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!TOS DO PODER EXECUTIVO 

(N) n.o 036 de 2t de novembro de 1977 

Aprova o Plano Rodoviário do Tenitól'io Federal 
do Amapá. 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que fhe confere o artr.go 18, iacdso II, 
d., Decretô·Lel nº 411. de 08 de janeiro de 1969, 

DOCRIDTA 

Ar-. 12 - É aprovado o Ptano Rodoviárip oo Terrl
tgulo Federal do Amapá, constituldo pelos Resumo e Re
lação DescrltJva das RodoU'ias Integrantes, respectivo Mapa 
e Memória Justificativa, que com este baixam. 

Parág-rar.J úntr.o - As localidades intermediárias 
constantes do ltesumo e da ReJa~ão Descritiva das Roda
vias ·Iotegrantes não constituem pontos obrigatórios de 
passagem, mas figuram apenas como lndfcaçã!o geral da 
diretriz dias estradas, sendo o seu traçado definitivo fixado 
após estudo! técnicos, ecenômlcos, sociais, poliblto-admi
nistratlv•s e de segurança. 

Art. 22 - As rodovl'às ou trechos de rodovias 
já construidos e que não c o n s t e m do Plano 
NaG'Iona~ de Viação e do Plano :R.,doviá rio do Territ6Tio 
Federal dtil Amapá pessam automatlcámente para a juris
cid9&0 de Município onde se lO'calfzem. 

Artigo 32 - Poderão ser !Considerados como com
plementand<> e lotegrartdo uma estn~da do Plano Rodoviá
rio do Território Federal do Amapá as traveaslaa de cur
sos d'água, as interseçiÕes, os terminais e os acessos v~
rios medals f' fntermodBfs que slorvam ~ra lntegraçãb, 
conjugatão ou facilidade complementar para os traDsportes 
nG Território Federal do Amapá e o apo1o a planeos, pro
gramas e projetds oficiais e de órglloa, entidade• e em
pi'esas vfnculádaa ao Poder Público. 

Artigo 49 - O Plano Ro•ovlhlo do Tel'rltórlb Fe
deral do Amapá aeté revisto, pelo meD'Os cada cinco anos, 
em consonância com as re'1tllsões perlodlcas do Pano Na
cional Ih Vtaqão P. Plaoos Naclonajs ~levantes . 

A)rt. 5o. - O Plano RoElovlá'rloa to Território Fede
ral do Amapâ, a que Pe refere t:s~e Decreto, entrará em 
vigor depois de apreciado ~lo Oe'p,!l'rtamento Neofona\ d~ 
Els\rada :te 1\odagem e aprovad.o p~o Conselho Nacional 
de Tmnsportes, :r;e'41ogadu as disposl.çõe• em con~.áriÇ>-. 

Palécio do Setentr!Ao. em Maoapé, 21 de novern~o 
de 1971, 1182 da República e 35! da Criaçllo do Território 
Federal do Amap6. 

Arthur Aze~edo Heflnlng 
Govénador 

Manoel Antônio Dias 
3esret6rlo de Obraa Públicas 

TERMO ADITIVO 

Termo Aditivo ao Convênio ctdebrado 
entre o Govêmo do Ten~tórdo J'edual 
do Amapá e a Auociaçãe de Gré41ito e 
Assistência 'Rural do Ternitório Ftderal 
do Amapá, em 20 ele D.ezembre di~j 1975, 
visanllio ef•tuar os es'llud_.~ e levanta
m'entos necessário!! no conhecimento da 
liituaçi!l A produção e consumo dos 

principais pcodutos Agrícolas existentes 
neste Território. 

Aos sete (7) 'dias do mês de novembro do ano 
de hum mil novecentos e setenta e sete (197 7), 
nesta Qidade de Macapá, Cãpital do Território Vt>
deral :lo Amapá, no Palácio do Setentrião, de um 
lado o GovernG do 'Derritório Federal do :Amapá , 
representado pelo ~celentissimo Senhor Go\ler
nador Substituto Paulo Fernando Batista Guerra 
daqui por diante dencmidado simpleEmente Go~ 
verno e a Associação de Cl'édito e Assistência Ru
ral do Território Federal do Amapá, representada 
pelo seu Presidente Doutoi' Antero Duarte Dias 
Pires Lopoes, doravante designada ACAR-Amapá, 
resolvem de comum acordo, firmar o presente 
Termo Aditivo, consoante as cláusulu e condições 
seguintes: 

Oláusula P•rimeira - Fundamental Legal~ O 
pnesente Termo Aditivo foi elaborado com emba
sametrto no que dist:tõe a Cláusula Sexta - Alte
rações, do I1eferide Convênio. 

Cláusula Segunda - Objetivo: Objetiva o pre
sente Termo Aditivo, a áar andamento aos estudos 
e levantamentos necessá,rios 8(1) conhecimento da 
situação real da produção e consumo dos principais 
produtos agrícodas, v'isando dererminar o necessá
rio equilíbrio entre 0fe\-ta e d.emanda. 

Cláusula Terceira - Obrigaçõ'es: 

I - Do Governo: 

a) Transferiu a AOAR-AMAPA a imf)ortância 
p11evista na Cláusula Quarta - Dotação - tleste 
Termt> AditJivo, a partir da data de publicaçãa des
te instrumento, no Diário Ofifial do Território. 

II - Da ACAR-Amapá: 

a) Continuar mantende peSioal especializado 
(1ara execução d.os serviços previ~hs na Oláusula 
Segunda- Ob3etàvo- um qualquer víne'Ulo clr:npn
gatício com o Governe, bem como responsabilizar
se pele pagamento dos eneargos de Prevfciência 
Soci•al e as ebrigações de nat~retz;a trabalhista. 

Cláusula Quarta - Dotação: A àespesa dt-C"or
ren'te dia assmatura deste Termo Aditivo , no v.alor 
de Cr$: 120.00.0,09 (cento e \fÕinte mil cruzeirr s) 
conred. por conta de recur~o oriundo no Progra
ma de polol Aq:ropecuários e Agrominera;s da A
mazênia ~ POLAMAZONJ A - Projeto para Deter· 
minação dos Fluxos de P;odução e Consumo, Em
penho n.0 1, de 04 de nove mbro de HJ77. 

Cl!l usu la Quicnta - A r~ferjd a importância 
destiooda a ACAR-Amapá pelo Governo e repu-
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As Repartições Públicas 
ff:'rritoriais deverão remeter o 
expediente desti nado à publi
cação neste DlAt\10 OFlCIAL 
diariamente até as 1 ~:00 h<ka~>. 

EXPEDIENTE I As RcpartiçõPs Públicas 
cingir-se-iio às assinaturas 
anuais renflvadas até 23 de 
fevereiro de cada ano e às 
iniciadas, em qualquer l'poca 
pelos órgãos competentes 

IMPRENSA OFTCIAL 
...:::r~ 

DIRE'"OR 
As reclamações pertinen

te& à ma tl ria rE'tribuída nos 
CúSOS de erros ou omissões, 
deverão ser tormuladas por 
escrita, a Seçào de Redação, 
das 9 às 12:00 horas. e das 
15:00 às 17:00 horas, no máxi
mo até 72 boras após a saída 
dos órgãos oficiais. 

Jranilrio 'lrindade Pontes 
~"'~ 

A fim de possibilitar o 
remessa de valores acampa. 
nhados de esclarecimentos 
q~1an to a E ua aplicaça o, soli
Citamos usem os interessados 
preferencialmente cheque ou 
va le postal. 

DIAf.IO OFICIAL 
Impresso 11 18 Oficinas da IIT'prensa Ofi r ia l 

M.,CAPÁ - 1'. F. AMAPA 
-<7"'-·~ 

ASSINATURAS 
Anual 
Semestral .. 
Trimestral . 
Número avulso 

Cr$ 50,00 
« 25,00 
« 12,50 

1,00 « 

Os suplementos às edi· 
ç~ts dos órgãos oficiais só 
se fornecerão aos assinantct: 
que as solicit. em o o a to dn 
assinatura. 

Os origmaiR deverão ser 
datilografados e autenticados. 
ressalvadas, por quem de di-· 
reito rasuras e emendas. ~ O funcionário público ie

deral, terá um desconto d(' 
10%. Para fazer jus a este 
desconto. deverá provar esta 
condição no ato da assinaturA. 

Excetuadas as pua o ex
terior, qu e serão s c m p r e 
rnuaís as assiuaturas pod er
de-ão tomar, ('ffi qualquer 
é{lOCa. por seis meses ou um 
ano. 

•BRASfLIA - Este '1iário Oficial é encontrado para leitu 
ra n o Salão Nacional e Int :~rnacional da Imprensa da 

COOPER PRESS, no «I.rasília Imperial Hotel». 

Para faeilitar aos 'l.ssinan- 1\ ~m de evitar solução 

As assinaturas vencidas 
poderão ser suspf'nt:as sem 
aviso prévio. 

tes 11 veriticação dv prazo de de continuidade no recelH 
vulidnd~ de suas assinaturas, ! mento dos jornais, devem 
na parte superior do endere- os assinantes providenciar e 
ço vão impressos os números respectiva renovação com 
do talão de registro o mês e antecedência mínima de trinta 

O custo de cada exemplar 
atrasado dos órgãos oficiaiR 
erA. na "enda a Yulso acrcs

L a de Cr$ 1,00 se do mesmo 
ano. e de Cr$ 2.00 por ano 
decorrido. o ano em QU(' fin da rá. (30~ dlas. 

----------------------- -------------~--------
sada pela s~cretaria de A :lmin istra·çã.:. e FinanÇ'f.S, 
s e !lá depositadra na ~onta ' lincu lada Governo/ A C AR
Amapá, na Caixa Econônlica Federal, agénc:ia local de
Vlendo a movimentação da referida conta ocor rer 
mediqnte cheques nominativos. 

Cláusula Sexta · São man tidas as demais 
cláusulas e ~ond1ções previst-as no Convênio. 

E, por estarem j u sto e combinado, as partes 
convenente ratificam o presen'te Termo Aditivo, fi r
m a•ndo-o com suas assinatu ras na presença de du.as 
(2) testemu nhas e em d ez (10) v'ihs de igual te<~r e 
fopma, para os mesm O's efeitos l egais. 

Mac'tlpá, 07 d e n ovembro de 1977. 

Paulo Fexmanoo Batista Guerra 
Governado r Substituto 

Anter0 Du arte Dia« Pires Lopes 
A C AR-Amapá 

Testem un has 

Seb'lstião Santos Farias 

Lou rival Queiroz Alcantâra 

Termo Aditivo 

Termo \ditivo ao Convênio cdebrado 
enbre o GovePno do Territón o Federal 
do tl,m apá e Associação de Credito e 
Assi~:Jtência Rural do Amapá, em 20 de 
d e.zemb ro de 1975, visando a prestação 
Gte ~ssistência Técnica s1os colonos IE>cr ·
li za dos ria•s colonla.s Agrícolas de Matapi, 
P edra Branca, Itau bal 'lo Piririm e 
Cruzeiro. 

Aos dt>z {1 0) dias do mês de nove mbro do 
ano doe hum mil novecentos e setenta e sett> (1977) 
n esta cidade de Macapá. Oapital do Território Fe
d eral do Amapá, no Palácio do Setentrião, d ~ um 
lado o Governo do 'l'errit6rio Feder~l do Amapá, 
r epresentad,o pelo Excelentí ssimo Senhor Governa
dor Arthur Azevedo H enning, daqui por diante 
denominado ~imolêsmente Governo e a Assodação 
d e Crédito e Assistência Rural do Te rritório Fe
der~! do Amapá, repres~ntada pelo !>~eu Presidenlle 

Doutor Antero Dua~ Di as Pires Lopes , doravante 
designada ACAR · .1\ M.o\PA resolv , m de comum 
acordÜ\ fii mar o prtse nte TO?rrr.o AditiYO, ctn
soante as cláusulas e c.ondições c u e Eeguem: 

Cláusula Primeira - Funda!!! ento Legal : O 
presente Termo Aditi vo foi elabora do com emba
saménto no que dispõe a Cláus ula Sexta - Alte
rações - do r efe'rido Oonvênio. 

C láusula Segunda - Objetivo: Objetiva o 
presente Termo Aditivo, a dali' continuidade 11? 

prestação de Assistência T écnict aos coloncs lc
c.aliza rJ.os nas Colônias Agrícolas de l\1atapi, Pedra 
Eranca. !taubal do Piririm e Crm:, iro, visand0 a 
dinamiza-ção do pro'Cesso produtivo. 

Cláusula Terceira - ObrigaçõEs: 

I - Do Governo: 

a) Tran sferi!· a A~AR-AMAPA a importânctia 
prevista na Clá usula Quarte - Dotação - d este 
Termo Aditivo , a rartir da d atxl da pubHC4a ção 
d.este instrumento n.o DiArio Oficial do Território 

II - D a ACAR~Aimapá: 

a.) Continuar m antendo pessoal especializf.do 
para exec.ução dus se rviços previst bs na Cláusula 
Ségunda - Objetivo - sem qualquer vínculo E-m 
pregatício com Governo, b~m como respc·n '>abi
lizar-se pelo pagamento dos Encargos d~ Previ 
dência Social e a s obligações de natureza t ra
balhista. 

Cláusula Q u arta - Dotação: A despesa decc r -
1 r ente da assinatura deste Termo Adit. vo no valor 

de Cr$-: 120.00(},00 (centro e vinte mi:l cruztir os), 
co rrerá por conta do recurso oriuno o à o Pro
g~ma de Polos Agropec'l.lér\os e AgromineraiS' da 
Amazônia-P (Jlamazônia, Projeto Reorganização e 
ativação das Colônias Agrícola, Empenho n .0 P, de 
4 de no~m brt;J <J.e 1977. 

Cláu sula Quinta: A referida import&ncia des
tinada a ACAR-AMAPA pelo GovRrn o e twa ns
ferida pela S ecretaria de AdministraQâo e Finanças, 
será de positada ~m conta vinculada Go vt>rno/ AC AR
A,mapá, na Caixa Econômica Fedenal, agência local, 



2a -feira, 21 de l'l.ovembro dt 1977 DlARIO OFICIAL 3a. p!g. 

------------------------------~-----~--------
devenda a movimentação àa referida conta ocoNefl' 
mediante cheques nominativos. 

Cláusula Sexta: São ~antlidas as demais cláu
sulas e condições prevista no Convênio principal. 

E, por estarem justo e combinado, as partes 
conve.ntes ratificam o presente Termo Aditivo, fir
m andlo-o com suas assinatur11s na presença de duas 
(2) testemunhas, dez {10) vias rie igual t-eor e for
m a, para os mesmos efeitos legais. 

Maoapá, 10 de novembro de 19't7. 

A rthur Azevedo Henning 
GoveJrnaoor 

Antero Duarte Dia!l Pires Lopes 
AOAR-Amajpá 

Te9temunhas: 

Lour ival Queiroz A.kanta ra 

Franci sca Pereira da Silva 

Fábrica Amapaense S. A. Indústria e Comércio 
C.G.C. 05.969.670/ 0001-34 

A ta da Assembléia Geral Extraordinária de Fá
brica Amapaense S/A. Indústria e Comércio, reali
zada no dia 10 de novembro de 1977. 

Aos dez (lO) dias do mês de Novembro de mil 
nove centos e setenta e sete (19';'7). em sua sede 
social sita à Avenida Iracema Carvão Nunes, nú
mero cento e nove (109) reuniram-se os acionistas 
de Fábrica Amapaense S/ A. Indústria e Comércio 
convocados regularmente por Edit;tl de Convocação 
publicado no Diário Oficial .nos dias trinta g e um 
(31) de Outubro, um (01) e três (3) de novembro de 
1977 e no jornal «A Província do Pará» nos dias 
um (1), dois (21 e três (3) de novembro corrente. 
Assumiu a direção dos trabalhos na forma estatu
tária o acionista José Barbosa de Oliveira Neves 
que depois de verificar que o número de acionis
tas p resentes representava mais de dois terços (2/3) 
do Capital Social, com direito a voto, convidou a 
mim José Augusto Tomé para se>rvir como Secre
t ário. Alssim, constituída a mesa, o Presidente deu 
início à sessão tendo solicitado ao secretário que'pro
cedesse à leitura do Edital de Convocação, vasado 
nos seguintes termos: 

Fábrica Amapaense S/ A. Indústria e Comércio 
CGC. '05.961».6.70/0001-34 - Avenida Iracema Carvão 
Nunes, nº 10'9 - Macapá - T.F.A. do AI'l}apé - As
sembléia Geral Extraordinária - Convocação - Fi
cam os acionistas da Fábrica Amapaense S/ A. In
dústria e Comércio convidados a se reunirem em 
Assembléia Geral Ex traordinária, a realizar-se no 
dia dez (10) de Novembro próximo vindouro, em 
sua sede social sita à Avenida Iracema Carvão 
Nunes, nº 109 - às lo horas para deliberarem sobre 
a seguinte matéria: 

I) Autorização da Assembléia Geral para a Di
retoria poder mover Ação de Besponsabilidade. 

li) O que ocorrer de interesse da Sociedade. 

Macapá, 31 de Outubro de 1977. 

José Barbooa de Oliveira Neves 
Presidente. 

Diretor 

A seguir o Presidente qu~ també m preside 
a Oi.reto11ia, rE-feriu-se à reunião co mo sPndo de 
suma importâncd! para o bom nome da sociedade 

pois tr~tava-se de p'e dir &utltltlfzaÇ6o à AssEmbléia 
G~'ral para mover Ação de Respousabiliàade con
tr;a o eX\-diiret or de Finattças Sr. José Armando 
Neves de C.ar'ivalho que oomo já era do conhéci
m ento da Assembléia G eral esse Se-nhor h a via s.i
do afastado c:la Diretoria por o seu tnabr.lho a 
frente da Diretoria de Finan.ças não corresponder. 
Averiguado o se u com pvrtamento na dita Direto
ria verificou-se que possuia grnJ.!ldes somas depo
sitadas em Bancos aqui e em Belé m que nã<o cor
r~spondiam à sua retirada da Hrma, única fonte 
de recetita que possUlia . Que h avia vÍí8jado à EuiX-
{)á, no pe.ríodo de maio de 1971 a juftlho de 1977, 
quatro (4) vezes gastalljdo enormes somas Em pas
sagef'l s, compra de oarros e propri€dadecg em Por
tugal, sendo que a última viagem já foi fE:ita com 
esposa e filha. Possuía aqui um carro de luxo e 
uma casa das m t> lhores e xis~ntes nesta cidade 
provida do que melhor se t em no T~rritório. Prova 
evide nte de que as impmtâncias ex·istf' ntes em df
pósitos a prazos fixos e em co111ta C'orrente m s 
Banc.os não são suas e que quando se viu desco
berto tentou c omprometer o Direto r Senhor J 0sé 
Augusto ~omé, oferece ndo-lhe em jan~'i ro e m arço 
dio a.no corrente importâncias para este deposi.tar 
também no Ba·nco Real ne!">ta cidade. O dito Djre
t o.r r ecusou, mas perante tanta insistência aceitou 
avisando-me nestE> m es mo di a do que estava r.c on· 
teoendr . A meu cooge]h0 o dl'pósito foi mantido 
poi s queTia a~rar tudo o que se estava passanr'o . 
Em março nova oferta, dest a vez j? actc'jita, depois 
de me consultar. Houve em j unho compra de moedA 
est:rangei rn em Belém também d\vidida e nessP 
m esmo m ê·s desco nbo de duplicatas no Banco Rea l 
no valor aproxim ado de Cr$ 150.000,00 (cento e 
cinquel'lta mil c'ruzeiros) para dividir pelos doi ~. A 
importância que dei x ou :10 Banco p'ara o stnhor 
J osé Augusto Tom é Cr$ õ5.00Q.OO (sessenta e cinco 
mil cruzeiros), foi gasta em pagamentos da f;rm a 
como também v oltarão à firma os depd.~itos exis
t ent es em ;;eu nt me no Banco Real S/A. Assim 
sendo. pw ponho à Ass~hléia Geral que autorize 
a Diretoria' à pwceder judici&lmente contra o dito 
Diretor para bom nome da Emprêsa que procura 
zelar pelos interesses dos seus adonil> tas. 

Coloca do o assunto em votação todas os pre
sentes se mRnifestaram favoravelme-nte uwa vez 
que e s~a ATA re-r atifica os ass.ut< s já deliberados 
em Ata de 13 de outubro de 1977 a 01Ã81 foi anu
lada pela Junta Comercia] do Território F edkral 
do Amapá - JUC' AP. Colocada a palavra a dis 
posição e como ninguém quizesse dela fazer uH> foi 
er.~:errada a reunião e lav'J'ada a presente ATA quP 
depois doe lida e aohada confvr'me foi por todos 
assinada . 

Mecapá(AP), 1 O de novembro de 19'77. 

A presente ATA é cópia fiel transcrita do livro 
de ATAS dessa Sociedade. 

J&sé Bar.bosa de Oliveira Neves 

Junta Comercial do Ter. Fed do Amapá 

CERTIDÃO 

Certifico que a pri m eira via de>ste documento. por 
despacho do Presidente da JUC"AP. ne sta data , foi arqui
vada sob o número 0781. 

Macapá, 10 r.le nov embro cte 1977. 

Benjamim Almeida Soares 
Secretil rfo Gt>ral - 1UC A P 

CPF - 0031!96762 



2a.-feira, 21 de novembro de 1977 DIÁRIO OFICIAL 4a. pág. 

C~nselho Territorial do Amapã 
~ 

Edital de Convocação 

O Presid.ente do Conselho THrHorial do Ama
pá, de acordo com o artigo 26 do Dec.ret~-Lei n.0 

411/'69 e artigo 15 do R egimento Interno, convoca 
os senhores Conselheiros para a Trigésima No r:1a 
(39ª ) R~união Ordinária a ser realizada nos dias 
22, 23 e 24 de novembro do ano em curso, com 
início previsto para às 09:00 horas e com a fitnali
dade de: 

I - Visita à SUNAB/Amapá; 

II - Visita à Receita Ftderal; 

III - Oontinuação de apreciação e análise 
~omparativa QO Decreto-lei n.0 411/69, com seu 
Ante-Projeto de refor.mulação; 

IV - Visita à Cia. de Pesqui zas de Recursoa 
Natu:oaii ; 

V - Apreciação e ar.álise de Processos, Planos 
e Projetos oriundos da área Governamental; e 

VI - O que mais houver. 

Macapá-Ap., 14 de novembro de 1977. 

Nilde Ceciliano Santiago 
Presidente 

Seeretarla de Administração e Finanças - SAF 

Coordenador.ia de Administração Geral 

Comissão Permanente de Licitação-CPL 

A V ISO 

O Governo do Territó!Jiio Federal do Amapá, 
através da Comissão Permanente de Licitação, co
munka que fará realizar. a Tomada de Preços n.0 

04'2/77-CI>L, às 09:00 horas do dia O~ .de z.77, cujo 
Edilbal assim se resume: 

Objeto: F0rneoimento de um 1llrator de esteira, 
potência míhima de 70CV e máxima de 9BCV, 
equipado com lâmina bulldozer , angulável, ferra
m«mtas completas e demais especificaçõE$ do fa
bricante. 

Docume~ação e ?ropostas: Serão 11ecebirdss, 
abertas1 julgadas e rubricadas no dia 02.dez.77, às 
09:00 ho11as na S.ala de Rl':uniões da Comissão Per
manente de Li<!ita9ão, sita à Rua Cândido Mendes, 
Prédio da Imprensa Oiidal, em Macapá-TFA. 

Habilitação: Inscrição no Cadastro de Forne
cedores do Governo do Tert'itó.-io Fedoeral do Ama
pá, Certificado com validade pare o corrente eocer
cí'elio. 

Cópia do Edita\ e demais Informações Com
plementares: Diariamente das 8:0'0 às 1 l :30hs e 
das 14:3r0 às 1 'f :~hs nos seguintes endereçe>s: 

- Rua Cârvdício Mendes, Fréd·io da Imprensa 
Ofi.cial, telefone 2.3162, em Maca19á TF A. 

- Av. P·residenbe Vargas. 158 l!:difício Al'lto
llllio Martins Jtmi'er. Sala 1.103 telefone 22.2-6755, 
em Belém-PA. 

Mac.a pá, 16 dE! novembro de ltt7'7 

Benedilto Célio de • .o\raújo Paiva 
pfP.r,esldente da Oimiuão 

Coordenadoria de Administração 
Serviço de Pessoal 

V I$ T 0: 

João Humberto lie Azevedo 
Coorflen1dor de Administração 

E:1ital n2 16/77-SP 

A Diretoria do Serviço de Peissoal da Coorde
nadoria d,e Administração de Governo do Territó
·rio i'etteral do Amapá, torna público awaV'és do 
presênte, o resultado dos candidatos aprovsdo6 no 
Concurso público para o p~enchimento de vagas 
existentes na Tal;>ela de Pessoal Temponário do 
Govenno desta Unidade, realizado POS dias 05 e 07 
de novembr,o co11rente pelo Centto de Desenvolvi
mento de Recursos Humanos, de conformtdade com 
o Edital de Concrurso n2 14/77-SP, para as cate
gorias funcionais de: 

Técnico em Contabilidade [~ível Médio] 

Mar~a das Graças Monteiro Lobato 
Afonso Vitor Correia da Costa 
José da üruz Pinheiro 
José Ribamar FerOOAdes Monteiro 
Qoracy C,ampos de Souza 
El.Pa Cordeiro Amanajás 
Elias Seabra da Co~;ta 

Professor de Educação Física (Nível íédio) 

An~onio Manoel Nina da Costa 
Ana Ângela Pereira 
Raimundo Adernar Pi<:anço 
Antoni'o Jennerlyn Gibson Távora 
Raimunoo Nonato Vilheha 
Zenira Vieira da Silva 
Carlos Alberto Ferr.~ira Pires da Costa 
Enilton José Cardoso 
Mal'ia do Rosário R0drigues d(t:. Se. uza 
Dorival José do Carmo Saraiva 
Natanael Lima dos Santos 
Pedro José Ball'ata Freire 
Cemiro Viana Assunção 
Rosa Maria da Silva e Souza 
J alba Modesto Jansen Rodrigues 
Marineu Mendes da Silva 
Maria Luctna Picanco Far'ias 
Maria Madalena dos Santos Maciel 
A~cio Flávio de Oliveira Mota 
Manoe'l Ferreira d~ Jesus 
Mal'ia de Betânia Sarmen'to Avelar 
Alau11 N er.i da J:4'onseca 
Rui Campos 
Adis Maria Ferreira da Silva 
Maria da Silva Oliveira 

N~ de Pontos 

74 
71 
67 
62 
57 
55 
50 

12 de Pontos 

77% 
71% 
70% 

69,5% 
&8% 
67% 
66% 
64% 

i 3,5% 
€3% 
63% 
63% 

61,5% 
60% 
60% 
60% 

59,5% 
59% 
59% 
58% 
58% 
57% 
57% 
56% 

~ Mania Hermina Saraiva da Soilva 
Monsueto Braga dos Santos 

53,5% 
53% 
50% 

Dir,e toria do Serv.iço de Pessodl, em Macepá, 
11 ~e novembro de 1977. 

Dr. Mliracy Maurício Neves 
Diretor do SP 

l 
l Preço do exemplar: 
1 Cr$ 1,00 


	

