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~---------------------------------DECRETOS----~-----------------------------~ 

(P) n9. 0719 de 12 de novembro as 1980 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, Item 11, do 
Decreto-L~i n9 411, de OS de janeiro de 1969, · 

RESOLVE: " 

Designar Leandro Alves Paiva Filho, Diretor da Divisão de Finanças, s!mbolo 5-C, para respondér acumulatlvamente, 
em substituição, pelo expediente da Secretaria d~ Finanças do Governo deste Território, durante o Impedimento do respec
tivo titular, no perfodo de 11 a 15 de novembro do corrente ano. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 12 de novembro de 1980, 919 da República e 389 da Criação do Território Federal do 
Amapá. · 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) n9 0721 de ·12 de novembro de 1980 

,, 

o ·Governador do Território Federal do Amapá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, Item 11, do 
Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em vista o que ,consta do_,Processo n9 3/08.330/ 80-SESA, 

RESOLVE: 
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IMPRENSA OFICIAL 
~16rlo Oflcl&l do TfNI'It6rlo ,.,.,_. do AfMP*i 

* Diretoria * Admlnlstraçio 
~ Redaçlo 
~ .. Parque Gr6flco 

Rua Cândido Mendes aln• Mocapá. T.F.A. 

..TELEFONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621-4040 
Gabinete do Diretor 178 
Chefe daa Oflclnes ... Ramal; 177 
Slstem• Off-Set .. .. .. .. .. .. . 178 

~~ 

PEDRO AURELIO I"UNHA TAVARES 

TAI!U!LA DE AàSINA"l'URAII ii! PUIILICAÇ01!1 
CIOADI . 

Anual............... . .. . . . . . . Cr$ 1.12S,OO 
Semestral ................... ·cri 582,00 

PUBLICAÇÕES 

Página comum cada centlmetro por 
coluna Cr$ 
Preço deste Exemplar Cr$ 

45,00 
5,00 

Matéria para publicação das 07 :30 às 12:00 e 
das 14:30 às 17:30, excetuando os sábados. 

RECLAMAÇOES - 24 horaa após a circulação do 
Olárlo, capital e O dias nos municlpios e dutros 
EotGdos . 
OFICIO OU MEMORA~DO - Deve acompanhar 
qualquer publicação. 

ASSINATURAS- Capital, Municlpios e outros Es
t;dos em qualquer época. 

~ORMA DE PAGAMENTO 
Avuleo: Em moeda commte 

Aeelnaturaa e Publicações: Em cheque nominal, 
pera "Serviço de lmpre'isa a Rodlofusão do 
Amapá- SIRDA". 

0.0. númerrJ atrasado . .'.... . Cr$ 12,00 .4\aslnaturaa vencidas poderio ser suspensas 

OUTROS UTACOm i 1\~UNIC!PIOS oem•avlso prévio. l 
Anusl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 1.800,00 - Ests Diário Oficial é encontrado para leitura 
Semottr&ll . .. ... ..... . ... . , . . Cr$ 900,00 nas _representações do Governo do Amapá em 
D O n · t d ~ 111 20 00 Brasrtla-DF e Belém-Estado do Pará. · ~ .. umeroa ra8a o ....... L.r"' , 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176, ltom li e 178, Item I, alln:~~ ... da Lei n9 1711, de 28 de .. outu b~o 
r:le !952. com a nova redação dada pela pela Lei n9 6.481 , de 05 de dezembro da 1977, a .José Lourival de Souza Montei ro, 1 
rnatr!cula nQ 2.258.580, no cargo de Motorlslú, CT -401.8-A, do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Governo deste I 
Território, devendo perceber proventos c~rrespondentes ao n!vel 10-8, de acordo com o art igo HJ4, Item I, da citada Lei n9 

1711 /52. 

. Palácio do Setentrião, em Macapé, 12 de novembro de 1980, 919 da República e 389 da Crlaçlbio. do Território Federal d0 I 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

' 

(P) n9 0'122 de 13 de novembro de 1980 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das atribuições que !tle são conferidas pelo artigo ~8 . item 11 , do 
Decre to-Lei n9 411, de 98 de janeiro de 1969, e tendo em vista os termos do Oficio 119 503/80-RS. 

RESO LVE: 

~,:3s igna1 a servidora Aurea fv!arinho Dias, 9cupante ao cargo de Porteiro, n!vei11 -B, do Que!.lro de Func!on&ilos PúbJi .. 
,:os do L:iO\":rn0 deste Território, lotada no Gabinete do Governador-GABI , com exercício na Representação do Go··,.ernc ama
paens~. ;;m 8P.Iém-Pa, para responder pelo expediente da Chefia da Seção de :::xpsdlenle do SI R DA, slmbolo ·7-F. durante o 
impedimento do respectivo titul ar, que entrou em gozo de féria." regulamentures, R contar de 1 O de novembro dO corrent'9 
ano. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 13 00 novembro de 1980, 919 da República a 38~ ds Criação do Terrlté·rio Federai do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

~ #I 

(N) n9 042 de 10 de novembro de 1980 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das atrlbu!çõe!> que I h~ são conferidas em Lei, 

qESOLVE: 

Art. 19- Aprovar a Tabela de Diárias anexas, elaborada de acordo com o disposto nos anexos I e 11 do Decreto no 
83.396, de 02 de maio de í 979, cujos valores estão majorados, na forma do Decreto n9 85.311, de 31 de outubro do corrent<.> 
ano. 

An . 29 - A Tàbela de Diarias aprovada pelo presente Decreto, tem vigor a parti r de 19 de novembro do co rrente ano, 
revogando-se as disposições em contrário. 

Palácio do Setentr!ão, em Macapá. ,10 de novembro de 1980, 919 da' República e 389 da Criação do Terr itório Federal do A
mapa. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

·j 

f 

I 



~r-------------------~----------~------------------------------------~--------~~----------------------------------------~--------------------------~ 
O> MI-Governo do "J:errltórlo Federal do Amapá ' 
'<ti 
a.. · Secretaria de Admlnistração- SEAD 

.,;._. 

~-· 

Departamento de Pessoal 

Divisão de Legislação de Pessoal 

~ANEXO I 

TA BELA Q.E DIÁRIAS ~ 

V I S T 0 

ANN.IBAL BARCELLOS 
Governador 

. Elaborada de acordp com o artigo 49, do Decreto n9 83.396, de 02 de maló de 1979. O cálculo Incide sobre'o maior Valor 
Referência (VR) do Pais, estabelecido na forma da Lei n9 6.205, cujo Decreto n9 85.311 ,- de 31 de _outubro de 198Õ, fixou em 
Cr$ 2.996,1 O. 

' 
Classificação.dos Cargos, das funções e dos Empregos Vencimentos e Salários Cálculo das Diárias- VR: Cr$ 2.996,10 

o 
CXl 

I 

.-
I .-

C\1 

'<ti 
a. 
ai 
o 
ai 
~ 

-.CLT . · " 
- Percentual Diárias 

·1)- Gov~rnador, Secretá~os. Procurador, Auditor e Chefe 
.~~ ..... ~ 

De 70 a 110..000,00 ' 80% . 2.396,00 
do GABI -. -· 
2)- Cargos em Comissão dos Sfmbolos 1 a3-C e Direto- Técnico Faixa C De 30 a 6~.999,00 

.. 
75% 2.247,00 

res de Departamento. , Pilotos Faixa C ' - .-
Coordenadores Setoriais de Planejamento. TPMATF;Falxa B/C. . 
3)- Cargos em Comissão dos Sim bolos 4 a 12-C, Fun- De 20 a 29:999,00 . 70% 2.097,00 
ções Gratificadas dos Sfmbolo 1 a 4-F, Chefes de Divisão e -. Técnicos Fa!xa B 
Serviços. ' -

' 

4) 7 Funções Gratificadas Sfmbolos 5 a 14-F, Nfveis Técnicos Faixa A De 1 O a 19.999,00 65% 1.947,00 
11>' a 22. ' Outros CLT na mesma Faixa 

I salarial 
.-

5)- Punções Gratificadas dossfmbolos 15 ~ 17-F, nfveis CLT na mesma faixa Salarial. , be 4 a 9.999;00 55% 1.647,00 .. 
1 a 14. ' -

- ' . 
' 

Obs:- O valor das diárias é acrescido de 40% (quarenta por cento) nas clda,des de Manaus, Rio Branco, São Paulo, Salvador, 

' 

~ 

Rio de Janeiro e Foz do lgua~ú. e Brasflia. · 

A presente Tabela de Diárias passa a vigorar a partir de 19 de novembro de 1980. 

MARIA CRISTINA HOMOBONO BRITO 
Chefe da DLP 

Dr• LUCIMAR BRABO ALVES 
Diretora do .DP 

PS. Inclua-se no n9 2: Chefes do Gabinete. dos Secretários. 

Inclua-se no n9 3: Assessores: Técnicos, Jurfdicos, Administrativos, etc ... 
' ' 

40% 

3.354,00 

3.145,00 

2.935,00 

. 2.725,00 
-

"' 2.305,00 
-

-· 



----------------··- -··--·--·- ·-.· ,._.... · .. 
,.,1! - Governo do Território Fi;·..J~'" · de Arr. a~.f.. 

SacnJtarls da Admlnlst;ação-SEAD 

Departamento de Pessoai-DP 

Di visão de Lsg lslação da Pessoai-DLP 

ANEX_Q 11 

TA BELA DE DIÁRIAS 

V I S T O 

AN NIBAL BARCELLOS 
Governador 

Elaborada de acord o com o artigo 4~. do Decreto n~ 83 .396, da 02 de maio de í979. O cálculo Incide sobra o maior Valor 
Raferãr.cia (VR) do P>ils, estabelecido na forma da Lei n ~ 6.205, cujo Decreto n9 85.311, de 31 de outubro de 1980, f ixou em 
Cr$ 2.996.1 O. · 

-------------------a ~ 
SI) 
(') 
SI) 

"O 
.!»' 
~ 
~ 

I 
~ 

~ 

I 
(I) 
o 

~~=~r·~·---V-e=n-c-in-:,:;:~·~7ário~---·-..,---C-á_l_c_u-lo_d_a_s_D_Iá-r-la_a ___ V_R_: -C-r$-2-.9-9-6-.1-0-

j 

----- ----
Classificação dos Cargos, das Funções B do:s Etn progos 
CLT 

1 1 Percentual 

~) - Governador, Secretários, Procura;:. Auditor , C a~ écnlcos F a IX a C Pilotos Fel- i 
gos em Comissão dos Sfmbolos 1 & 3-C e úlretor&s de ~e- I ~a C TPMATF, Faixas 8 / C I De 30 a 110.000 ,00 

partamento. 1 
Coordenadores Setoriais de Pianejam er>-o. I 
2) -- cargos.~s(r;;'bot'os 4 a 12-C. ;:.m · Í T écnlcos Faixa B Técnicos 1 ~-
ções Fratificadas dos 1 a 14-F, Chefes de Dlv!sõ9s e Servi- 1' t;a lxa A 0 utros CLT, na mes-

De 10 a 29.999 ,00 

ços, nfveis 15 a 22. . 
1 

ma faixa salarial I 
I 1 

3) - F~mções Gratific;d~;d";;s Sfmb~;:)5-:;-7'"i~·F e nfv;;T CLT , na mes~~·"'a'"'la""r...,i=a=i -t-~---Da 4 a 9.999,00 
1 a 14. l 

I 
-----~----------... M•..,...., ._ .......... '="~,.~--......... -~~--.~ .. ........_~~.-ee-.=""""'~~-'-----

Obs:. ~- ;:> rasen:0 Tabeia de Diárias passa a v igorar a partir de ·:9 de novembro de 1980. 

ivlAR!A CR iSTiNA f- iOMOBOi\!0 HRií O 
Chefe da DLP 

Dr' LUC I ~ti AR BR . .s.,g :) ALVES 
Di retora do DP 

35% 

25% 

20% 

Diárias 

1.048,00 
c 
> :o 
õ 
o 
::!! 
n 

749,00 > r-

599,00 

L ____ _ =' :~. ';'lCiu.;: - sG no :.9 1: Chafes de Gabinete dos Ser._ •.. r_e~t-é-ri_v_3_. --------------------------------"1;.: 
inclua-se r.o n? 2: Assessoras: Técn icos, ,J u rfdlc~s, Admlnistrat!v()s, ate... _: 
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(P) n9 0723 de 14 de novembro de 1980 

c Governador do Território Federal do Àmé!pá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, item 11, 
do Decreto-Lei h9 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Designar Manoel Antonio Dias, · Secretário de Obras e Serviços Públicos do Governo deste Território, para exercer acu
mülativamente, em substituição, o cargo de Goyernador do Terrrltórld Federal do Amapá, durante o Impedimento do respec
tivo titular, no perfodo de 15 à 20 de novembro do corre.nte ano. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 14 de novembro de 1.980, 91 9 da República e 389 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) n9 0724 de 14 de novembro de 1980 

O Governador do Território Federal do Amapá; usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, ftem 11, do 
Decreto- Lei n9 411 , de .08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Alterar o fundamento legal inserido no Decreto (P) n9 0562, de 08 de setembro de 1980, publicado no Diário Oficial do 
Território n9 3280, de 1"1 do mesmo mês e ano, que aposentou de acoq:lo com os artigos 176, ftem 11 e 178, ltam l , alfnea "a", da 
Lai n9 1711, de 28 de outubro de 1952, com a nova redação dada pela Lei n96.481, de 05 de dezembro de 1977, a funcionária 
lraci de Almeida A!buquerque, matrfcula n9 2.079.880, no cargo de Professor do Ensino Pré-Primário e Primário, EC-514.11 , 
do Quadre de Pessoal- Parte Permanente- do Governo deste Terrltórlo,devendo seus proven)os mensais serem acrescidos 
da vantagem financeira de 20%, de acordo com o artigo 184, ftem 11, da citada Lei n9 1711 /52, em face do que dispõe a Lei n9 
6.701, de 24 de outubro de 1979 (Processo n9 2/11.966/80-SEEC). 

· Palácio do Setentrião, em Macapá, t4 de novembro de 1980,919 da' República e 389 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) n9 0725 de 14 de novembro de 1980 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, ftem 11, do 
Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em vista o que consta do Processo n9 6/19.073/ 80-SEAD, 

RESOLVE: · 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176, ftem 11 e 178, ftem I, alfnea "a", .da Lei n91711, de 28 de outu
bro de 195:2, com a nova redação dada pela Lei n9 6.481, de 05 de dezembro de 1977, 

a Manoel da Costa e Silva, matricula n9 1.777.470, .no cargo de Guarda, GL-203.10-B, do Q~adro de Pessoal- Parte 
Permanente - do Governo .deste Território, devendo seus proventos mensais serem acrescidos da vantagem financeira de 
20%, de acordo com o artigo 184, ftem 11, da citada Lei n9 1711/52. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 14 de novembro de 1980, 919 da República e 389 da Criação do Território Federal 
do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governad·or 

(P) n9 0726 de 14 de novembro de 1980 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, ftem 11. do 
Decreto-Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Designar Antero Duarte Dias -Pires Lopes, Secretário de Planejamento e Coordenação do Governo deste Território, 
. para viajar de Macapá, sede de suas atividades, até a cidade .de Brasflla-DF, a fim de tratar de assunto de Interesse da Admi
nistração amapaense, no periodo de 16 à 21 de novembro do corrente ano. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 14 de novembro de 1980, 919 da República e 389 da Criação do Território Feaeral do 
Amapá. • · 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador· 

TELECOMUNIÇAÇOES DO AMAPÁ S.A - TELEAMAPÁ 
Empresa do Sistema TELEBRÁS 

CGC - 05.965.421/0001 - 70 

. EDHAL DE CONVOCAÇÃO 
Ficam os senhores acionistas da Telecomunicações do Amapá S.A.- TELEAMAPA, convocados para se reun irem em 

Assembléia Geral Extraordinária, no dia 29 de novembro de 1980, às 10:00 horas, na sede da sociedade, sita na Avenida Coa
racy Nunes n9 104, na cidade de Macapá, Território Federal do Amapá, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 

a) Aumento dó Capital Social de Cr$ 163.779.384,60, para Cr$ 167.779.422.,72 a ser subscrito pelo Fundo de Investi
mento da Amazônia - FINAM e integralizado com os recursos previstos no Decreto-Lei 1.376 de 12/ 12/ 74, mediante a emis-
são de 1.709.418 ações prefereciais Classe "B". · 

b) - Alteração dos artigos 5 e 16 (Caput) do Estatuto Social; em decorrência do item anterior. 
Macapá, 20 de novembro de 1980 

A DIRETORIA 



TE RRITÓHI.:; FEDERAL DO AMAPÁ 

SECRET AP. IA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

COORDENADORIA DE ENSINO -SUPLETIVO 
Visto : 

ALFREDO AUGUSTO RAMALHO DE OLIVEIRA 
Secretário 

EDITAL N9 02/BO.CESu/SEEC. 

Inscrição para os Exames de Suplência Profissionalizante a n!vel de Técnico de 2' Grau, de responsabilidade da Secre
tari a cJe Educação e Cultura do Território Federal do Amapá. 

A Secretana de Educação e Cultura, através da Coordenadoria de Ensino Supletivo, torna público, para conheci
mento dos interessados, que realizará Exames de Suplência Profi ssionalizante a n!vel de Técnico de 29 grau, aten
dendo ao disposto no artigo 26 da Lei 5592/71, no Parecer 45/72, complementado pela Resolução n9 02/72 e Parecer 699/72 
do Conselho Fed eral de Educação e Resoluções n914/77 e 25/80 do Conselho de Educação do Território do Amapá, nas mo
dalidades de Técnico em Enfermagem, Mecanica, El<'l trornecãnica. Telecomunicações e Laboratórios Médicos, obedecendo 
aos segu intes critérios e orientações: 

I - Perfodo de Inscrições: 

Inicio- 13.11.80 

Término - 13. 12.80 

Local: Coor,Jenadoria de Ensino Supletivo 

h ortírio: das 08 :00h às 12:00 horas 

das 14:00h às 17:30 horas 

Respon:>abilidade .. Coordenadoria de Ensino Supletivo. 

il - Pn'J .. f-lequisitos para as Inscrições: 

a) Ser o candidato maior de 21 anos completos ou a completar até a realização da última prova fixada pelo Calendário 
de exames. 

b) Prática profissional comprovada através de Carteira Profissional ou declaração da empresa OL! instituição onde exerce, ou tenha 
exercidc atividades profissionais da modalidade da qual necessite de titulação, pelo per!odo mlnimo de 02 (dois) anos, ou 01 
(um) ano como instrutor de aprendizagem comercial, Industrial ou agrlcola , professores e mestres de oficio, que estejam no 
f'xe:·crcio do magistério em estabelecimentos oficiais ou reconhecidos, ou ainda am serviços de treinamentos profissional. 

c) O casamento a/ou emancipação não Isenta o candidato da idade mlnima fixada. 

d) ~lào sere aceita a inscr!çào condicionul ou por correspondência. 

e) Será permitida a inscrição por procuração, através de Instrumento particular, passado em cartório. 

f) A inscrição efetuada pa ra uma época não terá validade para outra. 

11 1 - Documentação i·~ecessári a para Inscrição: 

• Carteira de Identidade (Civil , militar e/ou estrangeira) 

- Prova de quitação com as obrigações eleitoral e militar esta, quando for o caso . 

.. Comprovante de taxa de inscrição no valor de Cr$ 73,00 (setenta e três cruze iros) por disciplina para prova teórica e 
prática, conforme o parecer 45/80-CETA. Os depósitos serão feitos na Agên~la do Banco do Brasil S/ A. 

- Duas fotografias 3x4, de frente, recanto e iguais. 

- Declaração assinada pelo diretor da empresa ou Instituição. 

- Quando servidor público. declaração assinada pelo diretor ou chefe de pessoal. 

- Quando profissional liberal ou autônomo, cópia xerox da carteira de trabalho devidamente autenticada. 

- Comprovante de conclusão do ensino de 19 grau ou equivalente para ocandidato que seja instrutor de aprendizagem 
comercial, industrial ou agrfcola, professor e mestre de oficio, que esteja no exercfcio do magistério em ·estabelecimentos ofi 
ciais ou reconhecidos, ou ainda em serviços de treinamento profissionais. 

·IV - Da Organização das Provas: 

a) Os exames versarà.o sobre cada uma das disciplinas, a seguir relacionadas, sendo elaboradas de forma a atender 
aos mlnimos profissionalizantes definidores de conhecimentos e operações Hpicas para cada modalidade Técnica . 

.. Disciplina que compõem as modalidades Técnicas. 

ENFERMAGEM 

. Fundamentos de Enfermagem 

. Organização 

. Enfermagem Médica 

. Enfermagem Cirúrgica 

. Enfermagem Materno-Infantil 

. Enfermagem Neuropsiqu·strica 

~l~ia duRel~~sHumana_s_e_E_t_lc_a ___________________________ ~ 
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MECÂNICA 

: Desenho 

. Organização e Normas 

. Eletricidade 

. Mecânica 

. Produção Mecânica 

TELECOMUNICAÇ0ES 

. Eletricidade 

. Desenho · 

. Organização E Normas 

. Eletrônica 

An'álise de Circuitos 

. Telecomunicações 

ELETROMECÁNICA: 

. Eletricidade 

. Desenho 

. Organização e Normas 

. Mecânica 

. Produção Mecânica 

. Máquinas e Instalações Elétrléas 

LABORATÓRIOS MÉDICOS 

. Saúde Pública 

. Bioqufmica 

DIARIO, OFICIAL 

. Biotécnica - Técnicas Gerais - Técnicas Médicas. 

Organização. 

b) As provas obedecerão as seguintes especificações: 

- Habilitação em Enfermagem e Laboratórios Médicos: . 

. prova escrita contendo questões teórico-práticas, relativas aos fundamentos cientfficos da habilitação: 

. prova prátic'a da modalidade técnica: 

• Habilitação em Mecânica; Telecomunicação, Eletromec~nica: 
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. prova escrita, conteúdo questões teórico-práticos, relativas a cálculo técnico, clêncla aplicadas a modalidades técni-
cas, equipamentos métodos de trabalho e instalações; · ·· 

prova prática da modalidade Técnica; 

c) As provas teórico-práticas terão 50 questões caracteristicamente objetiV!lS, tendo por conteúdo os programas forne-
cidos pela Coordenadoria de Ensino Supletivo, envolvendo os seguintes aspectos. 

- Conhecimentos instrumentais para o exerclclo das atividades; 

- Conhecimentos de equipamentos e processos e_speclflcos; 

- Capacidade de organização, programação, estimativa orçamentária, controle de custeio e coordenação de atividades 
tfpicas da rnodalidad& técntca escolhida. ·· · 

v - Da ~ealização ·das Provas: 

a) Os exames serão realizados no perlodo de 13/02 a 07/03/81, const~tulndo-se do provas Teóricas e Práticas. 

- provas teórico-práticas com questões objetivas énvolvendc os conhecimentos básicos e habilidades Intelectuais e 
motoras, para o suf!ciente desempenho das funções técnicas; 

- provas práticas envolvendo o desempenho das tarefas tlplcas de cada modalidade técnica. 

b) O candidato •deverá apreSentar-se para a realização dru; provas teórico-prática, prática munida de carteira de identidrlde e 
cartão de identificação a ser fornecido pela Coordenadoria de Ensino Supletivo, 30 (trinta) minutos antes do lnfclo das mes
mas: 

c) Não será permitido a entrada no local de realização dos Exames, após verificada a Inviolabilidade do envelopamento 
das provas; 

d) Não haverá segunda chamada de provas. 

e) Haverá revisão de correção de provas 

f)' A duração de cada prova será de 3 (três) horas; 

g) O candidato que deixar de comparecer a realização das provas, na data, local e horário es.tabeJecldo, perderá o di
reito de fazer neste perfodo, a prova da disciplina em que esteve ausente. 

VI - Calendário das Provas: 

· a) Teórico~práticas 
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Modalidade Técnica: MECÂNICA 

Disciplina Data ' Horário 

Desenho 13.02.81 1 ~ :00 às 22:00 horas 
Eletricidade 14.02.81 19:00 às 22:00 horas 
Mecânica 15.02.81 19:00 às 22:00 horas 
Organização e Normas 16.02.81 19:00 às 22:00 horas 
Produção Mecânica 17.02.81 19:00 às 22:00 horas 

- Modalidade Técnica: TELECOMUNICAÇOES 

Disciplina Data Horário 

'· 

EletrOnica 13.02.81 19:00 às 22:00 horas 
Organização e Normas 14.02.81 19:00 às 22:00 horas 
Desenho 15.02.81 19:00 às 22:00 horas 
Análise de Circuito 

,. 
16.02.81 19:00 às 22:00 horas 

Telecomunicações 17.02.81 19:00 às 22:00 horas 
Eletricidade 18.02.81 19:00 às 22:00 horas 

- Modalidade Técnica: ELETROMECÁNICA 
..., "' > 

' 
Disciplina Data Horário 

I 

Eletricidade 13.02.81 19:00 às 22:00 horas 
Máq. e lntalações Elétricas 

.. 
14.02.81 19:00 às 22:00 horas 

Organização e Normas 15.02.81 19:00 às 22:00 horas 
Mecânica 16.02.81 19:00 às 22:00 horas 
Desenho 17.02.81 19:00 às 22:00 horas 
Proçlução Mecânica 18.02.81 19:00 às 22:00 horas 

' 

Modalidade Técnica - ENFERMAGEM 

Discipl ina Data Horário 

Fundamento de Enfermagem 13.02.81 19:00 às 22:00 horas 
Psicologia das Rei. e Éticas 

' 
14.02.81 19:00 às 22:00 horas 

Organ ização 15.02.81 19:ÓO às 22:00 horas 
Enfermagem Médica 16.02.81 19:00 às 22:00 horas 
Enfermagem Cirúrgica 

' 
17.02.81 19:00 às 22:00 horas 

Enfermagem Materno·lnfantil 18.02.81 19:00 às 22:00 horas 
Enfermagem Neuropsiquiátrica 19.02.81 19:00 às 22:00 horas 

Modalidade Técnica: LABORATÓRIOS MÉDICOS 

Disciplina ~ 
Data Horário· 

Saúde Pública 13.02.81 19:00 às 22:00 horas 
Bioqufmica 14.02.81 19:00 às 22:00 horas 
Biotécnicas-Técnicas Ge-rais 
Técnicas Médicas 15.02.81 19:00 às 22:00 horas 
Organização 16.02.81 19:00 às 22:00 horas 
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Local : 
~ 

a) Provas Teórica: Esco)a,_ de 19 Grau Barão do Rio Branco 

b) Práticas · 

Os locais, datas 'e horários serão divulgados, logo após a realização das provas teórico-prático . _ 

Vil - Da Avaliação 
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a) A avaliação das provas práticas (relativas -e capacidade) levará em conta os padrões de racionalidade, economlca 
resultado final das operações prqpostas; · .• 

b) Nas provas teórico-práticas é nas provas práticas atrlbulr-se-ão conceitos definidores de conhecimento~_ e da c·apa
cidade 'demonstrada,-classificando-se o candidato em "Habilitado" ou "Inabilitado" de acordo com as diretrizes determlnadâs . 

. pela Portaria n.9 318/79-SEEC; , . · 

- Os candidatos serão avaliados por disciplinas; 

-Para ser considerado HabHitado o candidato dev,erá obter nota mlnlma de 5,0 (cinco) na escala de O a 10 (ze~o a dei) 
em cada disciplina das~provás teóricas e práticas. · · . 

- Será considerado lnabilidato que não satisfizer o mlnlmo, fixado no Item anterior 

VIII - Da Expeçlição de Certificados,e Dlplomàs: ' ' , 

a) Os candidatos habilitados que não tenham estudos de EdubaçAo Geral a nfvel de 29 Grau ou·corresppndente ao an
tigo colegial (Clássico, cientifico ou equivalente) obterão-um Certificado que os credenciará· a exercer atividade técnico pro
fissional, a nfvel de 29 grau_, modalidade e'scolhida, se~ direito. a pross.egulmento de estudos em nfvel superior. 

b) Os candidatos portadores de tftulos de i::onclus~o de 29 grau ou corre~pondente _a qualq~er modalidade (1o antigo 
colegial, terão o competente Dipl~ma de Técnico. · · 

c) Aqueles que não possua'm'escolaridade a nfvel de 2'1 grau e forem habilitados nos Exames de Suplência Profissionali
zante poderão ·adquirir grau de escolaridade no ensino regular ou através dos Exames Supletivos de Educação Geral fazendo 

1 então jus ao respectivo Diploma de Técnico. 
. " 

·-

Macapá, 22 de setembro de 1980 

MARIA REGINA SMITH NÉVES 
- Coordenadora -

. . - . ) 

Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil do T._ F. do Amapá 

Edital de Convocação 
/ 

Ficam convocados todos os _associados deste Sindicato, em pleno gozo de seus direito~ sindicais, para reunirem-se 
em Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no próximo dia 23 de novembro de-1980, às Oà:OO horas em 1• convocação 

. e, às 09:00 horas em 2f convocaÇão, na s~de social deste Sln~icato, sito à Av. Mendonça Júnior n9 268, para deliberarem so-
bre a seguinte ortlem do dia: · · , 

. ,, 

a - Leitura, discussão e aprovação da ata da Assembléia anterior; 

b -.Reforma da Letra "a" do Artigo 69, do Capitulo 11, do Estatuto do Sindicato . 

c - o que ocorrer. 

\ 
Macapá (AP), 18 de nov'embr'~ de 1980.' 

. PEDRO DUARTE LACERDA 
CPF- 013973202-06 

- Presidente-

JUST!ÇA DOS TERRITÓRIOS 

TERRITÓRIO FEDERAL DO ÁMAPÁ 

1• CIRCUNSCRIÇÃO-,.. MACAPÁ _, 

EDITAL 

•' 

O Doutor .Oswaldo de Sousa e Silva-MM. Juiz de Direito da Primeira Circunscrição JtJd[clárla de Macapá - Capital do 
Território Federal do Amapá, na forma da lei, etc... • 

Faz saber a todos quantos o presente Edital virem, ou dele noticia tiverem que, da lista dos cem (100) jurados alistados, 
os vinte e um (21) abaixo relacionados, ·foram sorteados para servtrem nas sessões dÓ Tribunal do Júri, a ter Inicio-no dia 15 
de dezembro do corrente ano, às 08:00 horas: 

01 - Alzani ~a Costa Queiroz.· .. ~ ............... · ... . f • • • • • •••• · • • • •••••••••••••••••••••••••• Biblioteconomlsta 
02- Albertina Guedes de Oliveira ..... . . . . . ... : ... . . : . . . . . ......... . . . ..... : ........ : .... Professora 
03- Benedito Gomes dos Santos ... . . .. .. ... ... ... : . . ...... . ~ . . ... ... : .... : . .... ... ...... Professor 
04 - Célio Antonio Jackson da Costa . . . . . . . , ........... _ . . ..... . . . . .. · .... . . ...... . ..... . . .. Economista 
os- Cfeber Magalhães . . . . . . . . . ........... -· .................... . . . : . .. ... , ..... : ........ Médico 
06 - Cleudon Barbosa Santana ..... : . .. .. · .. · . . .... : . . ...... . ........ . . ...... . . .. · .. ... .... Economista 
07- Doacy Furlari . . . ....... . .... · ... . . ... .. .. ..... : . ....... . .... . • .... ...... : . 't •••••• •••• .. Psocólogo 
08- Jorge Ubirajara Nunes de Paula ........... ..... .............................. : . .... Economista 
09- Josito Bel?rrnino Bispo . · . .......... . ................ . .. ............ ; . ............. .... Técnlc_o em Admlnistra_ção 
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10- José Sérgio Bastos ......................................................... · . ....... Médico Veterinário 
'1 1 -Laercio Ayres dos Santos ............. : ......... .. ................. . .. .... . ... ... ... Engenheiro AgrOnomo 
12- Leonardo de Almeida Vilhena ......... .. ............... .. .................. ... ...... Economista 
13- Maria Enerine Pinto Pereira . .. ....... . .. .. . .. .......... .. ................. . ......... Professora 
14 - Maria Lucia Coêlho ..................... . ........................ .. ....... . ......... Assistente Social 
15- Maria I saias de Castro ........ ... .... . ..... . . .. ........... • ............... . ......... Psicóloga ' 
16- Maria Neucila de Oliveira ........................ ... ..... .. ......................... Psicóloga 
17- Maria Madalena Moura de Mendonça ......... .. ................................. Professora 
18- Oscarlto Antunes do Nascimento .. · ...... . ............ . ........ . ... . .... ............ Arquiteto 
19- Pedro Assis de Azevedo ....... . ........ . ...... ... ........ .. ... . ... . . ............... Qufmico 
?O- Raimundo Evandro Almeida Salvador .. . ...... . ... . ....... . ....... . ....... . ........ Economista 
21 - Rubens Antonio Albuquerque ...................... . ................... . ... . ........ Contador 

Todos residentes e domiciliados nesta Circunscrição e Território. 

Notifica pois, a todos os jurados suprarelaclonados para comparecerem à sala destinada às reun iões do Tribunal do 
Júri desta Circunscrição, no prédio onde funciona a Justiça Eleitoral, no dia e hora designados e nos subsequentes enquanto 
durarem as sessões, sob pena de multa na forma da lei, se Intimados não comparecerem. 

Para conhecimento de todos, expede-se o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado no Diá
rio Oficial deste Território. Dado e passado nesta cidade de Macapá-Capital do Território Federal do Amapá, aos doze dias do 
mês de .novembro do ano de hum mil novecentos e oitenta. Eu. Manoel Januário da Silva. Escrivão, subscrevi. 

OSWALUO DE SOUSA E SILVA 
Juiz de Direito 

JUSTIÇA DOS TERRITOAIOS 

TERRITORIO FEDERAL DO AMAPÁ 

1• CIRCUNSCRIÇÃO - MACAPA 

EDITAL 

O Doutor Oswaldo de Sousa e Silva-MM. Juiz de Direito da Primeira Circunscrição Judiciária de Macapá-Capital do 
Território Federal do Amapá, na forma da lei, etc... · 

Faz saber, a todos quantos o presente Edital virem, ou dele noticia tiverem que, as pessoas abaixo relacionadas, foram sortea
das para servirem como Jurados Suplentes na sessão do Tribunal do Júri desta Ci rcunscrição, a ter Inicio no dia 15 de de
zembro do corrente ano. 

01 Amaparino José Valente dos Santos ............... ... ............ . ... .... .. ..... .... Blblioteconomlsta 
02- Edilson Pena Cordeiro ......... . . .... ...... ... . ..... .. .. ................ .... .. . .. ... Engenheiro Civil 
03- Fátima Luiza de Andrade Silva ..... .. .. .... .. .......... ..... ..... .. ...... . ...... .. ... Assistente Social 
04- José Maria Botelho .......... .. .. .... . ....... ............ ...... . .......... .. .. .. .... Engenheiro Agrônomo 
05- Luiz Lopes Neto .... ... .... .. .. ............... .. ........ . . .. .. .. ... .................. Bioqufmico 
06 - Manoel Ubiratan.Homobono Balieiro ...... .... . .. . ..................... . . . ... . .. . . . . Arquiteto 
07- Raimunda Li na da Silva . ..... . .... . ........ ... .. .... .. . . . . . ... . . .............. . .. . .. Contabilista 

Notifica pois, a todos os Jurados Suplentes para comparecerem à sala destinada às reuniões do Tribunal do Júri desta 
Circunscrição, no prédio onde funciona a Justiça Eleitoral, no dia e hora designados e nos subsequentes, enquanto durarem 
as sessões, sob pena de multa na forma da lei , se intimados não comparecerem. 

Para conhecimento de todos, expede-se o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado no Diário 
Oficial deste Território. Dado e passado nesta cidade de Macapá-Capltal do Território Federal do Amapá, aos doze dias do 
mês de novembro do ano de hum mil novecentos e oitenta: Eu. Manoel Januário da Silva. Escrivão, subscrevi 

OSWALDO DE SOUSA E SILVA 
Juiz de Direito 


	

