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MICIIIIA, 12 de março de 1879 - 2ª-felra 

Decretos 
(N) n.0 001 de. I de março doe 1979 

O Governadbr do Território Federal do Am11pá, usan
do du atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, 
Item li, do Decreto-Lei a.o 411 . de 08 de Janeiro de 1969, 

- Considerando a urgente nl:!ceuldadw de dbclpll
ner t unitcrmizar as jornadas de trs balho de servldc,ru 
regidos pela Consolll:laç§o dac Leis do '11rr.balho, no ãmbKo 
da Administração Amap&ense, respeitando a legislr.çt.o es
peoia1; 

- Consldertmdo a existência de vários contratoa d• 
técnicos de nfvel superior, com cargas horárias diversifi
cadas, contribuindo para um t1 atamento discriminatório, ln
compatlvel portanto, C(lm os prlnclplos da Justiça Social 
aplU:flveia a classe de aervldores públicos amapaense; 

- Consi:ierando, alnd&, que no artigo 2.0 do Decreto 
IN) n .0 019, de 24 de junho de 1974, no qual o Governo 
Territorial flx c;,u os horários de trabalho a serem adotados 
e obedecldCJs pelo seu funci( naliEmo, não for 1 m especifica
da:~ as categorias profissiona is absorvidas pelas disposiçõee 
do supracftad ? dispositivo legal: 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Fixar os seguintes horários de trabalho 
nas repartições da Admlnistreçl!lo Am&paense: 

I - Servidores regidos pela Lei n.0 1.7 11, de 28 de 
outubro de 1952: 

Dias da semana: De segunda·felra a sexta-feira 

Horário: J.O Expediente - Das 07:111 hs. às 12:00 ba. 
: 2.1' Expediente - Das 14:00 h11. às 16:0(1 hs. 

II - Servidores r.egldos pela ConPolideçrio daa Leis 
do Trabalho, Decreto-Lei oP 5.452, de 1.0 de maio de 1943, 

Dias da semens : De segunda·felra a setcta·felra 

Horlrlo: 1.0 Expediente - Das 07:15 hs. às 12:00 hs. 
: 2.0 Expediente - · Das 14:00 hs. às 18:00 bs. 

III - Manter aP diEJ:lOsições do Decreto n .o 155/ 69, 
de 15 deo setenabrtl de 19611, no que •se refere aos ser.vl<lo
res do Governo do 'Ilerritórlo Ff'deral do AIJl&J:á. benefi
ciados PE'Io Regime de Tempo Integral e Ded!c:.~ção Exclu
siva {RETIDE) e Regime Espec1al de Serviço Exrtraurdl
oário CRESEX). 

Art. 2.0 - Referidos horl!rfoa nêo Ee ep11CEIJ1 soE ser
vidores que. pela natureza excepcion al de suBs atividade s; 
estejam sujeitos a regime especial de trabalho definidos 
em lei especifica. 

Art. 3.0 - Os servldnres que desempenhem ativida
des etn estabelecfmt>ntos de ensino J:Úb1ico, terÊO seus ho
r â rfos de traba lho definidos em rt!gulamentecão própria e 
aprovados pela Secretetla de Educação e Cultura. 

Art. 4v - Os Contratos de Trabalho cuja respectiva 
jornado estejll em desacordo com o presente Decreto, aerlio 
aubstltufdos IITl'E'::Iolatamente pela Diretoria do Serviço de 
Pessoat do GTFA. 
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EXPEDIE NTE 
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Diórlo Oficial do Território Federal do Amapó 

• Diretoria 
* Administração 
• Redaç;lo 
• Parque Gráfico 

Rua Cândido Mendes sJn º - Maca pá - T. F. A. 

TELEFO NES: 
Gabinete do Diretor . . . . . 
Chefe da s Oficinas • 

DIRETOR 
fRA NlLDO 1 HI NDADE PONTE~ 

546J 
5307 

TABELA DE ASSINATURAS E PUBLJCAÇOES 

NA C APITAL 
Anual .... . ..... . . 
Semestral . . ·. . . . . . . . 

OUTR OS ESTAD OS E MUNICÍPIOS 

Anual .. , . ... . . . · · · 
Semestral . . . . . . . . . . . 

CrS 500,00 
Cr$ 250,00 

Cr$ bOO,OO 
Cr$ 40U,OO 

D.O. número atrazado: <~.umenta cinco cruzeiro& 

Art . 5o - Rev oga m-se as d isposiçõe s em contril rio, 
e especialm ente o Decreto (N) n.0 0 19, d~ 24 junho de 19í 4. 

Art . fiR -- E~te Dr cr eto entrará Em vigor a conta r 
de 1.0 de j an ei ro de 1979. 

Palácio do Se tentr.il'io . em Mo caoá. 5 de março 
de 1979 , 90v da República e 36º da C1 iaçào do Território 
FedeTBI do Amapá. 

Arthur Azeve<1o Hennlng 
Governador 

Convênio Nº 007/79-CJ 
Ter mo de Con vêni o que celE-b ram o n overno 
do Territ-'lr io FPderal do Amapa e a P r e
f eHu r a Mu nic ipal de Oi·- p r que para trans
ftrê r,c ia de recu r~os d estina do!' a p romovt. r 
o d ese nvolvimento das fl rF as d t- feni da s co
m o polos u rbano~ no Mu ni cípio de Oia po
que . 

Aos o ito (8 ) dias do mês de fPver~ iro do ano . 
de hum mil nov e c~ ntos e !'e te n t i:l e nov t ( 1979), dt> 
um lado o Gove rno do Terri tório Federa l do 
Amapá, represe n tado n~ ste a to pe lo Excelen tíssimo 
S enhor Arthur Azeve do Henning. Goverra dor do 
Território Fed e ral do Amapá, dayui em diante 
denomi nad o s impl esm ~ nte Gove rno , e a Pref E:itu•a 
Munki pal d e O ia poqu r , r epresent ada pelo ExcPl ~ n
~íssimo s~nhor Prefeito Mu nicipa l Jo~ é Onotonio de 
Almeida , d~nominad a doravante P .M.O .. r esolvem de 
comum acordo, fi rmar o presen tt! C0nvênio, cvn s
tant~ d as cláusul as e co ndi çÕês que st>gu E> m : 

Cláu~ula Prim ~c- i ra - Fu nd amf n to L Pgal: O 
presen te Conv ê nio foi elabora do com f ulcro no 
item XVII do a! tigo 18, d u DecHto-Lei n.0 4 11, de 
8 de janf iro de 1969. 

Cláusula s~ gun da - Obj E> t r : o obj PtO do pr P
se nte Convênio, '\Ji sa a tran c; fe rê ncia d e recu rsos 
destinados a p romove r o d esen volviment o das áreas 
d efin idas co m o P olos Urbanos no ~unici pio d e 
Oiapoque. 

Cláusula Te rcei-ra - Obrigações: 
I - Do Governo: 
a) De~tinar r ecu rsos p ara stend er a execu ção 

do p res t-nte Convênio, no valor de Cr.$_ 2.000 000 ,00 
( oots milhões de cruzei ros ). 

li - Da ? . M. 0 .: 
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1-'UBLICAÇO ES 

Pagina ( omum, cada ceotfmctro pvr col una Cr$ 20,1Ju 
1-'rt·ço deblt bxemp ar Cr$ 2,00 

Ma téria pari' publicação das 07:30 às 12:110 e das 
14:30 às 17:30, exceiUando os sábados. 

RECLAMA ÇOES - 24 horas após a circulação do 
Dic. rio, capita l, e 8 dias nos munic!pios e outros estados 

v FÍCIO OU MEMORA NDOS - Deve rcompanhar 
qualquer p ublicação. 

ASSINATURAS - Capital, Municípios e outros 
estados em qualquer época. 

FORM A D E P AG AMENTO 

Avul s~o : Em moeds. c · rrente 

A~s inatun 1 e Publicnções: Em cheque nomlna. par" 
•Serviço át- Imprensa e Radiodifusão do Amapá 

SIRDA» 

Assina turbs vencida s poder ão ser suspensas 
sem a viso prévio. 

- Este [)ifl rio Oficial é encontrado para leitura nas 
representações do Governo do Amapb em Brasilia-DF 

e Belém Estado do Para . 

a) E n·prega r 03 rec ur sos tra r d er idcs pE: lo Gu 
ve rno d e acc rdo cc m o F !ano d e Aplicação, q ue 
faz part e integr antt do p res t-nte Convênio; 

b) Prom over a implementação do P r og ra m a de 
Trabalho dos Polo~ Ur b lnc s ddinic (.s r.0 P lar.o ce 
G overno do Mu n icípio; 

c) O sa ldo não aplicado até 31. 12.79 , d everá 
se r r t> r n gu,mt do e aplio do ~;tf> ~l.OJ.EO; 

d) Prest ar conta s ao G overno, atrsvés da Se
cre ta r i~:~ de Admi nistração e Fina nça s, conforme es
ti p ulado na Cláusula S ex ta . 

C láu su la Q uarta - D< tação: A d e s pe ~a d Fcor
r Pnt e da as~inatu r a deste C c nvÉ nio, r o V·f-lo r dt> 
Cr$ ~.000. 000,00 (do\s rr ilhões d P c r uz~i rcs) correrá 
a conlia d a ativida de OJ090402.005 - Coorde n ação 
de P lan ... j amentu - Elt-mento de despesa 4 l .::l .0-48 
- I n v e ~ timo-nt, s em Reg1me de Execuçãt' Espt cifl 
- Font~ de Recursos: F undo d ~> Participação d r s 
Estados. Dist rito Fder al e Ttrr itó rios, Err .r;enho 
n º lOl, em itido e m 07.02.1979 . 

Clá u s ul <~ Quin ta - Liberação de Re curfos: Os 
recursos dt-stinados a e xec ução do preEente Cofl 
vê nio SHão liberados t m dua~ (2 ) p r celas, fe ndo 
a primei ra quando de sua publicação no Di2rio 
Oficial do T dTit ório, e a sfgurda arós a pnst ação 
de conta s d os rec u rsos a n t t lior rr. Ente lib t ra c cs 
(primeira parce la). 

Cláusula Sexta - Prestação de Conta s: A 
P .M.O. d ~ verá prestar co ntas da a plicacão dos 
r ec ursr s r ect bidos, à Secreta ria de Adm inist rfçÊo e 
F inanças e m t> ns almt>nte, E>n viar à Ass e s~clia ce Pla
nej ame nto e Coordenação Gera l. a t rfV F!' do c~ n tro 
d e Assist ê nci a à s Prdt! ituras - C A FBE. um ba 
lancet e do c orn portamt n t 0 da aplica çãc> dos recursos 
do Convênio, in deç er dfntemer t e da es tr ita obsH
vâ ncia rlo que di.spõe o item J O e !'ü as letras, da 
Rt!solu ção n.0 023, de 24.11 6.75-INGECOR. 

Cláu su la Sé tima - Vigência: O present t Con
vênio vig' r li da dE ta de fUa publicação r o Diário 
Oficia<! do Terr it ório at é Jl de rrs.rço de 1980. 

Cláu sula Oitava - Alterações: O presPnt e 
Convê nio poderá fe r alterado a t ra vés de Aditamen
to, par a o fi e] cumprimento das obrigações deste 
T ermo. 

Cláu su la Nona - R Pscifão: A inob sPrvânc'ia 
àe g uaisq uer clá usulljs, _ cond~'O ou obrJgaçã~ do : 
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presente Convênio, bem como por motivo de con
veoiêooia ou por acordo entre as partes convenen
tes, provocará sua imediata rescisão, indepen.dt:nte 
de ação, . notific e~ ão lu interpeiação judiciaL 

Cláusula DécJma - Foro: Para dirimir 
quaisquer dúvidas surgidas em consequência do 
não cumpr:im<:!nto, de comum acordo, as partes 
intenssadas elegem o Foro da Coroare& de Ma
capá, com exclusão g.e qualquer outr.o, por mais 
privilegiado que seja. 

E, part~ finmeza e validade do que ficou 
es11ipulado, lavrou-se o presente Te11mo que, depois 
de lido e achado conforme, vai assinado pelas 
parbes convenent.,s tm cinco (05) vias de igual 
teor e forma, para o mesmo f'm, na presen98 de 
duas (02) testemunhas abaixo :~ omeada'i. 

Maca pá, 08 de fev·ei d ro de 1979 
Arthur Azevedo Henning 

Governa,.; or 
José Onotonio de Almeida 

Prefeito Municipal de Oiapoque 
Testemunhas 

Lourival Queiroz Alcântara 
Sub-Ohefe do Gabinete do Governador 

João Estoesse M. d~ Araújo 

Plano de Aplicação 
Aprovo: 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governad'or 

PlAno de aplicllção refenente ao Convênio n.0 

007/79-CJ, firmado entre o Governo do Territói'io 
Federal do Amapá e a Prefei1ura. Municipal de 
OiApoque, para t ransferência de recursos destinados 
a promover o desenvolvimento das áreas definidas 
como Polos UrbaMs no Município doe Oiapoque. 

E S P :&: C I F· I C A Ç A O I Valor Cr$ 

4130.31 - Obras e Instalações; 
Construção de duas c~:W
sas de turno em Vila 
Velha. 4o.ooo,oo 
Continuação 
da reforma da ponte de 
VIla de Tapert>bá. 6o.ooo,oo 
Continuação da constru-
çlio da passarela na Vi-
la de Taeerebá. 6o.ooo,oo 
Construção de tapume na 
Vila rie TapPrebá. 6o.ooo,oo 
Construção da Sub-pre-
feitura de taperebã. 12o.ooo,oo 
Construção de um museu 
na ~ede do Munlclpio. 3oo.ooo,oo 
Construção de um poço 
artesiano na VIla de Tabe-
rabá. 45o.ooo,oo 
Construção de dois (2) 
poços em Vila Velha. 12o.ooo,oo 
Construção de uma pon-
te encoradouro em Vila 
Velha. 4o.ooo,oo i.2tlo.ooo,oo 

4130.32 - Equipamentos e Material 
Permanente 
Aquisição de um trator 
Wassey F ergusson. 55o.ooo,oo 
Aquisição de um barco 
motorizado e a vela pa-
ra Vila Velha. lllo.ooo,oo 
Aqulsicao de fmplemen-
tos agrlcolas para o pre-
paro da terra. llo.ooo,oo 7!1o.ooo,oo 

Total 2.ooo.ooo,oo 

Imporb o presente Plano de Aplicação na 
quanbla de Or$ 2.000.000,00 (dois milhões de cru-

zetros}. 

Macapá, 08 de fevereiro de 197~ 
José Onotonio de Almeida 

- Frefeito Municipal de Oiapoque -

PODER JUDICIARIO 
Justiça dos Territól'los 
Comarca de Macapá 

Cartório do Registro Civil 

Proclamas de Casamento 

O Ofi~"ial do Registro Oivil de Nascimentos, 
Casamentos e Obitos da Comarca de Macapá, Ca
pital do Território Federal do Acnapá , República 
Federativa do Brasil, por nomeação legal, etc. 

Faz saber que pretendem casatr Francisco dos 
Santos Neres e ~aria. Zun!ta Gai'Qia dos Santos. 

O primeiro é brasileiro, solteiro, maior, ped~rdro, 
natural de Santarém, Estado do Pará, residente e 
dõmiciUado na rua P•rof.0 Toste 2859, msta cidade, 
com 26· anos , nascido em (02) de dezembro de mtl 
novecentos e cinquenta e dois ( 1952), filho de Jo
venila dos Santos Neres, brasileira, solteira, resi
dente em Santarém-Pará. 

A segunda é brasileira, solteira, maioP, do
méstica, natural de Breves, Rstado do PaPá, resi
dente e domiciliada na rua Prof2 Tostes 2859, nes
ta cidade, com 34 anc.s, nascida E"m vinte e doi'S 
(22) de 1=etembro de mil novecentos e quarenta e 
quatro (1944), filha de Venancio Antonio dos Santos, 
falecido e de Deolinda Garcia dos Santos, brasileili
ra, vi úva, residente nesta cidade. 

Quem Souber de queJqu~r impedimfnto legal 
que os in1ba de casar um com o outro acuse-o na 
forma da lei. 

E, para que chegue ao conhedmento de todos, 
fiz este edital que 5Há publicado pela Jmprema e 
afixado no lugar de costume, em Cartório. 

Macapá, 01 de fevereiro de 1979 

José Tavares de A}meida 
Escrevente em exercício 

Comissão de Inquérito Administrativo 

(Decreto P n.0 0023 e 0044/ 79-GAB) 

PORTARIA N.0 01/79-CIA 

O Psesidente da Comissão de Inquérito AdmJ
nist.-ativo, instituída pelos DecrE"tos n2s 0023 e 
0044/ 79-GAB, no u.so das suas atribuições que lhe 
do conferidas pelo Art. 219, da Lei n.0 1.711, de 
28 de outubro de 1952. 

RESOLVE : 

o~signar Dinail" Carneiro de Olivetra, EsQri
turária- CLT; da Tabela de PesEoal T E' mporário do 
Governo do Território Federal do Amapá; lotada 
DB Secretaria de Saúde e Ação Social, para 
desempenhar a função de Secretária da presente 
Comissão de Inquérito Administrativo. 

Dê-se ciência, CU\ffipr&-se e publique-se 

Co'rrlissão de Inquérito Administntivo, em Ma
capá, 23 àe feveretr.o de 1979. 

Izidio Lalôr Bandeira 
P'esidente da OIA 



::!a.-fei ra , 12 ::!e :-:-- ~ rço r: ( 19':- :1 

Juízo de Direito da Comar-ca de Maca pó 
E)Jital de Citação de Fend~mndo M< r.tit:- iro Men

donça com o prbZO de trinta (30) dias 

N a form a abaixo o Dou tor Benj a mim Li sb oa 
Rayol - J uiz de D )re ito em Ex .. rcic iu d a Ce rr arca 
de ~1cao 1 - s~gun ~j circunscrição Judiciaria
Capital d o T erritório Fede ral do /\mapP, na fo , ma 
da L ei, etc . . . 

Faz saber aos que o p rPsente Edi t a l virem ou 
d ele conheci mento tiver~m QU P, pelo pl•St-iltt- ci
ta F'er d inando Mon t e1ro Mendo r ça t- espol'a, b ra si 
l ., i ros, CdS ::!~ y; , reüdentes em lu ga r Í T"< erto e nã o 
sabido, c nm o prFZ'' 0e trinta d ias, para respo N ler 
os termos da a..;ão de I rr i " ~& o d , po!=se n º 9567, 
em qu ~ é r - qu erente -~t- bRst iã o Pft f i ra Go me s e 
r equt t ido Fe r din an d o Mont~ ir o Mendon ç!l e su" m u 
lher, nos t <- rmo!' e de acordo co m a ret ição e 
d espac ho n eh t ra nscrit o: "E:x mf·. S r . Dr Ju iz de 
Direito da Comarca d t> Maca pá. S e bastião P ... nit a 
G om'!!s, bras ileiro, casado, e-r mt ncitnt e . rt-si dfn te e 
d om iciliado n esta cidade na rua L l''.dpoldc Mach a
d ,), por seu advogado abaixo a sdnad0 (dr c. 1 ), in::
c rito na OAB, S eção do Di-t tito F t-df•n. l l'< b o fl .0 

1595, vem, r e;p.-i tosa m entt- , perante Va Exa. propr. r 
C<•ntrs F'erdi r.ando Mo nttti ro Mend<·> nça e s u a mulher , 

b r -tc:ile iros, casados, re sidente à rua LePpoldo Ma
chado , 8:J5 , a prese nte Ação ci e Imissão de pos~e 

pdqs razões que pass a a e ~ ;:Jor: l - O } utior a d -
quirhJ por compra, pel o ;_;r Pço de C 1 $ 30 OOü,OO 
(trinta mil cruzeiros), a N , rm H G c m es d0s Sant os 
e sua mulh er , Maria Lui za M 11 ia dos Santof:, a s 
b Pnfeitorias do lobe de terras n.0 11 situado n esta 
cidade de Maca pé . quadra 2, zona N l'l"te. setor 5, 
rua L"olp0ldo Machado. comt Pnte df- uma cal'a r t-
sidencial construída em m adeira de }ei, com 7, 

(!!ete) metros de fr '" nte por. 9 (nf ve) de fund r f: , 
contendo um pátio . uma s ~; Ja , uma cozirha , (doc. 2). 
2 - Ap~sar dos r eitPrados apelos p ara q u e os rf> u~ , 
d t socupasH m, Hmigavelrrentr, o irr ével ob je to da 
pre9ente a ção, não abteve o autor êxito em s eu 
d esígnio em virtude d!e cs demPrd Pd c s, cem f Vi
dentP m á f é . resis tir em em sa tisfaze r es pontfn H 
mente, a pre tensã o do legítim o don<". 3 - C cm
p e te a ação de imi"Hã o d~ J:: O, se, n o sistf ma pro-

cessual civil pátrio , aos a dquirPT>1es C:e b em. para 
h Averem a respectiva pMse c0nt1 a M alienantf's ou 
t e r ce in •s, que os detPnhFm. Po r ansegu il"le, lrgí-
t i n o é o interesse do autor oa pn sert" ação pcsto 
q ue se encontra pr-iva do do uso P gC'zo d 0 b f m 
a d quirido, apeza r de vir pagando, r egula rrr el1t'f' , o 

imoo.;to p redial e territorial u rbano (I P TU), con
forme hzem prova os r.e ci b cs amxcs (de c . 3) 4 -
Assim, pretendPnrio o aut or ser imitido na posse 
da imóvel. vem, cnm b-'\se nas drsposiçõer-: atinen
tes à matéria, r equerer d os r f> us , já qu.a lifi cadrs, 
a citaçijo para, no prazo d<> 15 dias df mitire m de 
td A posse das b PnfE>ltor ias con~tl'nte r-: do imó
vel ecimn especificFdo, fU ap:e~e-nt aro m def esa, 
60b pet1a de r evelia. SPr1do, fin a l, julgFdR p roce
dente e ação, cCJnden ad os os r éus f'm perdas e de
nos, custa e h on orá rtos de advogado . 

5 - Protesta pela p r odticão de prova tE'stemur-ha ~ 
e outras admitidas E'm direito e dâ à ca u •a, para 
efE-itos fi sc-a is, o valor de C'r $ 300.1 O,CO (tr inta mi l 
cruzeiros). N . t ermos. P . d eferimento. M&cepMAp), 
6 -le dezembro de 16'?8- Edmundo Evelim Coe lho 
O . A. B. l 595D/F. "despacho: d<> fls . 12: Cite-se por 
Edital com a o bservância das fo rmalid a des lPgR is, 
com o puzo de (30 ) trinra dias. Em 20.02.79 -
Benjamim Lisboa Rayol- Juiz de Düeito em exeT-

Dl AR!O OFICI A!. 

c~cw. O que currJ:rfl n a fc r rr a da ]Pi. Dado e pas
sado nesta cidc. de d e Macapá, a <"s vinte e d ois dias 
de m ês de f. ve t e Jr tJ do ano de m il n ovecentos e se 
t t nta e no \ e Eu Mally Calix to Evcli.m Coelho , 
e 3c r ivã, sub ;;crevi. 

B ~nj a mim Li ~ boa Rayol 
J uiz d e Dire ito em ex e rcí cio 

Secretaria de Educação e Cultura 

Núcleo de Coor dena ção do Ensino Supletivo 

R e lação dos Can ' idatcs ApiovEdcs Em O. S . P. B. 
lQ G ra u 

Antoni o Sér gi, Alm eida Sa lvador, Ailzo G o
mes Vieir;; , Ar osv :..:~ o da Si lva Ol lvE-i r a. Ar a Ma.
ri a S il va rl e J es us , f'l1 rlo.s Alb~ rtc• L e i1e d.e Scuza, 
Carlc,s Albert o Borg. s da Co~ta, Dorvalina Cunha 
d o Na"c: m e n t o, EnJJl'r ha Pert-i ra da Silva, Elza Na
t a lina M<~renH r:an •c: lzabl'l h Ma r ia Barroso dos 
Santos, J osé Ribamar, Cabral, José Ordinil'nà o Ma. r
q u ,_ s Silva . J Lâo Alcino Ca rd0-fO Compos, J osé 
R aimund<• Benjó Furt::do, Jcsé R& irrur do FlfXt- da 
Co!' ta, José R ibamar ~ema de Jc·~·US, J oão c .. l tn o 
Aires dos Santf,s , J osé das Graças B razão de S uuza, 
Juvenal Salga do Canto , J acira Fe r mmde1:. Rodrigues , 
J ose Munteiro do Csrmo, K atrl za Samara dos SHntos, 
Lt-tícia da Gn~ ça Cor rle i r o d e JVlelo, Luiz Viena da 
Co~ta, L aíde cio Nase'imt nt o R ib<- iJo. Marle r •f San
t os de Oliveira, Ma n oel Francisco F urta do Idalino. 
Hilton Mor a i ~ oe Azevtdu , lz; t e1h MHift Barroso 
d ns S antos. Jza b ('l) Brito Rt- is , Isaac da Cost a Uchôa , 
J andira de N , za ré Alves dt1s S e ntos, J ué Fibrrrr 
C · brFt l. Jo~é Ordina ndo Mar qu"s S ilva, Jooé Ri
b am a r Souza de J P~us. J osé Rc~ivelco d < s S nnt•cs, 
.Turaci r o r rêa Castr0, J 0t ge Luiz da Silva S antos , 
J oão (;Retano F'erreira Dic.s, Juven al S a lgad0 C'Bnto, 
José Carlos Cor:rêa Loy:;e!', Jofé R iba me r Fe rrei ra 
Caste lo B ranco, Jcsé Mo nt ei ro do Car m o, Ka tilsa 
Samara ci o~ Sbntos. Ldir ia da G raça Cordeiro d e 
Me lo, Lucid f> a e Silva Vaz, Luiz V iana da Co ~ta, 
Laide do Nasci mento Ribt-iro. Lindalva Brito, 
MAria Ca rmélia Cor t e Pimentfl, Maritt S t-l ma T\fta u
rício d e Olive.in~ . Mari a IvanHd e Duarte Ma r ia' 
L úcia ria Silva Nune!'. Meria do S ocorro Moreira 
Micciore , Ma n u e l Bain urdo Aztvfdo de Sousa, 
Maria Valdeci Costn Santos, Made JuciHtra Bf'lo 
G ibson dos Sal)tos, Maria das N E" ves d a Silva 
P inheiro. Ma r ia Francifr a G< rr e ~ Vieira, 
Maria Maciel da Silva , Mar!a Jdoiza Alves 
de Ml'lo . Ma ria Luc'i ma r Fur t6do Leite , 
MAda Vieira da Silva, Maria d e Nazaré Bri to da Si lva, 
Mari a Ori Pte Costa de Medt iros, MFnod Olive ira da 
Silwt , Ma ria do Amparo Trind'a de dos Santos 
Maria Guedes Se ' ube l, Maria de F flti ma Pereir'B 
CardClSo, Nelci6na Duarte Tàx-eira , Nofm i ~ Arra
na jás Corrêa , Nest cr da S i lva Figu ei redo, Nilcfdes 
Ma ria d C's San tos Lopes , Pau lo St 1gir Alrrei c'a da 
S ilva, Rain t:rcla Ccf ta OP AZfvH! o. Rui Fernando 
.3a rgFs Car va 1h o, Raimundo Vilh <: na Rodrigu es, Rai
m u nd o MNfe~ do Am aral, Ra imunda Gracie t e de 
Ar-:~ unção EFpindola. Rt"naldo S Antos Carvalho, R ei
n aldo da Silva Santos, Rosalina R oJa P ica nço, R osa 
Maria Vieinq d a S ilv P, R nswalno Mt randa Maia, Seve
ra Martin s BodriguPs , S elm a R <" dri etues Cornêa, San
dra Ma r ia Pinheiro Gonçalves. Vald eri Al t-nrar Lima, 
Ve ra Lú cia Card oso Cav a lcante , W e-lli ngt on Alberto 
Borges. Wilma Maria da Rocha Silva, Wilson Oli
v•erei ra · Macit·l , Z en i Mendes Valderi, Zuila S antos 
Fe rreira. 

Iracema dP S ousa A r B'ú jo 
Coord enadora do Ensino S upletivo 
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Coordenadoria de Administração Geral 

Serviço de Pessoal 

AVISO 

V ISTO 
Geraldo Mage!a Fonteoele Ribeiro 

Chefe da Coordenadoria de Adm. Geral 

A Diretoria do Servrço de Pessoal da Coorde
nad )ria <ie A1ministr ação Geral (COAG) , do Go
VIerno di l 1'ecritório Federal do Amapá, avisa atra
vés deste que se acha fixado no Sistema de De
senvol\limento cie Recursos Humanos - SDRH e 
Secão de Classificação de Cargos e Empregos -
SC RCE . Serviço de Pes~oe l do , · overmo Amepaense, 
o Edtt3l nº 00~/79-COAG de f 1 do cornente cem o 
Re·mltado do Oon~urso Públic para o Magistério 
e :1 Ile: ç::o d ~ s A;Jr~vedcs e ' las sificecos para pro
vimento das vagas di')ponívei ~ na Tabela de Pessoal 
T~mporári:o e Especialista T .... 1porário. 

Macapá, 12 de março de 1979. 

B~·l. Miracy Maurí~io Neves 
Diretor de Pessoal do GTFA 

Edital n.0 00 2/79-SP/COAG 

1 sal~ne Pacheco, Jucialéa Maria F reire Cardoso, Fli
lomena Almeida de Azevedo, Maria da Conce!ção 
Rodrigues Rib t- iro, Sérgi o Guilherme dos Santos 
Cruz, Maria da Conceição Gonçalves Façanha, Wil
ce Gomes da Silve, Cleide de Lime Co·rdeir<', Deu
sanita Costa Tolosa , Maria Di11s dos Santos, Man
nete Dias de Sousa, Teima de Souza Gameleira, 
Zenilda das Graças de Aoagão Pereira, Romilàa 
Tri.n da de Mira, Olgside L eão de Oliveira, S~lrne 
Queiroz Benigno, Ma>fie Margareth Brr.zão S c,u t o, 
Eliana Maria Lima Rc drigues, Edna Maria Requei
ra Costa, Rosilda Medeiros de Oliveira, Doraci da 
Silva Santos. !se Lú da da Si! v,a Vasconcelos, Ro
sáLi'a do Socoiro Gemaque Matos, Mirscéha da Sil
va Trin-iade, Maria Eliana Sardi nha, Fil<mfna da 
Sll v a Ban eiros, Ma rgM ida Ferrfir a Nogueha, J u
rema da Silva Lobato, Arminda Conct-ição de Sou-

' !lS TavarPs, Maria Carmem Lúcia FHXHnde ~ Vas
concelos, Maria de Nazaré Pinheiro Ferreira, Dalia 
do Carmo Ram os , R aimunda d1 Silvb Araújo . Na
nes EHzab ete I"ack~son da Silva, Sandra Me.ria 
Pinto Silva, Teime SuP.ly de Vasconc.elos FeQanhP, 
H E>lena Lúcia Ribeiro, SebPstiPne Merques P.1ce rç(l, 
Oeusalinda Pantoja da Silva, JV'aria Terefir h E< Pin
to Guimarães, Odete Barbosa G onçalves. Ma1 .v 
Lúcia Cardoso d~ Almeida, lvr n ~ de GreQa Fen t-ina 
Brito, Dinair Morais Palheta, Nazaré Co'sta do Ama
ral, Deusalina dos Reis Mira, Silvia Natalira Silva 
da Silva, Mari'n de 1\' zaré A breu Ramos, Ana Ade· 
la ide Sa bino Pinto, Lucicléia Figuehedo Leitt-, 
Maria José Melo da Silve, Rute Pereit a Af< m o, 
Maria Iracema de Sou•s, Alzira de M-oraes 'lle; rr, 
Zen.ir& S smpaio ele OJivei(e Alves, Ana Quartfma 
Uchôa, R elm undtt Antonia Andrade Nunes, Rosa 

A DWretoria do Serviço de Pessoal da Coorde
n ::t iori'a de Al'imi ni~trsção Geral do Governo do 
T e rritório Feieral do Amapá, torna público, 
através do· presente, o resUJlhdo dos candjjatos apro
vados e classificados no Concurso Púbiico constan
te do Eriital n.0 0001 / 79-C:,P/COAG. de 09.02.79, 
para provimento de empregos na Tabela de Pessoal 
E-spe.cialista Temporá rio, da administração ema- 1 

pRense, sob o r·egrme da ConsolidaQãv das Leis do 
Trabalho, nos niveis e c!ategoriss funcionais a segull' 

Rosário Picll'nço, Maria Lúcia Pae~ Lins, Mal'ie das 
Graças Pelees da Silva, Maria Heloi~ a Martirs dcs 
Santo!!, Orlandina Sena do E~pírito Santo, Eliana 
Maria de Oliveira, Van,ilda Almeida da Silva, Ma
r~na G omes, RQSemary Corrêa Valente, Roberto José 
Moreis Castro, Maria Antrnile Fern:iofre Mote, Maria 
do Carmo Morais Costa. Dinair Andradt> F erreha, 
Maria de Nazaré R( drigues Mirenda 1 Noêmia de 

() 1. Pilé-Escola r: 

Jai'i!a Brasil Sarmento, El iza beth Marques da 
S ilva, Eleonice Santa Ana A.Jmeida, Lourdes da 
Conceição Machado de Souza, Maria dP Lourdes 
C.Jrvalho Mende!', Olím pio Pelhares Ferreira , Maria 
rl-t Glórtia Machado R Pgo Cardoso, Jurema dos 
Santos Ribeiro, Maria Rute Mendes L19meira. E!>ter 
d! Sou'lJa Alves, Acidália Rodrigues Rins, Odiléa 
Ribeiro Barbosa, Ana Alzira Marques Lamarão, 
Ma ria Faustina Saraiva Mire, Antrnia Santiago da 
Costa, Odete Dias Tavares, Inêz de Conceicão Ma
chado da Silva, Ana Maria LPite Ferre)ra, Vere Lü
c_ia das Chagas Lobato, Adimlva do :Rego Góes, 
Maria de Fátima de AlmPida Nune~, Geny Maga
lhães de Allm('ida, Maria Ht>lena Pontes Barbosa, Rc
nilde Santos de Sá, T~rPzinhe de Je-sus Costa Crrrêe, 
Zulmlra dos Santos Pereira, Antonie Senta Lima, 
Maria de Fátima do Rrsário Remes. Irtes Lenir 
Nascimento d& Silve, NaYaré Ft>rreira LrpPF. Maria 
de Lourdes CardoFo da Rrcha . Meírer: de OliveiJe , 
Dulcirene Borges de Agu iar. Maria Izebel Fcntir;eli, 
Maria Célia Amorim d~ Scuza, Zu~eide Monte de 
ouv~ira. 

oe. 1.8 a 4,8 Série: 

Elizabeth Torres Rc>drigues, IC'landa Uchêa do 
Nascimento, Juliete Ataíde da Costa, Maria de Fá· 
tima Freitas. Raimundo Pereira Ribeiro, iv'Iarla Ger
cina Monteiro Cardoso, Maria Oliveira Araújo, 
Fran<!isca Denise Ferreira Botelho, Mlrtes Guima
rães Figueiredo, Zulmi.ra Macedo Elias, Eugênia 
Maria de Souza Fonseca, Cândida Maria de Cestro 
Penafort, Maria Ro~e de Oliveira Gomes, Maria 
Estrela Ferreira Feijó, Deuscélia Silva Li.leenio , Ro-

Nazaré Costa da Conceiçâlo. ' 

03. Profes5or P rim ério de Edl'ccção F ísice: 

Jos-é Maurício Farias ela Cur ha, Augusto Celso 
Elarrat Canto. 

04. Professor do IDnsino Médio - 5.8 a 8.8 Série: 

4.1. L!tra {Comunicação Fxpressão) 

Heioisa Helena Figu eiredo P en·ire, Pfdro de 
Olive\ra Guedes, Edivaldo PHeire Cutrin, Gente 
Maria Sena Lima, MaHas Ibiepino da Silva . 

4.2. Ciêndas e Matem&tica: 

Ama Maria Fer.rt:i!ra Potergy, Jl zs Maria Lemeira 
Nery, Antonio Valdez dos Santos Cambraia, Ra
miro Nun.es Juni( r, J 0sf> Viein Nfto, F'rarcisco HH
mes Santos da Silva, Pedro Ah·xandrino Torres, Ra
mos, Jo~é ArnE'linào Ferre~ra Pire f, A tj1 mif' Jonas 
de Oliveira Ferreira, Edundo Amaral Neves, Aluí
zio Cherfen de Souza, Valdino Santos Per~ira, Osvel
do Mot~eira Mechaco, RcbECto Chavifr de Paiva, Ma
noel Mari& Gomes Costa, Peres Batista Guerra , 
Ita.cima·r Costa Simões, 

4.3. Estudos Sociais: 

Alcino Torres, Helder José Freitas de Lima F erreira, 
Magaly de Almdda Ferreira, Lúcia Duarte Amara l, 
Maria d os Anj os Costa de AlmeidA. 

05. Professon do Ensino Médio - 2.0 Grau: 
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5.1. Letras: 

José F.-rnt:a Pio, Osenira .:3r:ntcs Costa, Júlia An
tonLt \f a ue' 

5.2. M:itemáti~a: 
A:na Raqud Oliveira da Costa, Aoísio da SH va 
Barros 

5.3 . Biologia: 
J asé Orlando Quadros da Siiva, Antonio de Oli
veira Dias, Ooete Soares da Si i v a e V era !'Vlar.ia 
Costa Co1rêa. 

5.4. Histó ri a: 
Dagvb~rto Dama sceno Costa. 
55. Ciên::ias Agric• las: 
Juão LU lZ Lango . e e M snc·e l Rodrigues da 

Silva. 

5.6 . Economia e Mercado: 
O r! ao 1i na &a nha B<l stos 
5.7. A i ministração e Controle: 
L ~onor Vdsconctlos Barbosa 

5.8. Desenho Técnico, Estatística e Psicclr gia 
das Relaçõ ~s Humanas: 

Raimundo d ~ Moraes Guedes 

5.9. Educação Física z\! Grau: 
A iautoMon b...dro Mendonça, D !O mi r Fran.!1 de 

Mont' A \verne e Cé lia Maria Rocha, 
06. Especialistas: 
6.1. Supervbão: 
lzabe·l Ferreira dP. Oli veira 
6.2. Orientação Educacional: 
Orbelia Souza Souza e Maria Firmina Antunes. 
6.3. Gc:ólrlgo: 
Antonio Ferreira do Amaral 
6.4. P,;icólo: 
Maria Nilza Uma de M Plo 
Os candidatos imcritos sob os números 153, 

113, 126, 094 e 132, da cat ... goria da :viagistério de 
1.0 Grau (l.a à 4ª série), deverão ser subm~tidos 
a entrevhta pe)o SDRH. par.a efeit~ de deHmpate 
uma vez que estão em igualdade de pontos na clas
sificação gt>ral. 

Os c&ndidatos relacionados nos ítens "Pn·- Es
colar" e i!l à 4.a gérie, serão conttat~dos na função 
de Profes:-.!'Or Prim8ri· . 

Os volores atr\buidos em pontos obH(Jos pelos 
oandidab'ls, foram calculados com base nas N ormas 
R ... gulamentares do C:o r c urso Público, para o 
Magistério conforme: Edital n ° 001/79-SP jCOA G. 

Diretoria do Serviço d~ Pessoal, em Macap:'!, 
09 de m&rço 1979. 

Bel. Miracy Maurício Neves 
Diretor de Pe~soal do GTF A 

EDlTAL Nll 003/79-SP/COAG 

A Diretoria do Serviço de PesRoal da Coordenadoria 
de Arlminit;traçâo GPral do Gnverno do Tt'rr itório Federal 
do AmapA, torna público, lltravl>s elo pre~entP, QUP e t't>~rão 
abertas as inl'lcrlções 110 C1 DPUrso Ptíbico, no Centro de De
&envolvimento de RecurFos Hum!loos.CURH, destinaria ao 
aprovP.it>tmento de empregos da Tabela de Pessnal E>'P"
ciialista Temporário do OTFA, regidnR pela Cons nlhiHÇAo 
das Leis do Trabalho-CLT, nas seguinte categorias pro
fissionais: 

Ctvll;) 

1 - Nlvel Superior 
a) A.-si~tente Social; 
bl Cbotador; 
cl Enfermeiro; 
d) Mé'dico; 
e) N utrtclonlt;ta; 
f) Qulmicn Industrial; 
IZ) Técnico em Admin!~tr·aç!lo. 
2 - Nlve~l Médio - 2.o ürau Completo 
a) Auxiliar de Serviços de Engt'oharia (Téc. Cont;t. 

b) Desenhista; 
c) Técnico de Enfermagem; 
d) Técn~co de Labor.1tório; 

DIARJO OFICIAL 

e l Técnico Agrir' oll\; 
f) Técnrr·.o em' Contabilidacle. 
3 - Nível Mé lio - lº Grau Completo 
a l A tend l'nte Hospilalt>r; 
b) DddiVf'; 
c) E~c ·· i vão; 
d 1 L»boraiOrista: 
e) Visi tan or Sanit i rio; 
f1 Aux ili >~r de En!ermflgem. 

6a. pãg. 

4 - Auxilia r· Operacional de Senlços Diversos 
a) '!'• aoalbador Braçal; 
b) VHQ II ~ iro. 

11 - D )l s In scrições: 
As inscriçõe~ dos candidf.to!' ~e1ão FrocE didss 

me diantt' as e~pecifict-çêe~ abaixo: 
I. Período: 1:1 a 15.03.79 
2 Lot:a l: CDRH - Setor de RecrutE mento e 

Sel(ç'io, à Rua Ge e ra! Rondon com Aventda Pa
dre Júlio Maria L0mba~rd. 

:{ . Horário: 09:00 às 12:00 e das 15:00 às 18:00 
hora s. 

4. Aios c11ndidatos que c;~ encontrarem fora do 
Território e d·~sejarem participar do Concurso, po
derão fazer suas m scrições através de procurado
res devi Jamente cred -ncíados a es ~ e fim. 

5. Os p rogramas e ':lem~-is Ílvstruções serão 
entreg ues aos can iidatos no ato das inscri.ções . 

III - Dos Requi..;itos Básicos para as Inscri-
ções: 

1. S ·r b ra ;il ~iro nato ou naturalizado; 
2. Tu limite d e idade ent:-e 18 e 50 anos; 
3. Apresenta r Ca rto2i ra de I d entidat:le; 
4. A pr •.;entar Ca rtão do CP F: 
5. Aprese;'1tar Títu lo de Eleitor (atualizlldo) 
6. Estar quites com as obrigaçõe~ militares, em 

caso de candida tos do sexo ma~cul'ino; 
7. Comprovar o r ecolhimento da t axa de itl<s

crição de acordo com os valores a seguir e s t abde
cidos; 

a) Para as catE' g 1rias profissionais de nível su
perior Cr$ 15 0,00 (cento e cinq uenta cruzE:iros); 

b) Para as C é tf gorias de nível méc'io 2.0 

Grau Cr$ 10 11 ,00 (cem cruzeiros); 
c) Para a<; categorias de ntvel médio rl.0 

Grau Cr$ 50,00 (cinquenta· cruzdros) 
d) Para as demais cabegorias Cr$ 30,00 (trinta 

Cruzeiros). 

IV - Dos Requisitos B1sicos 
1. Para as c - t egorias de nível superior, os 

candidatos deverão epresentar o Diploma de for
mação na resptctiva cstegorie proti.~siona l, ecom
pa(')harJo do circunstan ciado «Curriculum Vitae )) , 
com t odvs os documentos comprobatóric s. 

2. Para as atividades de nívfl médio - 2.0 

G ra u, os cand1datos deverão apresentar !:1( mente o 
Dipkma ou Declaração de co nclu~ão do curso de 
2.0 grau, nas respPctive s categc.ri~;s profissicnaie, 
excetu• ndo os de habil itação pr ofissil na! para ca
tegorias de: T écnico ce Enferrragem e Tfc:nico de 
L bboratório, que exigirão habiliotação na área 
(H-em d este Edit&l). 

3. Para as atividedes de nível médio - 1.0 

Grau, os candi<i s t c s devHâo aprHen tsr ceJtifirf co 
ou de claração que comprove a conclusão da 8.8 

S érie do 1.0 gt>eu ou docum• nto fqu ivaler1e, in
clusive de Tr~:-inamento para h a bihtaçro pHfifsic nal 
dE" caráter e specífic o , tt,js corro: Laboratori.!>ta , 
Atendente Hospitalbf e cutros constante do pu•sente 
Edital. 

4. Os candidatos a Categoria Profissicnal de 
Auxiliar Operacional de Serviços DivErsos. como 
Vaq ueiro e Brc.çal. devem corrp1ovar experi'fncia 
e capacidade prdissi< nal para e~sas atividH!es , no 
mínimo por (2) dois anos e escolaridtde elem entar. 

V - Das Provas: 
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1. A-3 provas do presente Concurso Público 
serão aplicadas na dia 17 do corrente, às 09:00 
horas, Sistema de DesenvolvimPnto de Recursog 
Humanos, ~DRH, no CPntro Universitário, lo
calizado a Estrada Macapá/Flizendinha, Km. 02 no 
Marcü Ze>ro do Equador, ne~ta cidade. 

2. O processo d os Concursos a nivel Superior 
será feito atravÉ-s de st-leção, entn vista e prova de 
títulos, exigindo-se para tanto Curriculum 
atuilizado, xerooópia dos comprovantes cu!'riculares 
e demais ducumentos hábeis. 

3. Para o nível médio - 1.0 Grau e 2.0 Grnu, 
as provas constarão de testes objetivos de fácil 
essimtla·ção, com valor máximo dE> 100 (cem) pontos, 
exiginrio-se dos candid&tos o mmtmo de tiO 
(ses~e nta) pontos para aprov·açã,o, inclusive nsultado 
de provas prát;cas, qunndo coLber. 

4. Os canqidatos na Cb · egoria de Bteçal -
Vaqueiro serão submetidos a uma 'entrevista no 
local de exame, inclusive p-rova prátiGa a ser 
realizada no dia 17.03.79, às OY:OO horas nü SDRH, 
conforme consta do item I, desta Instrução. 

5. As provas do Concurso para atividades d'e 
nível médio ( 1.0 e 2.0 graus), versarão sobre 
conheciment•o da Língua Portuguesa e Matemática, 
inclusive Conhec;mentos Básicos da habilitação 
correspondepte. 

6 PAra a categoria proffssionel de Escrivão de 
Polícia eliminatória a pvc va de datilografia, além 
dos c.onhecimentos de Língua Pt~rtuguesa e Mate
mática indispen~ávei'S às dernais categorias. 

7. Os canjijatos deverão se encontrar no locsl 
das provas, no dia e hora esta belf'cidos, com trinta 
(30) minutos de ant ecedência, a fim de responde 
rem chamadas nominal, munidos de caneta esft>ro
gráfica azul ou preta, Cartão de Inscriç·ão -e Car
t~ira de Identidade. 

8. Atribuir-se-á nota cz;ero (O) as questão de 
provas que contiverem emendas ou razuras em 
suas respostas. 

9. Nãd haverá sob qualquer p~texto, segunda 
chamaja para as provas constantes do Pf&:!Sente 
Edital. 

VI - Da Revisão: 
Somente serão aceitos pedidos de Revisão de 

Provas quando fundamentfdos e dentro das vinte 
e au.atro (24) horas subsequente a publicação dos 
resultados, através de D e q u e r i m e n t o 
dirigido a Coordenação do SDRH que examinará e 
decidirá da validade do pedido. podt> ndo indeferi-lo, 
se desce bióo ou gracioso. Para m~'11hor esclare
cimento deveré o csndidato indicar os pontos das 
questões a serem revisadas, se for o caso. 

VII - Da Classifkação: 
l. Aos candidatos que foram submetidos ao 

Teste das provas em referência, serão atribuídas 
Notas em ordem decrescent·e publkandr.-se somfn
te a relaçã0 dos qu~ obtiveram aprovação. A ordem 
de aproveitqmento, cumpridas a s demais formalida
d~s exigidasaoscandidatcnfJf pHocira c'H1H ru: 
disponibilidades de vagAs pela AdministrFção Ame
panese, que reservar-se-á ao dire-ito de impugnar a 
cont,ratação de candidatos quando prejudicados aos 
seu~ interessf'S e justificadas tais pr('lvidências. 

VIII - Da VaHdade do Concurso: 
1. O Concurso Público decorr~nte do· presente 

Ectital terá s valitlade dE hum (I) ano a contar dB 
data da publicação do Re~Sultado e homologa
ção do processo seletivo para fins de recrutamento 
pelo GTFA. 

2. Ftcarão sustados os efeitl)~ do mesmo, au
tomaticamente, d<:sde aprovado o Plano de Clas
sificação de Cargos e Empregos àos Territórios 

Federais. 
IX - Da Admissão: 
1. Os candidatos selecionados, aprovados e indicados 

ao aproveitamento na Tabela de Pessoal Temporério, de
vem apresentar no ato da Contratação os seguintes docu
mecltos: 

aJ CsTteira de Trabalho e Previdência Social; 
b) 'Iltulo de Eleitor (xerocópia); 
c) Carteira de Identidade !Xerocópia); 
dl Certificado de Reservista, Dispensa, ou equivalen-

te (só para o sexo masculino); 
e) Inscrição no CPF (Cadastro de Pessoa Fisica/ MF); 
f) A testad~ de Vida e Residência; 
g) Idem de Bons AntecPdentes; 
h) Certidão de Nascimento ou Casamento; 
j) Certidão de Nascimtnto dos fllhos (menores de 14 

anos); 
jl Três (3) fotografia 3x4, branco e preto ou colorida. 
2. Os candidatos uma vez selecionAdos e submetidos 

aos demais procedimentos cabíveis devem aguardar chamado 
do Serviço de Pessoal. 

3. O candiàato que tenha sido emitido a bem do Ser
viço Público ou Rescindido Contratato de Trabalho anterior 
«Por Justa Causa » ficara , impedido de retornar ao Serviço 
Público em órgãos da Administração Amapaense. 

X. Das Disposições Gerais: 
1. Será excluldo do Concurso o candidato que: 
a) Fizer qualquer declaração falsa ou Inexata em do

cumento ou Vt>iculo de comunicação. 
b) Se tornar pa ssivel a incorreção de procedimento, 

descortezia ou falta de educação com qualquer dos membros 
da equipe t>xaminadora, auxiliares e domais pessoas envol
vidas no relacionamento durante a realização das referidas 
provas. 

c) Quando o pedido de revisão de provas Pdulterar 
as respostas, comprovanro-se tal fato mediante flagrante, 
devidamente testemunhaC:o ou per!cia téc.nica cr mprovada. 

dI For surpreendido Pm flagrante c c munica~Ao, ver
balmentf', por escrito ou qualquer outra forma fraudulenta 
1000e questões pertinentes. 

e) Não apreEentar-se aos P"SmE's nos dias e horas 
rn .. ncionadas no IDoitt.J e ouTrA . ., rnntz.nr;;c.ões. postu-icrf'f, 
tacultsnao-aP, nE'ste CHG, a Administração AmapaenH', a 
prerrogativa de exclusão do candidato do processo selPtivo 
convocando-o Cs ) seguinte (sl na ordem de aproveitamento 

2. A Inscrição e aceitação das Normas oriundas do 
presente Edital. JmplicEm em conhecimt>nto e anu~ncia .das 
exigências e instruções nele comtan1es e que serao afixa
das no SDRH/COAG e SP/COAG, além de publicadas no 
órgão oficial do Governo Amapaense e J ornal Diário de 
maior circulação local, não cabendo aos interessados alega
ção de desconhecimento, sob qualquer pretexto. 

3. Ao casos omissos serão examinados e decididos pe
la Diretoria dn Serviço de Pessoal da Coordenação de Sis
tema de Administração do Pessoal. 

Diretoria do Serviço de Pessoal, em Macapà-Ap, 09 
de mar90 de !979. 

Bel. MirilCY Mauricio Neves 
Diretor de Pessoal do GTF A 

Contrato Nº 005/79-CJ. 
Contrato que celebrsm entre si o Governo 
do Território FedersJ do Amapá - GTFA 
- e a Companhia de Água e Esgoto do 
Amapá - CAESAI, objetivando a Operação 
e Manutenção dos Sistema de Abaste
cimento de Agua e coletores de esgoto das 
cidad~s de Amapá, Oalçoene, Mazagão, 
Oiapoque e Vilas Beira.dão e Hild.emar 
Maia. 

Aos seis (06) diAs do mês de março do ano de 
hum mil nove-centos e setenta e nove ( 1 979), n esta 
cidade de Macapá, Capital no T erritório F ederal 
do Amapá, no Palácio do Setentrião, de um lado 
o Governo do TPrritório Federal do Amapã, daqui 
por diante denominado símple~mE:nte Gove1 n<.•, 
representado pelo Excekntissimo Sel'hor Governador 
Arthur Azevedo Ht-nnin~ e a Companhia de Agua 
e Esgoto do Amapá, doravant-e denominado 
simplesmente CAESA. rep,esentada neste ato pelo . 
seu Diretor-Presidente, Senhor José Maria Papaléo 
Pae~, resolvem de comum acordo firmar o pre
sente Contrato, consoante as cláusulat~ que 
begue.m: 



2a.-fe~ra, 12 de março ae 1!179 

Cláusula Pri-meira Fundarrento Legal: O 
preseme Contrato foi e labora ao c1 m ~ n l::e~1 n· • nH 
no que dis~õe o srtigo 18, item XVJI do Decretu
Lei n .0 411, de 08 de janeiro de I 969. 

Cláu~ula Segunda - · Obj -hvo: O ®bj · tivo do 
presentP Contrato é e execução dc.s se1 vi<;os de 
operllção e manutenção dos Sistemas dt> Ab Stt'

cimento de Agua e Co letuJ es de Esgoto Sanitilrin, 
das cidades de Amapá, Calçoen", Mazagão, 
Oiapoque e Vilas Bdradê-o e Hild•mar Maia. 

Clausula Terctira - Obrigações: 
I - Do Governo: 
e) DeslitJ &r recursc s para atender a execução 

do prese nt-= Contrato, no valor de Ct $ 6.20o. OO<J.OO 
(seis milhões e duzentos mil cruzr-iros), cnrre~pn ndt-n
te ao p !e>TÍ<'do de vigência do presfn1e im.t· umento. 

I1 - Da CAESr\: 
e) Oper.ação diaria d os sisten a; 
b) Diaria.m ~ nte, operação dos equipamentos 

eletro-mecânicos elo ~ist~:-ma: 
c) Diariamente, controle das caractt> J í ~ t ir1 s fí

sico-químicas e rio padrão dt> pot~: bilidade de água; 
d) Diariament~:-, t r ah•mento b octeliolé.g lcc dh á ~ua; 

d) Quando necessário, tratamento c;u imico· f sico 
da água; 

f) O~Rriamente. manutt>nção prevenliva e cor
rettvo do sistem!i de captação, tr ll tamt-nto, rt->ser
vação e distribuição de água; 

g) Oiart&m~>nte, manutt>nção prt>vf'ntiva e cor
retiva do sistema e coltta e despejo final de es
got • s anitário: 

h) Adquiri< e transportar tod r s os p rodutos 
químicDs ne ce~sários ao fiel curr:prirrento do esp•
CJficbdO nas !Ptr<>~ tuh .. .. .. » ria presente cláu s ul~'; 

i) Contratar <•S s,,rvicos ou o pe~~c.1l nPCt-S~á
rlo à exeoução do presente Contra to, sem vinculo 
empregatício com o Governo; 

j) As desp~9as com desl ocamt-nto de pessoal, 
assim como as oriundas da ir: stalação de u nidaries 
adminrstrat;vas. d·scorrfntH da irrpl~rt;~Êc. t E:xe· 
cução dos serviços, serão custP.adas pllo pre~Entt 
Contrato; 

k ) Nas cidades e vilas mfnci or adas na Cliu~ ula 
Segunda, a CAESA fH'a obriga do a instalar e m~o n
ter tm funcionamento "Escritó; ios de St>rvtço", com 
a fina Jtjade e ~ pecific a dle t>xe ru 1f r t rn te c a a st: a 
plenitu it>, os obj-tivos deste C entra to . 

Cláusula Quarta- Execucã·n: A exHução d oi' 
serviços contratado~ cabt r: a CAE~A. que C'b~dtceJá, 
na aplicação dos n cuJ ~~ ~ d• ~tt- C< nta t1 . o ct.e 
consta do "Plano de Aplicação" peça intt grantt: dt,'~ te 
in strumento l t>gal. 

Ct;J u,ul a Quinta - Contrcle Firn:cfirc: Alim 
do conlrole financeiro edotec'o ptla C P..FSA, c p!O
cessameoto das p Pças contábeis ober!ec.- 1 á o adotado 
pelo Governo, com comprov;. ntt-s de 1o- ~ pfsas. ex
tratos de cuntas correntH bancária ~. gu)as de re
colhim• nto d "~ falcJ.o não utilizado , se for o caso, 
hala ncete financ~'-iro relatórêo ci rcunst1 nciado 
da execução do pr .. sênte Cont,.~uto. 

CldUSU!;J Sexta - Pre~tação de Contas: Fica a 
CAESA ob rigada a prest&r contas de te dbs 1-s im
portância desembolsadas, no prazo máximo de ses
senta (6V) dias após o término da vtgê11cia do Con- , 
trato. 

Cláusul11 Sétima - Vigência: O p resf'nt t> Con
trato entrsrá r m vigor a P'~ Itir da data de sua 
pLJblicaçã'J no Diário Oficial do Tt>rritódo e vi5i r á 
até 3l.l2.79. sendo admi-s~í vel su a prorrogação nJe
diante solicitação da CAESA, d ev idamente aprova
da pelo ElCC-:!lentíssimo Senhor Gc.verr,ad :lr 

Parágrafo Único: A ref~"rida sc licitação deverá 
ser pt•omovida ~rint'a (30) dias entes de expirar o 
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prazo de v1gencia do Contn;'to. 
Clá usula Oitl~ va - Dotação: As desçesss de

cor r entes deste Cc nu ato , r.o nlor dt: C'r$ 
5.:W0.0U(J,00 (st-is mi lhões e duzent<'s n:il CdUzeiJo~), 
correrã o por co1 ta do O r ç~m~ r. lo do Gcvt rr.o ào 
Tenitório f, d~1al do .L\n:apá, ~:xecução de 1979, 
Ft nte de Rt cu r !>cs: F urdo de Participação dcs Es
t bd.,!', Distrito l'ed~nJ e Terntó1it6- P1< gyc,ma 
U3U904U<:'.C05 - Eltmento ch De~pe~a 4130.L7, con
forme !'ota de Emp~ r.l: o n2 137, de 31.01.79. 

Páragrafo Único: A ~mp< 1târí:ia contatEda se
rá trbn· hrida à t AE~A em du~s (Ot) parceh s, stn
do e primt-ira no \alvr de C1$ 3.100.000,00 (três 
milhões e C• m rr.i! cruzeiro~), apéts a publlcação 
de~ te ir.stn: n en1 o no Diário Ofi.cial e a segunda 
parcela no mHmo va lor da antt-rilf, sessEnta (bú) 
dr11s apó :> o r• c1- bímcnto daquela. 

CJ , usula Nona -- Dt:pósito: A importância por 
estt> instrum~nto contr btada será dEposi iEda no 
Bbnco do Brasil S/A ., Agêncila de Mac.tpá, em con
ta vinculada CAESA/ GTFA, devendo a m ovimen
taçã1o desta conta ocon e r mtdiantt cht ques nomi
nativos. 

Cláusula Décima - Alterações: O presente 
Contr a to podt-ra ser alteraclo, através de adita
mentc , pa rta fiel c:r1mprimtnto dus objetivos que 
lhe d t' r am origem. 

Cláumla D2cima PrimeÍ!ra Rescisão: A 
inob:.e rvâ ncia de quaisquer das condiçÕí:' S do pre
s ente Cc nt1ato, bt m C< mo por motivo de con
ver,iênci 'll s ou f r.ordo entn as partes ccnVratantes, 
prCJvocatá ~ua im .. di6ta n: ~C·l~a<', irdfp•Jc,ntt
m cnte de notificçção ou intf'J t:eh ção judicNil. 

Cláu sula Décirr.<a S• t;un da - · F o!o: P~ ra d.'ri
rrir qu shquer dúvicas oi~,;r.cH co t:rutnte lr.s
trumtnto, de cc mum acudc , Sf fSrtH contratFnhs 
Plrgt m o Fo ro da Cc marca de ~vl&capá Capital do 
Território Federal do Am apá. 

E por estarem justos e con binsdM, fs part es 
cc n 'ratar.t e ratific•m o preol'entf'Ccntrato. filmsndo 
na presença de duas (0 :.: ) tHttrrurh~!', tm cinco 
{05J vias de igual teor e forma e p&ra os fins de 
direi to. 

Macapá, 06 de março de 1979 
Ar thur P z t vfdo Henning 

- G ov e rnador -
Jo~é iv1aria Papaléo Paes 

- Diretor-Presiddtr.te da CAESA -
Testemunhas Ilegíveis 

Aprovo: 
Arthur Azevedo Hennfng - Governador 

PLANO DE APLICAÇÃO 
Plano de Aplf cacãc. rdt>rf!'llf BCI Crr:tJaiCt n.-o ff5/'i9-

CJ, celebrado entrt' o Govt>rno do Terit ór io F~dE'Tal do 
Amap-LrTFA e a Compsr:hia de Agua e Esgoto do ArrflJ:~
CAESA, objetivando a opnac;~o e n.enu1H.U:o do E ~i : frr as 
de águae e~goto n ~nit1r 1f cf: CCII•f c'1 . Enlci>, Cal
çoene, Oia::>oque e VIla Hlldemar Maia e Beiradão. 

::- Discriminação I Valor Cr$1-F::-d_e_R_e_c_u_r_so-s 

J- Pt!SSCial 
1.1- Salários. d i ária ~ 

e hora s extras 
1.2- Encargos Soda h 
1.3- Previsão de au 

mentu & p:;~rtir 

de maio (40%) 
2- Material 
3 - EoUIJ,Jamentos e Ins-

talações 72o.ooo,oo 
4- Serviços de Terceiros J.o58.ooo,N• 
5- Enca rgos Oiver·so~ 19! 998 oo 

Total la 2 I ----------~·-o_o_._oo_•~'. __ oo~---------
lmporta o presente Plano de Aplicac:l!o na quantia de 
Cr$ 52 lJ,ooo,oo .seis mllhões e du~entos mil cruzeirosl . 


	

