
. , 

REPÚBLÍCA FEDERATIVA DO BRASIL 

TERRiTÓRIO FEDERA~ DO AMAPA 

DIÁRIO 
Decreto no 1. ~e 24 de julho de 1964 

N9 3368 Macapá, 19 de janeiro. de 1981 .. 2'-Feira 

· · Gove·rnador do Território 
Cmte. Annlbal Barcellos 

Gabinete do· Governador 
Ten. PM Ronaldo P~relra de Oliveira· 

SECRETAR lADO. 
Secretário de Administração 

·or. Augusto Monte de Almeida 
Secretário de Flnancas 

Rubens Antonio Albuquerque 

' . 

. Secretário de Planejamento e Coordenação 
Dr. Antero Duarte Dias Pires Lopes 

Secretário de Promoção 'Social 
Dra. Maria da Glória Amo ri in 

Secretário de Obras e Servlços'Públlcos 
Dr. Manoel Antonio Dias 

Secretário de Educação e Cultura 
Dr. Alfredo Augusto Ramalho de Oliveira 

Secretário de Agricultura 
Prof. lzequlaa Eatevam dos Santos 

SecretArio de Segurança Pública 
Dr. José de Arlmathéa Vecnet Cavalcanti 

Secretário de Saúde 
Dr. Jo'sé Cabral de Castro 

·----- - - -------DECRETOS-----=--- .!,__-- ---------, 

( P) no 0027 de 14 de janeiro de 1981 
. I . 

O Governador do Terrritório Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, Item 11, 
do Decreto-Lei no 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: r 

Remover a servidora Aracilda Coutinho Nobre, ocupante 
da Função de Operador Radiofônico, da Tabela de Pesso~l 
Temporário· do Governo deste Território, lota.do na Secreta
ria de Finanças-SEFIN, para.a Secretaria de Segurança Pú-

. blica-SEGUP, a contar da presente data. 

· Palácio do Setentrião, em Macapá, 14 de janeiro de . 
1981 , 92o da República e 38o da Criação do Território Federal 
do Amapá. . · · 

ANNIBAL BARCELLOS 
. Governador 

. . 
(P) no· 0028·de 14 de janeir_o de 1981 

O Governador do Território · Federal do A~apá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, Item 11, 
do Decreto-Lei no 411 ·, de 08. de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 
' . 

Remover .a servidora Denair Braga Castro, ocupante da 
,fu.nção de Ope·rador Radiofônico, da Tabela de .Pessoal Tem
·porário do Governo deste Território, lotada na Secretaria de 
Finanças-SEFIN, para a Secretaria de Segurança Pública -
SEGúP, ·a contar da presente _data. · : 

Palácio do Setentrião, em Macapá, ·14 de · janeiro de 
1981, 92o da República e 38o da Criação do Território Federal 
do Amapá. · 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) no 0029 de H de janeiro de 1981 
' ' . 

O Governador do Terr-itório Federal do Amapá, usando · 
das atribuições q ]~ lhe são conferidas pelo artigo 18, Item 11 , 
do Decreto~ lei n? .~ 11, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Remover a servidora Eliana Vales de Araújo, ocupante 
da t"unção de Operador Radiofôn ico, da Tabela de Pessoal 
Temporário do Governo deste Território, lotada Secretaria 
de Finani;:as-SEFIN, para a Secretaria de Segurança Públi-
lica-SEGUP, a contar da presente data. · 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 14 de janeiro de 
1981, 92o da República e 38o da Criação do Território Feqeral 
do Amapá. 

ANNJBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) no OO~ó de 14 de janeiro de 1981 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, Item 11 , 
do Decreto-Lei n? 411, de 08 de janeiro de 1969, · 

RESOLVE: 

Remover a servid ora Marinete Co~ta de Azevedo, 'ocu
pante da função de Operador Radiofônico, da Tabela de P.es
soal Temporário do Governo deste Terrjtório, lotada na Se
cretaria de Finanças-SEFIN, para a· Secretaria de Segurança 

· Pública-SEGUP,.a contar da presente data . . 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 14 de janeiro de 
· 1981 , 92~ da República e 38o da Criação do 'Território Federal 

do Amap'á. ,. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

., 
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· GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO · 
TOMADA DE- PREÇOS 
EDITAL N9 0~/81-CL 

A V ISO . 
; ~ 

· A Comissão de Licitação do Governo do Território. Fede~ 
r ai do A mapa, reali.zará no dia 28 de janeiro de 1.981, . às 
10:00•horàs, na sala de reunioes aa Secretaria de Adminis
tração, situada à Av. Cora de Carvalho, n9 120,' nesta cidade, 
a Licitação a nlvel 'de , Tomada de Preços, para manutenção 
preventiva e corretiva de. máquinas NÇR, pertencentes ao 
Governo do Território. 

O Editàl completo em detalhes. encontra-se à disposição _ 
dos interessados no endereço supra, nas horas 'normais.de 
expediente e·em Belém/ PA, na Representação do GTFA, na 
Ay. Ca~tilho França, nQ 2~4. ' 

Macapá, 13 de janeiro de·1.981 . . 
\ 

JONES ERNANI ASSI$ DE AZEVED·o 
Presidente da co'missão 

TELECOMUNICA1Ç0j:S DO AMAPA S/ A -: TELEAMAPA . . 
Empresas. do Sistema TEL.:EBRAS 

CGC - 05.965 . .421 /0001 - 7o 
EDITAl., DE CONV.ÓCAÇÃO 

. Ficam os se.nhores a'cion)st~s ~a · Tel~comu.niciações 
do·Ama'pá S/ A- T.EL~MAPA, convocádos paj'à se reunir em 

Asse-mbléia · Geral Extraordinária, no dia 26 de janeiro de 

1981 , às 16:00 horas, na.Sede da sociedade, sita na Avenida · 

Coaracy Nunes n9 104, na cidade de Macapá Território Fede

ral do .Amapá; a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem . . ..._ 
do dia: . ~ 

a) Aumento do Capital Social de Cr$ 170.542.557,90 . " 
para Cr$176.894.480,88 provenientede incorporação dê Créditos 

de promitentes assinantes, de in.versão. de Capital do. Go

verno do T~rritório Federal do Amapá e da Telecomunica

ções Brasileiras S/ A ·- TELE BRAS; 

b) AlteraÇõ~s· dos artigos 59 e 16 (Caput) do.Estatutó ' 
.. ' . I 

Social , em d~co·rrência· do item anterior. 

Macapá, 22 de dezembro d'i 1980. 

A Diretoria 

CONSELHO -TERRITORIAL DO AMAPÁ 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Presidente' do ·conselho Territorial d9 .kmapá, de 
acor.do com o artigo 26 do Decreto-Lei nQ 4i 1/69 e artigo 15 do 
Rêgimento Interno, convoca os S~nnores ConsE!Iheiros para 
a Septuagésima Sex'ta (76•) Reunião Ordinária,. a ser reall-. 
zada na Secretaria do Colegiado, no dia 21 ~e janeiro, com 
seu inicio previsto para às 09:00 horas, com a·finalldade de: 

I - Abert~rá dos Trabalhos:_ 

a - Palavra .do Presidente; 

b - Palavra Livre - Informações; 

c - Leitura dos e~pedie.~tes re~~bidos e expedidos; , 

d ~ Leitura da Atà da Reunião anter!or·;· · 

· e - Estudo, apreciação 'e análise de Proce-ssos; Planos e 
Projetos oriundos da área Governamental; e ' · · 

. ' 
f ~ Debates. 

11 - Exposição do relator do Processo encaminhado ao 
CTA pelo Oficio n9 2158/80-GABI. ' ~ . 

·Apreciação' da documentação encaminh'ad~ ao CJ;A · 
pelo Oficio nQ 0021 / 81-GABI. . 

Maca pá, 09 de janeiro de 1981 . ' 
. JOSÉ MARIA PAPALÉO ·PAES 

Pr~sidente do CT A 

I • ' A G E N D, A 
76• Reunião-Ordinária 02 Sessões 
Dia 21.01.81 - ·Quarta Feira 
I Sessão Local: SEC.-CTA 

09:00 h - Inicio da Sessão · 
Pauta: . 

'I -Abertura dos Trabalhos: 
a. Pa!avra do P'residente;· 
b. Pal.avra lfvre- Informações;_ 

·c. Leitu'ra dos e~pedientes recebidos 
e expedidos; • 
d. Leitura da Ata da Reunião anterior 
e. Estudo, .apreciação e análise de . 
Processos, Planos e Projétos.oriun-

. dos da área Governamental, e 
t. Debates. · 

12:00 h- .Encerramento da Sessão 
'11 Sessão · 

15:00 h -Inicio da Sessão · I 
·Pauta: 

• . . I 
11 - Abertwa dos Trabalhos: . 
a. Exposição do relator do Processo 
encaminhado ao CTA pelo Oficio nQ 

J . 

Local: S.EC.-CTA 

I · 

DIARIO OFICIAL . 
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 

·TerritÓrio Federal do ,.~mapA 
· Diretor 

Pedro Aur.llo Penha Tavares 
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· Pr-cc> do Exemplar ... : ............ .. : ...... . ... . Cr110,00 
· Número atrU.do ........ .. . ................... . . Cr12.t,OO 

Número atruado ·em outras cidades . . ... Cr1 40,00 . . ... .. 
RECLAMAÇOES 

* DaveriQ ter dlrlgldu por ncrlto ao Diretor do O.parta~ 
mento de lmprenu Oficial do T.F. do Amapà, at41 8 dlu 
apó• e publlcaçto. · .. .. . 

DEPARTAMENTO DE }MPRENSA OFICIAL' • R~a Clndldo M~del * Macap6. TerrMrlo ·Feo.rol·do Amap6 * Tlllefones 821~ . • Ra~e 1711 • 177 • 178 

' ,, 

.. •' 

' 

' o 



,. I 

Macapá, 19-01-81 DIÁRIO OFICIAL Pág.3 

21"58/80-GABI; '· 
b: Apreciação da documentação en
minhada ao CTA pelo Offclo n9 0021 f 
81-GABI; 

· c. Deba'te.s; 
d. O que mais houver. ·, 

Macapá, 09 de janeiro de 1981 . 
JOSt MARIA P.APALtO PAES 

Presidente do CT A 

ASSOCIAÇÃO DOS EM~REGAD,ORES DO COM~-RCIO DO . 
TFA: . 

EDITAL 
Pelo presente são convocados todos os proprietários de 

estabelecimento comercial, residentes nest.e munlcfplo, a se 
-reunirem no próximo di!i31 de janeiro de 1981, às 20:30 ho
ras, na rua ·General Rondon, n9 1385, centro, a fim de dellbe- · 
rarem sobre a conven iência da fundação da Associação dos 
Empregadores do Comércio do Território Federal do Amapá, 
nos ter11_1os das disposições e das Instruções vlgent~s do MI-
nistério do Tr~balhÔ. • · • 1 

Sollcita"se; outrossim, aos que comparecerem, o obsé-
. quio de vir,em munidos dos seus documentos de identifica- . 
ção. 

A pauta dos trabalhos constará do seguinte:. 

• 1. Discussão e apro~ação do Estatuto; 

'2. Aclamação · da. 1 • Diretoria. 
Macapá, 14 de janeiro de 1981 . _

JOÃO DJALMA SANTIAGO DO NASCIMENTO 
p/Comis~ão -organizadora . . . 

TELEAMAPÁ 

'Empresa do Sistemâ-TELEBRÁS 

Ata da Assembléia Geral Extraordinária da Telecomblni
cações do Amapá S/A-TELEAMAPÁ,Empresa do Sistema TE
LEBRÁS, inscrita no CGC-MF sob o ,N9 05.965.421 /0001-iO, 
Realizada no Dia 21 de Janeir.o de 19_80. 

Aos 21 (Vil} te e um)-dias ·do mê_s de janeiro de 1980; às 
16:00 hs. (dezesseis). horas, na sede social da Telecomuni
cações do Amapá S/A- TELEAMAPÁ, situada_ na Av .. Coaracy 
Nur:~es, n9 104, reuniram-se em ASsembléia Geral Extraordinária os 
senhores acionistas da reférida Companhia. Pelas assinatu
ras constantes ' do Livro de · Presença, verificou-se · que se 
achavam ·presentes acionistas que representavam maiS' de 
2/ 3 (dois terços) do capital social cor!} direito a voto, havendo 
"quorum" legal e estatutário para instalação e deliberação. 
Instalada a Assembléia, pelo Sr. Vice-Presidente dfl s'ocíe
dade Dr. ·Afonso Albuquerque Negrão·Neto, conforme deter
min.a o Estatuto Social, foram escolhidos e eleitos para dirigir 
os trabalhos o Dr. Pau.lo Roberto Pellegrino, representante 
do acionista Telecomunicações_ Brasileiras S/ A - TELE
BRÁS, para Presidente da mesa e o acionista Coaracy So- ,. 
breira Barbosa para Secretário. Inicialmente foi lido o Edital 
de Convocação publicado no Diário Oficial do Território nos · 
dias 11, .14 e 15. e no jornal "O Estado do Pará", nos dias 12, 
13 e ·15 de janeiro de '1980, que se achava assim redigido: 
"Telecomunicações d9 Amapá S/ A- TELEAMAPÁ, Empresa 
do Sistema TELEBRAS, Av. Coaracy Nunes, n9 104- altos, 
CGC-MF 05.965.4f1 / 0001-70- Edital de Con:-locação- FÍcam 
os senhores ac.ionistas da Telecomunicaçõe·s ao Amapá S/A 
-. TELEAMAPA, convidados a se reunirem em Assembléia 
Geral Extraordinária· a se realizar no dia 21 de janeiro de 
1980, à;s 16:00 horas, na sede social da Empresa, sLta à Av. 
Coaracy Nunes, n9 104, altos- Macapá- Território Federa·! do 
Amapá, a fir:n de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 
a)'-· Eleição -de Diretores; ·b) - Outros Assuntos de interesse · 
da Empresa. Maca pá, 11 de janeiro de ~ 980. A Diretoria". Em 
seguida o Preside.rite da AssembléÍa colocou em di scussão e 
votação o item "a" da Ordem do Dia, qi,.Je 'trata da Eleição.dé 

. Diretores. Esclarec~u o Sr. Presidente que este item foi moti
vado pela renúncia ao cargo de Presidente da TELEAMAPÁ, 
do Dr. Roberto Lamoglia de Carvalho, conforme carta ~pre- • • 
sentada à Diretoria da Empresa, a seguir transcrita: "Ma
capá, 1 O de janeiro de .1980. Á Diretoria da· Telecomunica
ções do Amapá S.A. - TELEAMAPÁ, Nesta. Senhores Direto- . 
res: Por motivo de minha eleição como Yice-Presidenté da 

Telecomunicações de Minas Gerais S.A. - JELEMIG e, de 
· acordo com o que determina o Parágrafo 39 do Artigo 42 dos 
Estatutos Sociais desta Empresa, 'venho, por .meio <testa, 
apresentar a V. Sas. ·a minha renúncia ao cargo de Presi
d~nte da Telecomunicações do Amapá S.A.- TELEAMAPÁ,. 
pa~ra o qual havia sido eleito em Assembléia Geral realizada 
em 11 de abril de 1979 e com m_pndato previsto até 1982. 
Certo da compreensão de V. $as. a esta minha solicitação, a 
qual é feita devido a motivos estritamente profissionais, apro
veito a oportunidade para externar a todos os senhores que 
comigo tr~balharam neste período , ·de forma coesa e ho
nesta, meus mais sinceros agradecimen'tos pelo apoio que 
sempre me prestaram, desejando-lhes toda a felicidade na. 
continuidad~ do trabalho· de cada um. Sem mais para o mo
mento, subscrevo-me, atenciosamente, Roberto Lamoglia d.e 
Carvalho, Presidente". Em face do ·ocorrido, o acionista ma
joritário, Telécomunicações Brasileiras S/ A - TELEBRÂS, in- · 

· dica à Assembléia Geral, o nome do Dr. Dário. Alfredo Pi
nheiro, atual Diretor Administrativo · da Sociedade para o 
cargo de Presidente. A .. indicação foi aprovad a por unanimi
d?de. Com a eleição do Dr. Dário Alfredo Pinheiro'para Pre
sidente, há necessidade de ser eleito· seu substituto na Direto
ria Administrativa, para o qual' o acionista majoritário, TELE
BRÁS, indica .o nome do Dr. João Matéher ,Dias Filho, ~rasi
l'eiro, .casado , Técn ico Çe Admin istração, CPF 
002.173 .. 362-72, Identidade 381 .624 2~ via -SEGUP-PA. A in
dicação foi aprovada por unani'midade. O Presidente da As
sembléia esclareceu que os Diretores eleitos cumprirão man
dato até a As'sembléia ~eral Ordinária de 1982. Passando ao 
item "b" da Ordem do Dia, não houve matéria a ser apreciada 
pela Assembléia Geral. A palavra foi franqueada aos acionis
tas presentes, que'da mesma não fizeram uso. Em seguida, a 
reunião foi suspensa para lavratu'ra desta Ata que após lida e 
acha.da conforme,.toi pelos presentes assinada. 

''· PAULO ROBERTO PELLEGRINO 
Presidente da AGE 

TElEBRÁS 

COARAC~, SOBREIRA BARBOSA 
Secretário da AGE 

Acionista 

JOSÉ VIDAL PICANÇO. 
Acionista 

FRANCISCO REGIS DE OLIVEIRA NUNES 
Acionista 

ANTONIA CLARICE MARTINS DOS SANTOS 
Acionista ' · 

.GUARACY CARQOSO SOARES 
Acionista 

JOSÉ JAIME DE LIMA 
Acionista 

JOSÉ ARIMATHÉA VERNET .CAVALCANTI 
Conselheiro F-iscal 

' . 
A presente Ata é c< ::-ia fiel ·da que foi transcrita no Livro 

Próp~io. Maca pá, 21 dr janéiro de i 980. . , 

COt-.RACY SOBREIRA BARBOSA 
• ,Secretário da AGE 

Jl:JNTA COMERCIAL DO TER. FED. DO AMAPÁ 

-
. C E R 'f I D Ã-0 

c.ertifico que a primeira via deste· documento, po_r·des-· 
pacho d9 Presidente da JUCAP, nesta data, foi arquivada 
sob o número. 901 · 

Macapá, 22 de fevereiro de 1980 
'I-

MARÍLIA COSTÀ LIMA CAVALCANTI 
. Secretária Geral -JUCAP 

' 
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TEÀRITÚRIO FEDERA~DO AMAPÁ 

SECRETARikDE EDUCAÇÃO E CULTURA 

. DIVISÃO DE ENSINO SUPLETIVO 

. . VISTO: ' ' 

ALFREDO AUGUSTO RAMALHO DE OLIVEIRA 

. EDITAL N9- 01/81-DESu/SEEC. .. ' .. 
A Secretaria de-Educação e Cultura do Território Federal 

do Amapá, atra"-és da Divisão de Ensino Supletivo, torna pú~ 
blico, pelo presente Edital qUe realizará Exames de Suplên
cia de Educação Geral a nlv~l de 19 Grau, regulamentado pe-

. los dispositivos da Lei 5692/71, Parecer 699/72-CFE e Reso
luções 01/73, 03/75-CETA e Parecer n9 56/80-CETA, obede
cen~ô 11-os seguintes critérios. 

I - Das Inscrições 

Porto Grande e Ferreira Gomes 

Inicio- 12/ 01 /81 

Término , H/01/81 
Local - Escola Municipal Acre - P .. Grande 

Laranjal do. Jari 

Inicio - 12/01/81 

Término- 17/01 /81 

Local - Escola Sônia Henrique Barreto 

Escola Municipal Ceará - F. Gomes 
o 

Horário: Das 7 às 12 horas e 

Das '14 às 18 horas. 

11 - Das condições as inscrições: 

a) Ter o candidato idade mfnima de 18 anos completos· 
para o 19 GralJ, ou a completar até a data de realização da úl
tima prova; . · 

b) Poderão ser inscritos cándidatos com 17 .a nas com
pletos para o 19 Gráu nos termos do Parecer 219/73-CFE, 
isto é desde _que se inscrevam no máximo até quatro.(04) dis-
ciplinas; · · . ). · 

c) O cas.amento e/ou emancipa.ção não isenta o candi
dato da idade mlnima estabelecida pela legislação vigen~e. 

d) Não serão aceitas inscrições condicionais ou pór c.or
rel;lpondência; 

~) Aos candidatos que não pudére~ comparecer pes
soa_lr:'ente, ser~ permitida a.inscrição por procüração, atravé~ 
de mstrumento··particular passado em cartório· 

' • ' • I 

f) A ficha de inscrição só será· aceita se estiver devida-
mente -preenchida,- sem qualquer emen.da ou rasura; . 

g) As inscrições efetuadas para uma época d~ exa'mes. 
não terão validade para outra. · _ 

111 - Documentos necessários: 

a) Carteira de Identidade Civil, ·Militar -e/ ou Estrangeira,. 
confo~me a .situação de cada candidato. 

b r Titulo d~ Eleitor . . 

c) Documento Militar (Pára os candidatos-do sexo mas
cu lino)._ 

d) Duas (02) fotografias 3x4, de frente, iguais e sem uso. 
' 

e) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no 
valor de Cr$ 60,00 (sessenta cnizeiros), gor.dlscipllna, pago 
ao elemento responsável pelas inscrições e posteriormente·· 
depositado na Agência do Banco do Brasil. em" Macapá . . . . . . 

· IV - Da· Organizaç.ão dos El(ames: 

a) As provas de Português e Estudos Sociais serão ela
boradas segundo os conteúdos contidos nos fascfculos do 
curso de Ungua ~ortuguesa e Estudo~ Sociais - Projeto Mi
nerva e as demais disc!plinas, terão por conteúdo os progra-

.. ' 

' . 

ma~ espedficos p&ra este. fim. 

b) As provas ser~o ~laboradas de mo.do a ·p_ermitir ava
liáção objetiva das respostas às questões formuladas 'com 
duração de três (03) hora_s para cada prova. 

c) Cada prova co.nstará de cinqüenta (50) questões· obje
tivas exceto Ll,ngua Portuguesa que terá quarenta (40) ques-
tões e Ümá parte çle redação. · 

· d) O -candidato deverá apresentar-se P,ara a. realização , 
das provàs trinta (30) minutos antes do horário previsto, mu: 
nido de caneta esferográfica azul ou preta, Carteirá de lden.ti
dade e Cartão de Identificação a ser fornécido pf:!IO_. setor de 
~xámes· da Divisão d~ Ensino Supletivo. 

e) Não será permitido a entrada.do candidato no local de 
Exíimes após verifiéada a inviola~ilidade do .envelope das 
·provas. · 

. f) Não· haverá segunda chamada de_ provas: 

g) A's provas em Laranjal do Jari serão realizadas nas 
dependências da Escola de 19 Grau Sônia Henrique. Barreto, 
em Porto Grande Escola. Muniç:ipal · Acre e em Ferr~ira Go-
mes na Escola Municipal Ceará. - , . · . 

v - Da entréga dÓ Cartão de ldentificaç'ão e ficha calen-
dário. · : · · · 

Os ·candidatos receberão o cartão de identificação, um 
dia antes da realização das provas·. através do aplicador das 
referidas provas. -

VI - Das Realização das Provas: 

As pr~>Vas·serão realizadas obedecendo ao· Calendári_o a 
seguir .. 

. -
Laranjal do_ Jari 

Disciplina 

Llngua ·Portuguesa 
Geografia . 
História 
Matemática 
E.tyi.C. 
Ciências 
O.S.P.B. 

Data Horário 

21/02/81 19:00 horas 
22/02/81 19:00 horas 
23/02/8.1 19:00 horas 
24/02i81 -19:00 horas 
25/ 02/ 81 19:00 horas 
26/ 02/ 81 19:00 horas 
27/02/ 81 19:00 horas . 

r . 
Porto Grand~ e Ferreira Gomes· 

·I·· Data ·I Horári.o ' 
' . 

Disciplina 

~--~------------~ 
Llngua Portuguesa 
Geografia · 
História 

· Matemática 
E.M.C. 
Ciências 
O.S.P.B. 

Vil - Da avaliação: 

i 3/ 02/81 19:00 horas 
24/ 02/81 19:00 horas 

· 25/02/81 i 9:00 horas 
26/02!81 19:00 horas 
27/0Ú 81 ·19:00 horas 
28/02/81 · .19:00 hOfaS• 
01 / 0:,3/81 . 19:00 horas 

,a) Será considerado habilitado em cada disciplina o can
didato que obtiver nota mlnima de cinco (5,0), na escàla de 
zero (O) a dez (1 O); 
· b) Será considerado não habilitádo o candidato que não' 
alcançar a nota mlniínà estabelecida para cada disciplina; 
' c) Não haverá revisão ou vistas de provas; nem arredon-
damento de notas.- - ~ -

·VII I. - Da Expedição de Certific'ados: 
a) Ao candidato habilitado em tgdas as disciplinas será 

· fornecido, mediante requerimento à Divisão de Ensino Su
pletivo, um Certificado de conclusão de 19 Grau: 

· b) Ao candidàto habilit~do em uma ou .màis disciplinas 
será fornecido atestado de conclusão parcial, desde que haja . . I I -

· solicitação do· candidato. 
: Macapá-AP, -13 de,janeiro de 1.981 . 

MARIA REGINA SMITH NEVES 
Coordenadora. da CESu 

I 
•. 


	

