.2 Serão eliminados do processo seletivo simplificado, os candidatos que não alcançarem a pontuação mínima. 
9.2.1 A pontuação mínima para os candidatos que concorrem às vagas 
de nível superior será de 01 (um) ponto e médio será de 02 (dois) 
pontos. 
9.2.2 A divulgação dos classificados será feita em duas etapas: 
resultado preliminar e resultado final, conforme cronograma, ANEXO 
III, deste edital. 
9.3. A nota final será o resultado da soma obtida após análise dos 
documentos apresentados referentes à Titulação e Experiência 
Profissional. 
9.4. A listagem final dos aprovados será emitida em ordem 
decrescente de classificação. 
9.5. O resultado final da seleção será publicado no Diário Oficial do 
Município do Moreno,conforme previsto no cronograma, ANEXO III, 
deste Edital. 
  

10. DOS RECURSOS10.1. A partir da publicação oficial do resultado preliminar da seleção, 
os candidatos poderão interpor recurso, conforme modelo no ANEXO 
IV, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contando-se a partir do primeiro 
dia útil subsequente à divulgação do resultado preliminar, conforme 
cronograma, ANEXO III, deste edital. 
10.2. O recurso será dirigido ao Presidente da Comissão nomeada 
pelo Edital, sendo protocolado na Secretaria de Saúde do Município 
do Moreno – situada à Rua João Fernandes Vieira, 213, Centro, 
Moreno, fone (81) 3535-3765. 
10.3. Os recursos, porventura interpostos, serão julgados e deliberados 
pela Secretaria de Saúde, em conjunto com a comissão nomeada pelo 
Edital. 
  
11. DA CONTRATAÇÃO E EXERCÍCIO11.1. Os candidatos aprovados serão contratados através de Contrato 
Temporário, na forma prevista na Lei n.º 210/2000, e suas alterações, 
tendo vigência de até 12 (doze) meses. 
11.2. São requisitos para a contratação, a apresentação de: 
a) quitação com as obrigações eleitorais e, no caso de candidato do 
sexo masculino, Certificado de Reservista ou alistamento militar; 
b) documentos especificados abaixo: 
Para os candidatos classificados nas funções que exigem formação de 
nível superior, documento comprobatório de conclusão de curso 
superior, mediante a apresentação do respectivo diploma ou, 
alternativamente, de documento oficial da instituição de ensino 
superior que ateste a conclusão do curso pelo candidato, acompanhado 
de protocolo de requerimento de expedição do diploma; 
Para os candidatos classificados nas funções que exigem formação de 
nível médio, documento comprobatório de conclusão de ensino médio 
(antigo segundo grau) ou equivalente, expedido por instituição de 
ensino reconhecida pelo Ministério da Educação; 
Firmar declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, 
aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, 
estadual e/ou municipal ou pelo respectivo órgão de classe; 
Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda 
(CPF); 
Documento de identidade expedido por órgão oficial;
01 (uma) Foto 3×4; 
Comprovante de residência, atualizado; 
Certidão de nascimento / casamento; 
Certidão negativa Estadual e Federal de antecedentes criminais. 
  
12. DA JORNADA DE TRABALHO E VIGÊNCIA DE 
CONTRATAÇÃO12.1 Os candidatos aprovados serão contratados através de Contrato 
Temporário, na forma prevista na Lei n.º 210/2000, e suas alterações, 
com jornada de trabalho descrito no item 3 do presente Edital, qual 
seja, “Da descrição da função, atribuições, formação 
exigida/requisitos, quantitativo de vagas, remuneração e carga 
horária”. 
12.2. As vagas e a remuneração dos profissionais aprovados e 
contratados respeitarão as informações contidas no Item 3, deste 
Edital. 
  
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS13.1. O resultado final da seleção será publicado no Diário Oficial do 
Município do Moreno em ordem decrescente de classificação, por função, por área e atividade, conforme Cronograma, Anexo III deste 
Edital. 
13.2. É de exclusiva responsabilidade do candidato, acompanhar a 
divulgação de resultados, comunicados e convocações referentes ao 
processo. 
13.3. O candidato será responsável pelas informações e declarações 
prestadas no ato da inscrição. 
13.4. Só serão pontuados os cursos e experiência profissional que 
tiverem correlação com a formação, área e atividade para a qual o 
candidato concorre. 
13.5. O candidato aprovado será convocado para a assinatura do 
Contrato através de contato telefônico ou telegrama expedido pela 
Secretaria de Saúde. 
13.5.1 O candidato que não comparecer na data estabelecida será 
excluído/desclassificado e convocado outro imediatamente, obedecida 
à ordem de classificação. 
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13.6. A contratação dos candidatos aprovados deverá obedecer à 
ordem classificatória, por função, área e atividade e estará 
condicionada à discricionariedade administrativa da Secretaria de 
Saúde. 
13.7. Se a qualquer tempo for identificada inexatidão nas informações, 
falsidade nas declarações e/ou quaisquer irregularidades nos 
documentos do candidato, sua inscrição será anulada. 
13.8. Os documentos apresentados em outras línguas devem ser 
entregues acompanhados de tradução feita por tradutor juramentado. 
13.9. As inscrições, avaliação curricular e a emissão da listagem com 
os candidatos aprovados por ordem de classificação são de 
responsabilidade da Secretaria de Saúde. 
13.10. Só será acatada a comprovação de cursos de nível superior de 
instituição oficial ou reconhecida por órgão oficial; 
13.11. O presente processo seletivo terá validade de 01(um) ano, 
podendo ser prorrogável por mais 01(um) ano; 
13.12. A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas do 
presente Processo de Seleção Simplificada, contida neste edital, e em 
outros instrumentos normativos e comunicados que vierem a surgir; 
13.13. Nenhum candidato poderá alegar o desconhecimento do 
presente edital ou de qualquer outra norma e comunicado posterior e 
regulamente divulgados, vinculados ao certame, ou utilizar-se de 
artifícios de forma a prejudicar o processo seletivo simplificado. 
13.14. A aprovação e a classificação final geram, para o candidato, 
apenas a expectativa de direito à contratação, reservando-se a 
Secretaria de Saúde o direito de proceder às contratações em número 
que atenda aos interesses e às necessidades do serviço até o número de 
vagas autorizadas. 
13.15. O candidato que não atender à convocação para a sua 
contratação, no prazo máximo de 02 (dois) 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 
simplificado. 
13.16. Quando da convocação para assinatura do contrato, o candidato 
deverá trazer cópias e documentos originais, conforme item 10 deste 
edital. Havendo divergência dos documentos e sendo comprovada 
falsidade de documentos, o candidato será automaticamente excluído 
do Processo Seletivo. 
13.17. Não será fornecido ao candidato documento comprobatório de 
classificação ou aprovação no presente processo seletivo simplificado, 
valendo, para esse fim, a publicação no Diário Oficial do Município 
do Moreno. 
13.18. O candidato deverá manter atualizado seu endereço e contato 
telefônico se classificado, sendo de sua inteira responsabilidade os 
prejuízos decorrentes da não atualização deste. 
13.19. O candidato será responsável por todas as informações e 
declarações prestadas. 
13.20. Se, a qualquer tempo, for identificada inexatidão nas 
informações, falsidade nas declarações ou quaisquer irregularidades 
nos documentos, o candidato será eliminado do processo seletivo, sem 
prejuízo das sanções penais cabíveis. 
13.21. A rescisão do contrato, por iniciativa do contratado, deverá ser 
comunicada, por escrito, à Secretaria de Saúde, com antecedência de, 
no mínimo, 30 (trinta) dias, para que o serviço não tenha prejuízo à 
sua regular prestação. Neste caso, poderá ser convocado o próximo 
candidato da lista de classificados. 
13.22. Serão resguardadas vagas, de acordo com os percentuais legalmente estabelecidos, aos deficientes físicos, conforme Item 8.7 
deste Edital. 
13.23. Qualquer informação falsa ou não comprovada gera eliminação 
do candidato do presente processo seletivo, sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis. 
  
ANEXO I - MODELO DE CURRÍCULODados pessoais: 
Nome: 
Data de nascimento: Sexo: 
Local: 
Estado civil: 
Endereço: 
Telefone: Celular: 
E-mail: 
Filiação: 

Formação/Titulação: 
Experiência Profissional: 
  
ANEXO II
ETIQUETA PARA COLAR NO ENVELOPE DE ENTREGA DA 
DOCUMENTAÇÃO  
Candidato (a): Número de inscrição: 
E-mail: CPF: 
( ) Médico ESF 
( ) Médico Pediatra 
( ) Médico Ginecologista 
( ) Médico Plantonista Diarista 
( ) Médico Plantonista Noturno/Final de semana 
( ) Enfermeiro ESF 
( )Técnico em Enfermagem da ESF 
( )Técnico em Enfermagem Plantonista 
Declaro estar ciente que assumo total responsabilidade pela documentação entregue em 
ENVELOPE LACRADO, e que a incorreção na documentação entregue implicará no 
indeferimento da solicitação.
Data: Assinatura do candidato (a):
  
PREENCHER COM LETRA DE FORMA  
ANEXO III - CRONOGRAMA DA SELEÇÃO SIMPLIFICADA  
ATIVIDADE LOCAL DATA 

INÍCIO
PRAZO 
FINAL HORÁRIO

PUBLICAÇÃO DE 
EDITAL 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
Secretaria Municipal de Saúde do 
Moreno (SMS-Moreno) 

14/07/2016 14/07/2016 – 

INSCRIÇÃO Pelo e-mail 
moreno.selecao2016@gmail.com 15/07/2016 25/07/2016 Online 

ENTREGA DA 
DOCUMENTAÇÃO 

SEDE da SMS (Rua João Fernandes 
Vieira, 213, Centro, Moreno, fone 
(81) 3535.3765 

25/07/2016 28/07/2016 09h às 15h 
ANÁLISE DOS 
DOCUMENTOS 
COMPROBATÓRIOS 

Secretaria Municipal de Saúde do 
Moreno (SMS-Moreno) 29/07/2016 01/08/2016 09h às 16h 

DIVULGAÇÃO DOS 
CLASSIFICADOS: 
RESULTADO 
PRELIMINAR 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 02/08/2016 02/08/2016 Online 

INTERPOSIÇÃO DE 
RECURSO 

Secretaria Municipal de Saúde do 
Moreno (SMS-Moreno) 03/08/2016 04/08/2016 09h às 16h 

RESPOSTA DO 
RECURSO 

Secretaria Municipal de Saúde do 
Moreno (SMS-Moreno) 05/08/2016 05/08/2016 09h às 13h 

DIVULGAÇÃO DOS 
CLASSIFICADOS 
RESULTADO FINAL 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 08/08/2016 08/08/2016 Online 

  
ANEXO IV
FORMULÁRIO DE RECURSO– Edital 002/2016 –
SECRETARIA DE SAÚDE DO MORENONome do Candidato: _____________________________ 
Número da Inscrição: ___________RG:____________ 
CPF:__________ 
À Comissão Organizadora: 
Como candidato à vaga do cargo_______________________ solicito 
revisão: 
Resultado da ETAPA ÚNICA – Análise Curricular e Análise dos 
Documentos Comprobatórios 
Justificativa do candidato: __________________________ 
  
Moreno, ____ de _______________ de 2016. 
  
Assinatura do Candidato   
Instruções:
Preencher o recurso com letra legível; 
Apresentar argumentações claras e concisas; 
Preencher o formulário em duas vias, das quais uma será retida e outra 
permanecerá com o candidato, sendo atestada a entrega. 
  
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL 002/2016
PROTOCOLO DE ENTREGA FORMULÁRIO PARA A 
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 
ETAPA ÚNICA – Análise Curricular e Análise dos Documentos 
Comprobatórios 
Nome do Candidato:__________________________ 
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Recebido em _______ de ______________ de 2016
_____________________ 
Responsável pelo recebimento
  
ANEXO V – FICHA DE INSCRIÇÃO - Processo de Seleção 
Simplificada da SMS do Moreno - 2016  
Nome do Candidato (a): Número de inscrição: 
Nº RG ou CNH ou Passaporte ou 
Conselho de Classe: Nº CPF: Nº Título de Eleitor: 
Nº Certificado de Reservista: Nº CTPS 
Endereço completo: 
CARGOS:
( ) Médico ESF 
( ) Médico Pediatra 
( ) Médico Ginecologista 
( ) Médico Plantonista Diarista 
( ) Médico Plantonista Noturno/Final de semana 
( ) Enfermeiro ESF 
( )Técnico em Enfermagem da ESF 
( )Técnico em Enfermagem Plantonista 
Data: Assinatura do candidato (a):
  
PREENCHER COM LETRA DE FORMA E ENVIAR POR 
EMAIL APÓS CONFIRMAÇÃO, IMPRIMIR, ASSINAR E 
COLAR NO ENVELOPE COM OS DOCUMENTOS 
COMPROBATÓRIOS E CURRÍCULO A SER ENTREGUE NA 
SMS.

Publicado por:Leonardo Rodrigo Silva Victor de Araujo 
Código Identificador:1E525FFC 

GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO Nº 036 DE 18 DE JULHO DE 2016

Dispõe sobre abertura de crédito suplementar ao 
orçamento fiscal do Município do Moreno relativo ao 
exercício 2016, no valor de R$ 470.050,00 
(quatrocentos e setenta mil e cinquenta reais) na forma 
em que especifica, e dá outras providências. 

  
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO MORENO, no âmbito de suas 
atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, 
regulamenta as disposições constantes na Lei Municipal nº 537 de 06 
de janeiro de 2016, que autoriza o Município, Poder Executivo, a abrir 
crédito adicional suplementar no orçamento anual de 2016 e dá outras 
providências. 
  
DECRETA  
Art.1º - Fica aberto ao Orçamento Municipal, relativo ao exercício de 
2016, conforme art. 8º, da Lei Municipal nº 537 de 06 de janeiro de 
2016, crédito suplementar no valor de R$ 470.050,00 (quatrocentos e 
setenta mil e cinquenta reais), destinados ao reforço das dotações 
especificadas no Anexo I. 
  
Art.2º - Os recursos necessários ao atendimento das despesas de que 
trata o art.1º são provenientes da anulação parcial, em igual 
importância, das dotações especificadas no Anexo II. 
  Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Moreno, 18 de julho de 2016. 
  
ADILSON GOMES DA SILVA FILHOPrefeito 
  
ANEXO I
(CRÉDITO SUPLEMENTAR)
Especificação Fonte Valor 
32001 - Secretaria de Governo, Articulação, Cultura e Esportes 
Programa 1103 - PROMOÇÃO DE CULTURA E LAZER 

PARA O POVO 

17 470.050,00 Projeto/Atividade 
2.238 - FOMENTO A PROMOÇÃO DE 
ATIVIDADES DE LAZER, CULTURA E 
ESPORTES, PROMOÇÃO DE EVENTOS DO 
CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICÍPIO. 

Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS -
PJ 

Total 470.050,00 

ANEXO II
(ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO)
Especificação Fonte Valor 
32001 - Secretaria de Governo, Articulação, Cultura e Esportes 
Programa 1103 - PROMOÇÃO DE CULTURA E LAZER 

PARA O POVO 
17 359.750,00 Projeto/Atividade 

2.238 - FOMENTO A PROMOÇÃO DE 
ATIVIDADES DE LAZER, CULTURA E 
ESPORTES, PROMOÇÃO DE EVENTOS DO 
CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICÍPIO 

Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 
Programa 1103 - PROMOÇÃO DE CULTURA E LAZER 

PARA O POVO 

17   Projeto/Atividade 
2.238 - FOMENTO A PROMOÇÃO DE 
ATIVIDADES DE LAZER, CULTURA E 
ESPORTES, PROMOÇÃO DE EVENTOS DE 
CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICÍPIO 

Despesa 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, 
ARTÍSTICAS, CIÊNTIFICAS, DESPORTIVAS E 

Programa 1103 - PROMOÇÃO DE CULTURA E LAZER 
PARA O POVO 

17 72.800,00 Projeto/Atividade 
2.238 - FOMENTO A PROMOÇÃO DE 
ATIVIDADES DE LAZER, CULTURA E 
ESPORTES, PROMOÇÃO DE EVENTOS DO 
CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICÍPIO 

Despesa 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM 
LOCOMOÇÃO 

Total 470.050,00 

Publicado por:Leonardo Rodrigo Silva Victor de Araujo 
Código Identificador:50A6961F 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICÍPIO DE OLINDA

COMISSÃO PERMANENTE PARA ASSUNTOS DE 
LICITAÇÃO - COPAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2016 - FMAS - 
COPAL/OUTROS I

AVISO DE INEXIGIBILIDADE No 001/2016 - SDSCDH  
Ratifico os termos contidos no pronunciamento, datado de 
16/06/2016, proveniente da douta Secretaria de Assuntos Jurídicos do 
Município de Olinda/PE, que versa sobre a possibilidade jurídica da 
contratação da empresa EDIOURO PUBLICAÇÕES DE LAZER E 
CULTURA LTDA, CNPJ: 01.183.614/0001-19, para aquisição de 
livros temáticos de passatempo ao valor de R$ 303.000,00 (trezentos 
e três mil reais), no Município de Olinda/PE, por procedimento de 
inexigibilidade de licitação, o que faço nos termos do Art. 25, inc. I, 
da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. Humberto de Jesus - 
Secretário de Desenvolvimento Social, Cidadania e Direitos Humanos 
  
Olinda, 18 de julho de 2016.  
MARCOS SILVEIRA BOTELHO FILHOPresidente em Exercício da COPAL/Outros I. 

Publicado por:Paula Claudia Cunha da Silva 
Código Identificador:DA31A9D4

COMISSÃO PERMANENTE PARA ASSUNTOS DE LICITAÇÃO - COPAL 
CONVITE Nº 006/2016 - P.L. Nº 41/2016-FMS

SEFAD - UPL - COPAL/OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA - AVISO DE LICITAÇÃO - P.L. Nº041/2016 - 
UG: FMS - CONVITE Nº 006/2016OBRAS E/OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA. Objeto: 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E CONSTRUÇÃO 
DE CISTERNAS DA UBS JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE 
OLINDA/PE. Valor: R$ 149.944,44 (cento e quarenta e nove mil 
novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). Sessão de abertura: 27/07/2016 às 09:30 horas, na sede 
da UPL, sita à Avenida Santos Dumont, nº 177, 1º andar, Varadouro, 
Olinda/PE, CEP 53-010-230. Os interessados poderão adquirir 
Editais e Anexos, ao custo de R$ 5,00 (cinco reais), importância essa 
não reembolsável, que deverá ser efetuada através de um comprovante 


