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Estado do Amapá

ÇPODER EXECUTIVO^) J

Anexo do Decreto n.° 50^ de O4 de TOv’«rnbiCdeDECRETOS 2011 ..

ANEXO I - SUPIEMENTAÇÃO- miar*. v? •‘.i
13 000 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAçãO
13.205 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA PLANO FINANCEIROO'HDECRETO de 2011dencOembrCde

R$ 1,00
TOTALVALORNAT.FTCODIGOABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO

VALOR DE R$ 13.774.000,00 PARA O
FIM QUE ESPECIFICA E D Á OUTRAS
PROVIDENCIAS.

VOOO.OOO
687.000

3390.^ 1
3300.93

024009 271.0142.282;
5.687.0000240

15000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO. ORÇAMENTO E TESOURO
15.202 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ

R$ 1.00
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ , usando das atribuições

que lhe são conferidas através do inciso VIII , do art . 119. da Constituição
Estadual da Lei n° 1.535 de 01 de abnl de 2011, c/c § Io, da Lei

n.° 1.533, de 31 dc dezembro de 2010, que estima a Receita e fixa a
Despesa para o Exercício Financeiro de 2011.

TOTALVALORNAT.FTCODIGO

8.000.0008.000.0004490.51027418451 0045.1248

16.000 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO
16.101 - AUDITORIA GERAL DO ESTADODECRETA:

R$ 1,00 •

Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R$
13.774.000,00 (Treze Milhões Setecentos e Setenta e Quatro Mil Reais)

destinado ao reforço de dotações consignadas no orçamento vigente, conforme
anexes constantes do presente Decreto .

Art. Io TOTALVALORNAT.CODIGO FT

8.0008.0003390.37010104.122 0001.2001

6.0006.0003^90.39010104.128,0032.2090

73.00073.0004490.520 I C I1 Ql. i 24.30Q6.216SArt . 2o Os recursos necessários ã execução do disposto no artigo

anterior, decorrem de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentarias, na

íorma do inciso III , § l 8 dc art. 43, da Ui Federal n.° 4.320/64.

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na ca:a de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário .

ANEXO n - ANULAÇÃO

03.000 • TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
03.101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

Macapá-AP, 0*1 dcnCv'embro ^ 2011 R$ 1,00
, CODIGO TOTALVALORFT NAT.

./
8.000.0008 0C0.0O04490 5102.061.0007.1003 0274

BERIBECARLOS/CAMILO
13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAçãO
13.204 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA

/Gov,
R$ 1,00

CODIGO TOTALVALORFT NAT.
• Lv -‘.;

687.000687.0003390.03024009.122.0001.2001VAJULIANO DEL x
Secretário dc Estado Planejamento Orçamento e Tesouro
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PODER EXECUTIVO 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAçãO
13.205 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA PLANO FINANCEIRO

R$ 1,00
Carlos Camilo Góes Capiberibe

Governador
Doralice Nascimento de Souza

vice-Governadora

CÓDIGO TOTALVALORNAT.FT

5.000.0003390.05 5.000.000024009.27;.OM:.;S27

16.000 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO
16.101 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO

R$ 1.00
CÓDIGO VALOR TOTALFT NAT.Secretarias Extraordinárias

5190.30
3391.39

40.000u4. i::.uuo.' .200 i 0101
46.0006.0000101

Secretaria Extraordinária em Brasí lia: Divanaide da Costa Ribeiro
Secretaria Extraordinária dos Povos Ind í genas; Coaraci Macial Gabriel
Secretaria Extraord. de Pol. para a Juven : Alex Sandro Silva Nazaré
Secretaria Extraord. de Pol íticas para Mulheres: Maria Lucenira F. O. Pimentel
Secretaria Extraord. de Pol í ticas Afro-Descendentes Marilda Leite Pereira

30 0000101 3390.14
3390.30
3390.36

04 124.5006 2060
60000101 •

41.000IV 01 5.000

Órgãos Estratégicos de Execução Órgãos Estratégicos de Execução

Gabinete do Governador: Kelson de Freitas Vaz
Gabinete de Segurança Institucional: Cel. PM. Jorge Furtado Corrêa
Auditoria Geral: José Maurício Coutinho Vianna
Procuradoria Geral: Márcio Alves Figueira
Defensoria Pública: Ivanci Magno de Oliveira
Policia Militar: Cel. PM Pedro Paulo da Silva Rezende
Policia Civil: Tito Guimarães Neto
Corpo de Bombeiros Cel. BM Raimundo Américo Furtado dc Miranda
Policia Técnico-Cientilíca: Odair Pereira Monteiro
Ouvidoria-Geral: Rivadavia Miguel de Souza França

(Procuradoria Geral do Estado -<Márcio Alves Figueira

PORTARIA N° 213/2011-PGE

Secretários dc Estado O PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO
AMAPÁ, no uso de suas atribuições que lhes sáo
conferidas pelo artigo 28. incisos I e IX da Lei
Complementar n° 0006, de 18 de agoslo de 1994,Administração: Antônio Kleber de Souza dos Santos

Desenvolvimento Rural: José Roberto Afonso Pantoja
Cultura: José Miguel de Souza Cyrilo
Comunicação: Jacinta Maria Rodrigues de Carvalho Gonçalves
Ciência e Tecnologia: Antônio Clá udio Almeida de Carvalho
Desporto e Lazer: José Luiz Amaral Pigarilho
Educação: José Maria Amaral Lobato
Receita Estadual: Jucinete Carvalho de Alencar
Indústria e Comércio: José Reinaldo Alves Picanço
Infraestnitura: Joel Banha Picanço
Meio Ambiente: Grayton Tavares Toledo
Planejamento, Orçamento e Tesouro: Juliano Del Castilo Silva
Saúde: Edilson Afonso Mendes Pereira
Segurança: Marcos Roberto Marques da Silva
Setrap: Sérgio Roberto Rodrigues de La-Rocque
Trabalho e Empreendedorismo: Sivaldo da Silva Brito
Turismo: Helena Pereira Colares
Mobilização Social: Ely da Silva Almeida

RESOLVE:

Art. 1o. Alterar a lotação inicial do servidor
Francisco das Chagas Ferreira Feijó,
Procurador do Estado, que deverá a partir do dia
31 de outubro de 2011, exercer suas funções no
Núcleo Setorial Cível.

Art. 2o Permanecem inalteradas as lotações
anteriormente estabelecidas pelas Portarias n°s
56/2010-PGE, 30/2011-PGE. 45/2011-PGE,
93/2011-PGEe 150/2011-PGE.

Dè-se ciência. Cumpra-se. Publique-se.

Gabinete do Procurador Geral, em 31 de outubro
de 2011.Autarquias Estaduais e Órgãos Vinculados

/
MÁRCIO ALVES F GltIRA
Pnpcurador-Geral d(Vh$tadoAdap: Ivana Maria Antunes Moreira

Amprev: Elcio José de Souza Ferreira
S1AC- Super Fácil.Dá rio de Jesus Nascimento de Souza
EAP: Maria Izabel de Abulquerque Cambraia
lapen.Nixon Kenedy Monteiro
Detran: Sgt.Alex Joâo Costa Gomes
Diagro. Rosival Gonçalves de Albuquerque
Feria: Dinete Regina Pantoja
Hemoap: Ivan Daniel da Silva Amanajás
IEPA: Augusto de Oliveira J únior
IPEM Aline Paranhos Varonil Gurgel
Jucap: Jean Alex de Sousa Nunes
Lacen: Fernando Antônio de Medeiros
Pescap: João Bosco Alfaia Dias
Procon: Maria Nilza Amaral de Ara ú jo
Prodap: José Alípio Diniz de Moraes J ú nior
RDM. Juliana Alves Coutinho Alexopulos
Rurap. Max Ataliba Ferreira Pires
IMAP Maurício Oliveira de Souza
ARSAP:
IEF: Ana Margarida Castro Euler
UEAP; Maria Lúcia Teixeira Borges
Fundação Tumucumaque: Jadson Luis Rebelo Porto

PORTARIA N° 214/2011-PGE

O PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO
AMAPÁ, no uso de suas atribuições que lhes são
conferidas pelo artigo 28. incisos I e IX da Lei
Complementar nc 0006, de 18 de agosto de 1994,

RESOLVE:

Exonerar os servidores dos cargos em comissão
abaixo elencados:

• Andró de Carvalho Lobato, Procurador do
Estado, das funções de chefia da Procuradoria
para Assuntos de Pessoal e Trabalhista:
- Jeane Alessandra Teles Martins, Procuradora
do Estado, das funções de chefia da Procuradoria
de Apoio Jurídico-Legislativo, vinculada ao Núcleo
para Assuntos Legislativos.

- Narson de Sá Galeno. Procurador do Estado,
das funções de chefia da Procuradoria Patrimonial;

Sociedades de Economia Mista

AFAP: Sá vio José Peres Fernandes
|Caesa: Ruy Guilherme Smith Neves

I J CEA José Ra malho de Oliveira
I I Gasap: Rubens Celestino Rodrigues Gemaque

I

U
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quinquénio 27/03/2006 a 25/03/2011.adjudicada que é representante da montadora Honda
Automóveis do Brasil Ltda fabricante dos referidos
veículos.

- Otni Miranda Alencar Junior , Procurador do
Estado, das funções de chefia do Núcleo
Consultivo-Administrativo:

Macapá-AP. e V̂ òe 2011.
O serviço de manutenção dos veículos acima

mencionados 6 indispensável para conservá-los em
boas condições de uso, objetivando o bom
desempenho das atividades desenvolvidas por esta
Procuradoria, sendo que os valores apresentados
estão compatíveis com os praticados no mercado.

Cumpridas, pois. a exigências da Lei de
Licitações submeto a presente justificativa á apreciação
superior para ratificação.

MARIA LUIZA PÍRESPICANÇO CEARENSE
Diretora do DRH/SEAD

- Victor Morais Carvalho Barreto, Procurador do
Estado, das funções de chefia da Procuradoria
para Assuntos Fiscais:

5^i/10- 2011- DRH/SEAD.- Janaina da Silva Abreu, Procuradora do Estado,
das funções de chefia da Procuradoria para
Assuntos Internacionais, vinculada ao Núcleo Pró-
Ativo

PORTARIA N®

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO
DA ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe
são contendas pela Portaria n® 103/98 - SEAD, de
06/03/98 e, tendo em vista o contido no Processo -
Protocolo Geral n® 69511/2011. resolve.

Conceder 03 (trés) meses de Licença- Especial
Prémio por Assiduidade , na forma do artigo 101, da
Lei n* 0066, de 03 de maio de 1993, ao servidor Ronne
Franklim Carvalho Dias. ocupante do Cargo de
Provimento Efetivo de Professor, Cadastro n9 833084,
pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do Estado dò
Amapá, loiado na SEED, no periodo de 01/10 a
30/12/2011 , referente ao quinquénio 23/02/2006 a'21'02/2011.

Macapá- AP. em .P6

Macapá-Ap, 26 de outubro de 2011.
- Thiago Lima Albuquerque, Procurador do
Estado, das funções de chefia da Procuradoria
para Assuntos da Polícia Militar do Estado e do
Corpo de Bombeiros Militares, vinculada ao
Núcleo Pró-Ativo.

i

S A B O S' V AHERMON
President da CPL/PGE

Secretarias de EstadoDê-se ciência. Cumpra-se. Publique-se.

Gabinete do Procurador Geral, em 28 de outubro
de 2011. de 2011.

3 MARIA LUIZA PIRtB PICANÇO CEARENSE
Diretorŝ do DRH/SEAD[Administração

MVRCÍOAI\/K
Procurador-Gera

-J )[ Antônio kleber de Souza dos SantosFIG
Efctado

[Desenvolvimento Rural
N« 2 /2011 - SEAD.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
do Governo do Estado do Amapá, no uso da
competência que lhe foi delegada pelos Decretos nps
1.497, de 16/10/92 e 0148, de 23/01/98, resolve.

R E M O V E R:

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO José Roberto Afonso PantojaPORTARIA

WPS0, irJLA,
EXTRATO DE CONVÉNIO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL - 5DR
CONVÉNIO N® 010/2011-5DR

CONVÉNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO AMAPÁ i O
BANCO DA AMAZÔNIA S/A, COM A INTERVENIÊNClA DA SECRETARIA
DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL •SDR, PARA APUCAÇÀO
DCS RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO
AMAPÁ-FRAP.
CONSIDERANDO: c disposto na $ 1® do Artigo 2S da Constituição
Federal.Artigo» 12, § 4®,116 e 119. inciso lda Constituição do Estado
oo Amapa e Artigo 116, § 1® meisos de l a VI da Lei n® 8.666/93, de
21.0b 93:
CONSIDERANDO: a criação, peio Estado do Amapá, do Fundo de
Desenvoh/imento Rural do Amapa (FRAP|; e
CONSIDERANDO: 3 extinção do Banco do Estado do Amapá ao qual
competia a administração do Fundo de Desenvolvimento Rural do
Amapa (FRAP).
As portos acima resolvem ajustar o presente instrumento conforme
as condições que abaixo estipulam:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO: O presente CONVÉNIO tem
por objetivo o lepasse de recursos financeiros ao CONVENiADO, para
aplicações nas finalidades do Fundo de Desenvolvimento Rural do
Amapa (FRAP), segundo as condições a seguir convencionadas.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS RECURSOS:
I- DA DOTAÇÃO: Constituem recursos do FRAP:
a) Os de origem orçamemána do Estado do Amapá, em valor

nunca inferior a 2*> (dois por cento) do produto de arrecadação
da receita própria;

b) Os encargos financeiros oriundos de empréstimos concedidos à
conta de seus recursos e os rendimentos de aplicação financeira
ae seus recursos;

c) Outras dotações ou contribuições destinadas ao Fundo, por
pessoas físicas ou jurídicas ou entidades nacionais e
estrangeiras;

d) O saldo positivo do FRAP, apurado em balanço do exercício
anterior.

Em:

i-XLt
MÁRCIO ALVES fIGLEWA
Procurador Gorai devastado

J

Servidor : Uacl Ròmulo Picanço da Silva
Técnico em InformáticaJUSTIFIClATIVA N° 014/2011 -CPL/PGE Estadual
Secretaria de^tsiado do Turismo -SETUR
Secretana de/Etstado da ^dministraçâo -
SEAD i \ /

Quadro
Da
ParaPROCESSO N\ 2011/55112-PGE

ASSUNTO: Dispensa de licitação
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, XVII da Lei 8.666/93 O

suas alterações posteriores.
OBJETO: Serviços de revisão do veiculo. HONDA
/CITY. MX MT, placa NEO 2446 e NEO 2466
ADJUDICADO: SAFIRA AUTOMÓVEIS LTDA
CNPJ: 08.863.965/0001-10
VALOR ESTIMADO: RS 4.000.00 (Quatro mil reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: As despesas
decorrentes desta contratação ocorrerão por conta do
Programa de Trabalho; 03.122.0001.2001
Fonte do Recurso:0101-RTU
Elemento de Despesa:3390.39

íral 4762/2011/

) dl de 2011.
Processo Protocolo

Mpcapá - AP. em

E 3 DE SOU2 A DOS SANTCS
istado da Administração

NTÔNIO Kl
[ Secretárió do

PORTARIA 10-2011- DRH/SEAD.
A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS

HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe sâo
conferidas pela Portaria n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e,
tendo em vnsta o contido no Processo - Protocolo Geral n°
84394/ 2011, resolve,

Conceder 03 (três) meses de Llcença-Espedal
Prémio por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Lei n°
0066, de 03 de maio de 1993, a servidora Romaira Guedes
Rodrigues, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de
Agente de Polida, Cadastro n° 930229, pertencente ao Quadro
de Pessoal Gvil do Estado do Amapá, lotada na SEJUSP, no
período de 01/11/ 2011 a 31/01/ 2012. referente ao

Senhor Procurador,

Justifica-se a presente dispensa de processo
licitatôrio. para a contratação de serviços de
manutenção de dois voiculos, com fulcro no art. 24,
XVII. da Lei 8666/93 e suas alterações.

ê que visando custear os serviços de revisão
de dois veículos HONDA /CITY. MX MT. placa NEO
2446 e NEO 2466, deu-se a presente dispensa em
razão do referidos veículos estarem na garantia em que
a assistência técnica é prestada pela empresa

REMESSA DE MATÉRIA
AS MATÉRIAS A SEREM PUBLICADAS
NO DIÁRIO OFICIAL SOMENTE SERÃO

ACEITAS SE APRESENTADAS NAS
SEGUINTES MEDIDAS: 8cm DE

LARGURA PARA TRÊS COLUNAS
12cm DE LARGURA PARA DUAS

COLUNAS OU 26cm DE LARGURA
NO CASO DE BALANÇO, TABELAS

E QUADROS. FONTE ARIAL 10.

ESTADO DO AMAPÁ
DIÁRIO OFICIAL )r

l . 1WS
• ** *‘\Fábio da Silva Fonseca

Diretor
Eurivaldo José Pantoja Soeiro
Chefe da Divisão Administrativa

Leila Lima de Almeida
Chefe da Divisão de Comercialização
Raimundo Nazaré Tavares Ferreira

Chefe da Divisão Industrial
Membro da ABIO - Associação Brasileira de

Imprensa Oficiais
Sede: Av: Aurino Borges de Oliveira, 103

Bairro São Lázaro Macapá-AP
CEP: 68.908-470

:SJ

PREÇOS DE VENDAS AVULSAS E PUBLICAÇÕESJ

RS 5,00
RS 6,00

.. RS 5,50
RS 8,00... RS 430,00

RS 50,00

Exemplar
Exemplar Atrasado
Centímetro Composto em Lauda Padrão.
Centímetro para Compor
Página Exclusiva
Proclama de Casamento

•••••••••••••t•••••••••••••••••••••#•••••••••••

PREÇOS DE ASSINATURAS
Ao DIO reserva-se o direito de recusar a
publicação de matérias apresentadas em

desacordo com suas normas.
3 MESES 6 MESES 12 MESESORDEM ASSINATURA

RS 75,00 RS 150,00 RS 300,00ASSINAT.01
ASSINATU-

RA C/ REMES
SA POSTAL

Fones: (96) 3212-2136 - 3212-2137
3212-2138 Fone Fax: (96) 3212-2135

RS 225,00 RS 450,00 RS 900,0002 HORÁRIO DE ATENDIMENTO
DAS 07:30 às 12:00 horas
DAS 14:30 às 18:00 horasAcesso ao Diário: www.sead.ap.gov.br
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I- EM RELA ÇÃO AOS ENCARGOS FINANCEIROS:
a) Serã o aplicados juros de 4% a. a. (quatro por cento ao ano) para

os mini / micro produtores rurais; de 6% a. a. (seis por cento ao
ano) para os pequenos produtores; tíc S% a.a (nove por cento
ao ano) para os mécios produtores; de 12% a.a (doze por cento
ao ano) para os demais produtores. Estes mesmos juros serão
aplicados para as cooperativas e as associações, oc acordo com
a classificação de seus associados;

t>) Bónus de adimplência:haverá, em cada operação, uma redução
de 20% [vinte por cento) sobre o valor da parcela a pagar pelo
mutuário até data do respectivo vencimento ou da liquidação

ci Na falta fle pagamento, nos prazos acordados, haverá um
acréscimo da taxa de 3% a. a. (tré.s por cento ao ano), a titulo de
inadimplência. iobre o montante vencido, quei do principal
quer dos acessórios. Quer dos encargos financeiros e enquanto
nâcffor regularizada a operação;

d) Caracteriza a inadimplência o descumpnmento de qualquer
clausula ou condição prevista no instrumento contratual, tais
como: falta de pagamento, nos prazos acordados, de qualquer
parte do principal, encargos financeiros e demais acessórios:

e) Será motivo de lescisáo do contrato o desvio na aplicação dos
recursos liberados.

n - DA UBERACÂO . Qí, recursos orçamentarios definidos no item i

desta cláusula, ser ão repassados ao CONVENIADO pe'a Secretaria de
Estado da Fazenda na forma de duodécimos, conforme império do
artigo 1*. do Decreto nv 0048, de 17 de janeiro de 1992. ou outra
forma que vier a ser instituída pelo Estado.
III - DA APLICA ÇÃO:Do total dos recursos do FRAP, 80% (oitenta por
cento), ser ão reservados para aplicação em apoio aos MiNI/MICRO
PRODUTORES RURAIS, SUAS COOPERATIVAS OU ASSOCIAÇÕES.
IV - DA ADMINISTRAÇÃO: Os recursos do FRAP serão administrados
pelo BANCO DA AMAZÔNIA S/A, em gestão autónoma, com
contabilidade individualizada observando o caráter rotativo da
aplicação dos mesmos
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS FORMAS DE FINANCIAMENTO’ Para
consecução de seus objetivos, o -undo de Oesenvolvimcnto Rural do
Amapá - FRAP concedei a assistência financeira sob a forma de
Mirjnciamento. de «coroo com o Decreto 3481. de 28 ue agosto de
2007 e 'egulamento geral do Funde dc Desenvolvimento Rural do
Estado do Amapá, cr.aoo peia lei n9 0039. de 11 de dezembro de
1992 e alterado peia le n« 0920, ne 18 de agosto de 200S. através
dos instrumentos;
INFRAESTRUTURA DE APOIO À PRODUÇÃO E À COMERCIALIZAÇÃO;
FOMENTO A PRODUÇÃO; E APOIO ÀS INSTITUIÇÕES
REPRESENTATIVAS DE PRODUÇÃO FAMILIAR: açóes que visam
contribuir para o desenvolvimento do meio rural com componentes e
mter -relações de todas as atividades de produção familiar
agropecuána, atravé s de recursos nã o reembolsáveis peio Fundo, em
conformidade com o Decreto 3481. de 28 de agosto de 2007;
b) DO CRÉDITO; sob a forma de crédito reembolsável a Operações de
investimento rural e custeio das atividades prioritárias, conforme
Coc'eto 3481. de 28 de agosto de 2007.
CLAUSULA QUARTA - DOS BENEFICIÁRIOS; Ser à o beneficiar .os do
fundo Ce Desenvolvimento Rural do Estado do Amapá - FRAP;

a; Os mm. micro, pequenos e demais produtores rums do Estado
do Amapa;

b; Pescaoores 3rtesanais.
cj Os programas em projetos que visem a insta;,içoo dc pequenas

e mearas agromoustrias. bem como polos de desenvolvimento
agroindustrial, a serem definidos pelo Conselho Diretor do
Fundo por proposta dos órgãos envolvidos;

d) As cooperativas e associações de mim. micro, pequenos e
cemais produtores ruráis e de pescadores, clesoe que
legalmente constituído», registrados/ínscritos MUS órgãos
competentes e que nos seus objetivos, expressos em estatuto,
constem atividades produtivas e compromisso solidário quanto
aos direitos e deveres da sociedade e de seus membros;

e) Trabalhadores rurais, no programa especifico de aauisiçào de
area rural

CLÁUSULA QUINTA - DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA -
a) A Assistência Técnica aos projetos financiados sera prestada por

t écnicos do Quadro oo instituto de Desenvolvimento Rural do
Amapá - RUP.AP, Agência de Pesca do Amapa -PESCAP.
insbtuto ce Floresta do Amapa -IEF.

oi A titulo de ass.stência teemea aos produtores beneficiados
serão reservados 0,25% ivinte e cinco centésimos por cento),
calcuiatíos sobre os recursos do FRAP, financiados
mensalmente, contabilizando- se em destacado o apurado sob
rubrica própria.

c) A empresa de assistência devera encaminhar mensalmente ao
BANCO DA AMAZÓNIA S/A, a relação dos produtores assistidos
para que seja efetuado o seu ressarcimento, à conta dos
recursos previstos no item anterior.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES:
I- DO CONVÍNENTE:
a) Repassar ao CONVENIADO. recursos financeiros originários da

dotação orçamentáiia oo Estado, destinados á s atividades do
Fundo de Desenvolvimento Rural do Amapá FRAP, estipulados
ra Cláusula Segunda, itemI, a.b, c e d (Da Dotação);

o, Proceder ac acompanhamento e fiscalização do presente
CONVÉ NIO, consubstanciada em suas cláusulas e condições,
através da INTERVENIENTE ou querr. por ela for credenciado a

PORTARIA N° 650/2011 - SEED

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA
EDUCAÇÃO, usando das atribuições que lhe
são conferidas pelo Decreto n° 3863/11, de 01
de agosto de 2011, com fundamento na Lei n°
1.230 de 29 de maio de 2008, que orqaniza a
Secretaria de Educação

RESOLVE:

Art. 1o Retificar a Port. n° 574/11,
publicada no Diário Oficial . de 28.09.11,
circulação em 29.09.11.

Onde se lô:
“ no período de 19 a 24 do setembro de 2011”.

Leia-se:
“ no período do 25 de setembro a 01 de outubrode 2011”.

II- EM RELAÇÃO AOS PRAZOS DOS FINANCIAMENTOS: Os prazo» de
financiamentos á serem concedidos serão fixados pelo Conselho
Diretor em função de cada programa, obedecidos aos seguintes
limites máximos:

para investimentos tuos. prazo máximo de 08 (oito) anos, com
ate 03 ( trê s) «mos de carência;
pa> a ovestimemos semiíixos. prazo máximo de 05 (cinco) anos
turn até 03 (três) anos de carência; e
para eustno agrico'a o piazo será definido em função tía cultura
financiada, não podendo exceder a 02 (dois) anos.

a)

b)

0 Art. 2o - Homologar o deslocamento dos
servidores Francimara Freitas Camarão - Chefe
de Unidade Técnica - NTE/CEBEP/SEED, Dilza
das Dores da Silva Trindade
Educação a Distância - NTE/CEBEP/SEED e
Maikson Rodrigo de Lima Nobre - Técnico de
Suporte - NTE/CEBEP/SEED, da sede de suas
atribuições em Macapá, até o distrito do
Arquipélago do Bailique e Ilhas do entorno, no
período de 25 de setembro a 01 de outubro de
2011, com o objetivo de instalar e organizar as
máquinas na sala de aula de tecnologia
educacional.

Chefe de
III - EM RELAÇÃO AS FORMAS DE PAGAMENTO-

O mutuário do Fundo poderá optar pelo pagamento do débito,
através do critério da "Equivalência em Produto" que será calculada
mediante a divisão do valor do empr éstimo na data da contratação,
pelo preço mínimo ou aoministrado dos produtos, objete da
atividade financiada;

Na hipótese dos produtos a serem utilizados como base par a
calculo da amortização do financiamento não estarem sujeitos a
política de preço mimmo ou administrados, a "Equivalência em
F’roouto” será calculada pelo preço médio ae mercado.

O preço mèd»o de mercado para os produtos não sujeitos á
política de preço mimmo ou administrado será calculado pela
Secretaria de Desenvolvimento Rural - SDR em conjunto com outras
instituições governamentais (IBGE, SEPLAN) que fornecera a listagem,
a pedido da Secretaria Executiva do CONDIFRAP;

A liquidação do debito peto critério de ‘Equivalência em
Produto" não excluíra o pagamento ce juros e outros encargos,
estabelecidos por este regulamento e peio Conselho Diretor do FRAP

bj

c)

Art. 3o - Esta Portaria entrará em vigor
na data de sua assinatura e publicação.

Dô-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Secretário, em Macapá-AP,

d)

21/10/2011.

IV-EM RELAÇÃO À RECUPERAÇÃO DOS RECURSOS E DOS
PREJUÍZOS-
a) O prejuízo decorrente de operaçoes que, a despeito de ações

administrativas e judiciais promovidas, venha a enquadrar- se
como de difícil liquidação, nos termos das normas bancarias
vigentes, será absorvido em 100% (cem por cento) pelo FRAP; e

b| Nas operações enquadradas em programas de car áter social do
Governo do Estado, considerados de risco operacional acima do
normal, sob o ponto de vista bancário, bem como naquelas em
que seja prevalecente o interesse social os prejuí zos acaso
apurados, serão absorvidos miegralmente pele Fundo,

v - EM RELAÇÃ O Á S OBRIGAÇÕES FISCAIS: É vedaoo qualquer
financiamento com recursos do FRAP a produtores, cooperativas ou
associações em situ3çào de inadimplência com o Fisco Estadual ou
corr o BANCO DA AMAZÔNIA 5/A.
VI - EM RELAÇÁQ A EXTINÇÃO í À VINCULACÃO:
j. ra nipotese Ur extinção do FRAP o seu patr .mónio liquioo

revertei à conta oo capital social do CGNVENENTE;
b) O Fundo oe Desenvolvimento Rural do Amapá - FRAP é

vinculado a Secretary de Estado do Desenvolvimento Rural -

José Maria Amaral Lobato
Secretário de Estado da Educação

Decreto n° 3863/2011

PORTARIA N°658/2011- SEED
agir.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO,Requisitar elementos e esclarecimentos necessários ao
acompanhamento e á fiscalização do presente CONVÉNIO;
Representar judicialmente e extrajudicalmente o FRAP;
Elaborar o Plano Anual de Aplicações do FRAP. por intermédio
da INTERVENIENTE ou quem por el3 credenciado;
Baix3r normas operacionais, definindo os piocedimenios de
análise, contratação e fiscalizaçao do> p'ojetos financiados
com os recursos do FRAP,
Celebrar contratos, devidamente aprovados peto Conse'ho
Diretor do FRAP;

C)

d)
el

usando das atribuições que lhe sào conferidas pelo
Decreto n° 3863/11, de 01 de agosto de 2011, com
fundamento na Lei n° 1.230 de 29 de maio de 2008,
que organiza a Secretaria de Educaçáo.

f )

SDR

i )

CLAUSULA NONA - OA VIGÊNCIA: Q presente CONVÉNIO vigerá pelo
período de um ano RESOLVE-Realizar fiscalização periódica na execução dos projetes

financiados com recursos do FRAP;
Prestar assistência técnica e acompanhar os financiamentos,
através dosóigãos do setor primáriodo Estado,
Dar ciência a Assembleia Legislativa tía formalização do
preseme Convénio, nos termos da Lei 8.666/93.

II-DO r.ONVENIAQO.
Manter núcleos técnicos para cadastrar, contratar e liberar a
apiicaçâo dos recursos co FRAP, através dc suas Agencias
sediadas no Estado do Amapa,
Emitir balancetes mensais, balanços e reiaiôoos semestrais.

Remunerar pela variação da TjlP os recursos co FRAP
transitoriamente disponíveis, podenoo aplicá-los livremente no
mercado financeiro, sem prejuízo de Sua utilização imediata,
quando necessário,para atendimento dos objetivos do Fundo;
Acompanhar,
adrnm.strativamente, todos os atos relativos ao FRAP. distintos
cie sua contabilidade geral.
Executar outras atribuições ou procedimentos delegados pelo

Conselho Diretor do FRAP
CLÁUSULA SÉTIMA - DA REMUNERAÇÃO: Q BANCO DA AMAZÔNIA
S/A fara us a remuneração de 3% (três por cento), ao ano. incidente
scoie o ^aioi patrimonial <quidc,a titulo de taxa de administração.

h)

Ari 1°- Designar os servidores Sara das Mercês
Ribeiro - Assessora Técnica do Núcleo de Ensino
Médio • NEM/SEED,Dinamarta Vllhena Gonçalves -
Assessora Técnica do Núcleo de Ensino Módio •
NEM/SEED e Vânia Mary Viôgas Souto - Chefe da
Unidade de Educação Infantil - NEFEI/SEED a 66
deslocarem da sede de suas atribuições cm Macapá
até o distrito de São Joaquim do Pacui, no dia 27 de
outubro de 2011, com o objetivo de prestar
assessoramento técnico pedagógico ao gestor da
escola durante uma reunião que haverá com a
comunidade escolar.

Art. 2# •Esta Portaria entrará em vigor na data
de sua publicação.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Secretária, em Macapà-AP, 26 de

outubro de 2011.

)
rLA'JSULA OÉCIMA - DA MODIFICAÇÃO E OA RESCISÃO:O presente
CONVÉNIO poderá sofrer modificações, se assim interessar as panes,
através ae Termo Aditivo, assim como poderá ser rescindido por
manifestação expressa de qualquer das partes, com antecedência
mínima de 30 (trintaj dias, ressalvadas as operações |á financiadas

i)

a)

OÁSULA OÉCIMA PRIMEIRA - OA PUBliCACÃQ- Este CONVÉNIO
devera ser publicado em resumo, peio CONVENENTE no Diário
Oficial do Estado do Amapá, no prazo máximo de 20 (vinte) dias.
contados da data de sua assinatura

b)

c)

CLÁ SULA DÉCIMA SEGLflDA - DO 6ÒRO: Q foro deste CONVÉNIO,
excluindo qualquer cutro, por m/s.
Comarca de Macapá, Estaco do AIFAP

V.egiado que seja, é o daregistrar comábilgerenciaid: ee

ã*«i
JOSÉ ROiíRjfO AFON8Õ PANTOJA

/Íçjcretário/ SOR

José F^aria^rnsfaTL^bato
See. de Estado de Educação

Decreto n° 3863/2011

[Educação
• José Maria Amaral Lobato

CLÁUSULA OITAVA DAS NORMAS E PROCEDIMENTOS
i elaboração de pregrumas e aprovação ri*OPERACIONAIS:

operaçoes de financiamento corn recursos do FRAP serào observados
dições:as segu
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1 - Justificativa e objetivos do cursopertinente foram transformados no Processo que
recebeu o n úmero 027/08, c foi encaminhado à
Assessoria Técnica, para análise preliminar, que
constatou a necessidade de informações e
esclarecimentos sobre itens colocados no Plano de
Curso e a inclusão de alguns documentos, fato que
resultou no envio dc vários of ícios para o Centro de
Educação Protlssional do Amapá, contendo as
pendências detectadas no processo em análise. A tarefa
de instrução do referido Processo coube a Assessora
Técnica Professora Elmira Fonseca Magalhães.

Em face da necessidade do Plano de Curso de
Técnico de NIvcl Médio, ser analisado por especialistas
da área o processo foi encaminhado ao Bacharel em
Turismo c Licenciado Pleno em História, Professor
Paulo de Tarso Gurgel para análise e emissão dc Parecer
Técnico sobre o referido curso, objetivando atender o
artigo 18 da Resolução n° 065/0 l -CEE/AP. que
normatiza a Educação Profissional neste Estado.

Após a aná lise conclusiva realizada pela
Assessoria Técnica do CEE/AP, coube a esta Relatora a
emissão do presente parecer.

Constam no Processo as seguintes peças:

PORTARIA N° 660/2011 - SEED
O Centro de Educação profissional do Amapá-

CEPA apresenta caracteristicas da realidade económica,
social e ambiental, em seus aspectos culturais. Ressalta
a questão pedagógica no que se refere ao desafio dc
concretizar a preparação para o mundo do trabalho no
Ecoturismo e Lazer, bem como evidencia a exigência do
mundo produtivo em formar o profissional socialmcnte
responsável com a base necessária, para o desempenho
eficiente frente às necessidades emergentes do mundo
laborai.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA
EDUCAÇÃO, usando das atribuições que lho
são conferidas pelo Decreto n° 3863/11, de 01
de agosto de 2011, com fundamento na Lei n°
1.230 de 29 de maio do 2008, que organiza a
Secretaria de Educação

RESOLVE:

Art.1o - DESIGNAR a servidora Rosário
de Fátima Monteiro das Neves - Chefe da
Unidade de Folha de Pagamento
UPAG/CAD/SEED
cumulativamente, no período de 25 a 28 de
outubro de 2011, o cargo de Gerente do N úcleo

NUPES/CAD/SEED
substituição a titular, Patrícia Rodrigues
Nascimento, que estará participando em Belém
- PA, do Seminário Regional “A SASE E
ARTICULAÇÃO COM OS SISTEMAS DE
ENSINO".

2 - Requisitos de acesso

exercerpara Para o ingresso no Curso Técnico em
Ecoturismo e Lazer o aluno deverá:

•Estar cursando o 2o ou o 3° ano do Ensino
Médio ou ter concluído esse nível de ensino;

•ter 16 anos completos na data da matricula;

•ter sido aprovado e classificado no teste de

de Pessoal em

seleção.
3 • Perfil profissional de conclusão

O perfil Profissional de conclusão do Curso de
Técnico em Ecoiurismo e Lazer encontra-se detalhado
no processo (fls. I 8.19 e 20), considerando ainda, as
possibilidades dc saídas intermediárias.

Art. 2o - Esta Portaria entrará em vigor
na d3ta de sua assinatura o publicação.

Dê-se ciência , publique-se a cumpra-so.
Gabinete do Secretá rio, em Macapá-AP,

1. Memo.0012/2008;
2. Oficio n° 04/200R-CEPA/COEN/SEED;
3. Análise dc Plano do Curso de Técnico em

Ecoturismo e Lazer feita por técnicos da NIOE/SEED;
4. Plano do Curso de Técnico em Ecoturismo

27/09/2011.
e Lazer; 4 • Organização Curricularut 5. Encaminhamento feito pela Assessoria

Técnica ao especialista da área;
6. Regimento Escolar;
7. Cópias dc diplomas do pessoal

Administrativo.Técnico e Docente;
8. Oficio n° 069/08-CEE/AP;
9. Oficio n° 22/08-CEPA/COEN/SEED;
10. Oficio 44 I /09-CEE/AP;
11. Oficio n° 275/09-CEPA;
12. Relação dos alunos que conclu íram o Curso

Técnico em Ecoturismo e Lazer, no ano de 2008;

José Mar/a Amara!Lobato
Secretá rio de Estado da Educação

Decreto n° 3863/2011
O curso possui uma carga horária de 1.120

horas, distribuídas em trés módulos, assim distribuídas:

Módulo I - 350h
Módulo il - 370h
Módulo III- 400h

AVISO DE PREGÃO
FORMA ELETRÓNICA N°. 001/2011

O Plano de Curso prevê duas saídas
intermediárias:

A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
avisa aos interessados que estará realizando
licitação na modalidade Pregão Eletrónico n°
001/2011- SEED, tipo "Menor Preço por Lote",
objetivando a contratação de empresa
especializada no fornecimento de equipamento
de informática e software, conforme
especificação no Anexo I do Edital. A sessão
dar-se-á no dia 21.11.11. às 09h. Os
interessados poderão adquirir o Edital do
Pregão junto à Comissão Permanente de
Licitação da SEED, que se localiza na Avenida
Fab, n# 86, 1# Andar, Centro, esquina com a
Rua: Hamilton Silva, Macapá/AP, das 08h às
11h, de segunda a sexta-feira.

Módulo I + Módulo II *Gestão de Ecoturismo
-720h13. Parecer Técnico do especialista da área;

14. An á lise feita pela Assessoria Módulo I + Módulo III * Gestão em Lazer e
Recreação 750h

Ao final dos três módulos o aluno recebe o
diploma de Técnico em Ecoturismo e Lazer, desde que
apresente, também, certificado de conclusão de ensino
médio. Os módulos de ensino têm como suporte as
competências, habilidades e bases tecnológicas,
condizentes ao perfil profissional de conclusão
estabelecido para o curso.

Técnica/CEE/AP;
15. Oficio n° 335/09-CEPA/COEN/SEED;

II - ANÁLISE

O Centro de Educação Profissional do Amapá -
CEPA, localizado na Av.: Maria Quitéria, n° 316, no
Bairro do Buritizal, é mantido pela SEED/GEA.

Do ponto de vista formal, o pleito da Escola
apresenta-se instruído em conformidade com a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Brasileira n° 9.394/96,
na Resolução n° 04/99 e n° 03/08 CNE/CEB, na
Resolução n° 065/01 e 43/03-CEE/AP c no Decreto
Federal n° 5.154/04.

O Curso de Técnico cm Ecoturismo e Lazer foi
ministrado pelo Centro dc Educação Profissional do
Amapá- CEPA, apenas no ano de 2008 em caráter
experimental, amparado pelo artigo 81 da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - n°. 9394/96.
Essa informação consta no oficio n° 441/09-CEE,
(fI121), com data de expedição anterior à instituição do
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, de 9 de julho de
2008. O curso formou 69 alunos, elencados nas folhas
148 e 149 do processo.

A Resolução 065/01-CEE/AP, no seu Art. 16
estabelece que “Os pedidos de Autorização para
Funcionamento dc cursos técnicos deverão scr

4.1- Matriz Curricular

A Organização Curricular está em consonância
com a legislação educacional pertinente, conforme a
Matriz Curricular a seguir:

'•AU IL À{

DANILO JOSE COLARES DA ROCHA
PREGOEIRO/GAB/SEED

Carga
Horá ria

Módu- Componentes curriculareslos

Técnica de Comunicação 40h
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

CÂMARA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
EDUCAÇÃO SUPERIOR

Património Natural e Cultural 30h
Geografia Aplicada ao
Ecoturismo e Lazer 30h

Interessado: Centro de F.ducaçào
Profissional do Amapá
Assunto: Autoriza o Funcionamento do Curso de
Educação Profissional Técnica dc Nivel Médio em
Ecoturismo e Lazer - Eixo Tecnológico -
Hospitalidade e Lazer, ministrado em caráter
experimental pelo Centro de Educação Profissional
do Amapá, aprova o respectivo Plano de Curso, e
valida estudos realizados.

História com ênfase na
Amazônia

UF: AP 30h

Francês Instrumental 30h
Economia Aplicada ao
Ecoturismo 30h

protocolados neste Conselho, 90 dias antes da data
prevista para o inicio do curso”, o referido prazo não foi
cumprido pelo Centro de Educação Profissional do
Amapá-CEPA.

Planejamento do Ecoturismo e
Lazer 40h

Noções de Direito 30hI
Relatora: Célia Lúcia de Oliveira Coutinho

Introdução ao Ecoturismo e
Lazer

Em cumprimento ao artigo 18 da Resolução n°
065/200 l -CEE/AP, o Plano de Curso em destaque foi
encaminhado ao especialista da área para efeito de
manifestação sobre os itens abaixo elencados:

1 - Perfil Profissional de conclusão;
2-Organização Curricular;
3 - Instalações e Equipamentos;
4 - Pessoal Docente e Técnico;
5 - Acervo Bibliográfico.
O Parecer Técnico emitido pelo Bacharel em

Turismo Licenciado Pleno em História apresenta a
seguinte conclusão: Após análise da documentação
apresentada nos autos, concorda na íntegra com o
parecer apresentado pelos Assessores Técnicos da
Divisão de Inspeção e Orientação Escolar/SEED.

30h
Processo: 27/08-CEE/AP

Gestão de Projetos de
Ecoturismo e LazerParecer

N°. 24/11
CEE/AP/
CEPES

Câmara de Educação
Profissional e
Educação Superior

30h
Aprovado
05/10/2011 Qualidade em Serviço do

Ecoturismo e Lazer 30h

Total 350h
I - HISTÓRICO: Técnica de Ecoturismo 40h

Turismo de Aventura e
Educação AmbientalA Secretaria de Estado da Educação através do

oficio número 0299/31.01/08- GAB/SEED/GEA
pleiteou junto a este Conselho Estadual de Educação
Autorização de Funcionamento do Curso de Educação
Profissional Técnica dc Nível Médio cm Ecoturismo c
Lazer, bem como a aprovação do respectivo Plano de
Curso desenvolvido pelo Centro dc Educação
Profissional do Amapá. O oficio e a documentação

40h

Estatística 30h
Contabilidade 30h
Marketing do Ecoturismo 30h

O Plano de Curso apensado ao Processo é
constitu ído dos seguintes itens: Sistema de Informação 30h
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Tópicos especiais em
Ecoturismo

II Conselho com as alterações solicitadas no dia 19. I I .09
Em face da necessidade do Plano de Curso de

Técnico de N ível Médio em Eletroeletrônica ser
apreciado por um especialista da área, o Processo foi
encaminhado ao Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia do Amapá-CREA-AP, em
14/04/2010, solicitando a título de colaboração
parecer técnico, objetivando atender ao artigo 18 da
Resolução n° 065/01-CEE/'AP, que normaliza a
Educação Profissional neste Estado. Em 26/10/2010 o
Processo retomou a este Conselho contendo o referido
Parecer.

em Lazer e Recreação.
Módulo l + Módulo II + Módulo 1 ( 1 - Diploma

de Técnico em Ecoturismo e Lazer, desde que
apresente, também, Certificado de Conclusão de Ensino
Médio ou Equivalente.

I I I - VOTO DA RELATORA:

40h

Legislação Aplicada ao
Ecoturismo 30h i

Empreendedorismo no
Ecoturismo 30h

umInglês Instrumental 30h
4

Diante do exposto, c considerando que o curso
em análise foi realizado em 2008 e que a Instituição não
pretende oterecé-lo novamente, voto favorável à
Autorização de Funcionamento do Curso Técnico em
Ecoturismo c Lazer, ministrado pelo Centro de
Educação 'Profissional do Amapá-CEPA, no ano de
200S e validação dos estudos realizados, conforme
relação constante no processo.

Recomendamos, ainda que a Instituição ao
criar novos cursos atenda a Resolução 065/01 -CEE/AP.
no seu Art. 16, que estabelece: "Os pedidns de
autorização para funcionamento de cursos técnicos
deverão ser protocolados neste Conselho. 90 dias antes
da data prevista para o inicio do curso

De acordo com a sugestão feita pela Assessora
Técnica responsável pela análise do processo em tela,
recomendamos ao Centro a atualização do Regimento
Escolar, tendo em vista a inclusão de alguns
dispositivos legais, após a aprovação do Regimento da
referida Instituição, em dezembro de 2003.

Prática em Ecoturismo 40h

Total 370h

Técnica de Lazer e Animação 60h
Após a análise conclusiva realizada pela

Asscssoria Técnica do CEE/AP. coube a esta Relatora a
emissão do presente parecer.

Sociologia do Lazer e
Recreação 30h
Planejamento e Organização
do Lazer em Áreas Urbana e
Natural

Constam do Processo as seguintes peças:
1 - Oficio n° 1080/09-GAR /SEED -

Solicitação para Autorização do Curso;
2 - Plano de Curso de Técnico dc N ível Médio

40h

Ética e Legislação Aplicada ao
Lazer 3Oh

Eletroeletrônica;
3 - Projeto Pol ítico Pedagógico;
4 - Regimento Escolar;
5. Regulamento de Estágio Supervisionado;
6 -Sistemática de Avaliação;
7 - Edital n° 001/2009- Processo de Seletivo:

Gestão do lazer 40h
Marketing Aplicado ao Lazer 30hIII
Primeiros Socorros 30h
Relações Interpessoais 30h 8 - Análise preliminar da Assessoria Técnica

do CEE/AP;Empreendedorismo Aplicado
no Lazer 30h 9-Ofício n° 502'09-CEE'AP;

10-Ofício n° 1597/09-GAB/SEED/GEA;
11 - Análise do Plano de Curso realizado pelo

Núcleo de Inspeção e Organização F.scolar-NIOE;
12 - Ofício n°0306/10-GAB/SEED/GEA;
13 - Encaminhamento do Processo n° 113/09-

CEE/AP para análise do Plano de Curso pelo Órgão de
Classe - CREA'AP;

14 -Ofício n° 168/09-CEE/AP;
15 - Ofício n° 0294/2010 - GABPRES/CREA-

Organização de Eventos de
Lazer 3Oh

Macapá - AP. 23 de setembro de 2011.
Prática de Campo: Vivência
cm Atividade de Lazer 5Oh

Total 380h /Celia Lúcia de Oliveira Cou
RelatoraCARGA HORÁ RIA

TOTAL DO CURSO 1.120h
IV - DECISÃO DA CÂMARA: AP;5- Critérios de aproveitamento de

conhecimentos e experiências anteriores 16- Análise do Assessor Técnico do CEE/AP;
17 - Cópia do Decreto de nomeação do Diretor;
18 - Cópia do Decreto de nomeação da

Secretária Escolar;
19 - Cópia dos comprovantes da habilitação do

pessoal administrativo, técnico e docente;
20 - Modelos de impressos usados na

escrituração escolar e no estágio supervisionado;
21 * Quadro Técnico, Administrativo e

À Câmara de Educação Profissional c
Educação Superior aprova este Parecer em
conformidade com o voto da Relatora.

Macapá, sala de reuniões de câmara "Prof.
Rcinaldo Maurício Goubert Damasceno". cm 05 de
outubro de 2011 .

Os conhecimentos e experiências adquiridas
anteriormente pelos alunos poderão ser aproveitados,
desde que estejam relacionadas com o perfil profissional
de conclusão da habilitação profissional.

6- Critérios de avaliação cia aprendizagem Célia Lúcia de Oliveira Coutinho
Heloisa Helena Figueiredo Pereira
Maria Lúcia Borges
Maria José de Souza Rigamonti
Maria Neuci Góes dc Lima
William Ferreira Duarte

CONSELHO CSTAJMJM. K UKK A( L)
CÂ M A R A DE EDUCAÇÃO PHOftSSlONAL E

EDUCAÇÃO SUPERIOR

Docente.O Plano de Curso prevê que a avaliação do
processo ensino- aprendizagem que será efetivada de
forma continua e cumulativa. O rendimento será
expresso em forma de conceitos, a partir dos critérios
definidos em cinco n íveis:

22 - Análise do Assessor Técnico do CEE/AP;

II - ANÁLISE:

O Centro de Educação Profissional de Santana
Professora Maria Salomé Gomes Sares localizado no
Pólo Industrial do Munic ípio de Santana é mantido peia
SEED/GEA.

CONDIÇÃOCONCEITO NIVEL

I (superior a 90%) AprovadoA
Interessado: Centro de Educação
Profissional de Santana Professora Maria
Salomé Gomes Sares

Do ponto de vista formal, o pleito da Escola
apresenta-se instruído em conformidade com a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Brasileira n° 9.394/96,
nas Resoluções n° CNE/CEB 04/99, 01/04, 01/05 e
03/08. CEE/AP 65/01 e 43/03, Pareceres CNE/CEB n*
16/99 e 39/04, Decreto Federai n° 5.154/04 e Portaria n°
870/08 SEPT/MEC que regulamentam a Educação
Profissional.

AprovadoB 11 (81% a 90%)
liF: AP

C III (70% a 80%) Aprovado
Assunto: Autoriza o Funcionamento do Curso de
Educação Profissional Técnica de N ível Médio cm
Eletroeletrônica - Eixo Tecnológico: Controle e
Processos Industriais, ministrado pelo Centro de
Educação Profissional de Santana Professora Maria
Salomé Gomes Sares, aprova o respective Plano de
Curso, e valida estudos realizados

IV (46% a 69%) RecuperaçãoD

V (até 45%) ReprovadoE

A frequência minima para aprovação c de 75%
do total da carga horária do módulo.

Os estudos de recuperação destinam-se aos
alunos que não atingiram os percentuais mínimos de
aproveitamento c serão oferecidos de forma paralela ou
ao final do módulo.

O Plano de Curso em tela prevê uma formação
voltada para o desenvolvimento de competências gerais
e especificas, pertinentes à habilitação do Técnico de
Nível Médio em Eletroeletrônica, objetivando oferecer
condições ao aluno, para desenvolver as competências
pessoais e profissionais, indispensáveis ao exercício
laborai, contribuindo na qualificação de profissionais
com perfis que atendam as necessidades da comunidade
ç do mundo moderno.

Relatora: Cclia Lúcia de Oliveira Coutinho

Processo: M3/09-CEE/AP
Parecer
N°. 25/11

: CEE/AP/
I CEPES

Câmara de Educação
Profissional e
Educação Superior

Aprovado
05/10/2011 1

7- Instalações e Equipamentos

O Centro de Educação Profissional do Amapá-
CEPA conta com uma excelente estrutura física, possui
amplas salas para aulas teóricas c dispõe de saias
ambientes para realização de atividade práticas, como:
Laboratório de Informática, Laboratório de Ecoturismo
e Lazer e Biblioteca.

Em cumprimento ao artigo 18 da Resolução n°
065/2001-CEE/AP, o Plano de Curso em destaque foi
encaminhado ao Conselho Regional de Engenharia.
Arquitetura c Agronomia - CREA-AP, para efeito de
manifestação sobre os itens abaixo elencados:

I - HISTÓRICO:

A Secretaria de Estado da Educação, através da
Divisão de Inspeção e Organização Escolar, por meio
do ofício n° 1080/09-GAB/SEED, pleiteou junto a este
Conselho Estadual de Educação Autorização de
Funcionamento do Curso Técnico em Eletroeletrônica
desenvolvido pelo CENTRO DE EDUCA ÇÃ O
PROFISSIONAL DE SANTANA PROFESSORA
MARIA SALOMÉ GOMES SARES. A documentação
que acompanhou o ofício foi protocolada neste CEE/AP
em . 5.00.09. c recebeu a forma de processo n°.

foi encaminhado à Assessoria
T i;a, parâ análise preliminar, a qual constatou a
iv. vsidade de complementação de informações . Vem
como e inclusão de documentos imprescind íveis no

smento do Processo. O mesmo toi cm diligência ã
) requerente no dia 12.11.09, retornando a este

1 - Perfil Profissional de conclusão:
2 -Organização Curricular;
3 - Instalações e Equipamentos;
4 - Pessoal Docente e Técnico;
5-Acervo Bibliográfico.
O Pareçer Técnico emitido pelo CREA-AP

apresenta a seguinte conclusão: “Recomendamos o
deferimento da solicitação pleiteada, no que se refere á
autorização e/ou reconhecimento do Curso Técnico de
N ível Médio com a titulação de Técnico em
Eletroeletrônica, para os que totalizarem, com a
aproveitamento, a carga horária de 1540”.

O Plano de Curso de Técnico de Nivel Médio

8- Pessoal Administrativo, Técnico e
Docente

O quadro do pessoal Administrativo, Técnico e
docente é devidamente habilitado para a função, de
acordo com comprovantes dc habilitação anexados ao
processo. u

9/CEE/AP
9- Certificados ç Diplomas

Móduto I ** Módulo II - Certificado de Gestão
de Ecoturismo. 10.

víódulo I + Módulo III - Certificado de Gestão

L
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Matriz Curricularem Eletroeletrônica - Eixo Tecnológico: Controle e
Processos Industriais ministrado pelo Centro de
Educação Profissional de Santana - Professora Maria
Salomé Gomes Sares é composto pelos itens abaixo
destacados:

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL M ÉDIO

Curso:TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA Carga Horária: 1.540
Módulo aula: 60m

I -Justificativa c Objetivos:
Habilitação TécnicaModalidade

O Centro dc Educação Profissional de Santana
- Professora Maria Salomé Gomes Sares oferece o
curso dc Técnico cm Eletroeletrônica, motivado pelo
crescimento do cenário industrial do Estado do Amapá,

e pela carência, em nosso estado dc mão de obra para
atuarem nas empresas que possuem ou dependem dos
serviços de manutenção, treinamento e instalação de
máquinas e equipamentos especializados c necessitam,

portanto dc profissionais qualificados para o exercício
destas atividades, além do propósito de fomentar o
empreendedorismo dos profissionais desta área: Incube-
se também da tarefa de oferecer aos alunos
conhecimentos que oportunizem sua formação integral e
habilitação profissional anal ítica e específica visando
atender às exigências do mercado local e nacional.

Módulo I: Eletricista Mantenedor Predial
Módulo II: Eletricista de Sistemas Industriais
Módulo III: Supervisor de Sistemas Eletroeletrônicos

Qualificações
profissionais

Carga
Horária

Horas/aula

Perfil dc
Saída

Ltgisla- SiglasComponentes Curriculares
çfto

40 H/a IBInformática Básica
Legislação Aplicada ao Setor
Elétrico

EASE40 H/a

Projeto Elétrico Predial
Informatizado

PEP160 H/a

H/a E5
2

Eletricidade I 60 Eletricista
Mantene-
dor Predial

H/a EAEstatística Aplicada 40G
OII -Requisitos de Acesso: H/a EANEletrónica Analógica 602

Higiene e Segurança no Trabalho H/a HST40Conforme contemplado no Inciso III , do § Io
do art. 4o do Decreto nc 5.154/2004. a Educação
Profissional ministrada pelo Centro de Educação
Profissional de Santana - Professora Maria Salomé
Gomes Sares prevê a forma subsequente, destinada aos
egressos do N ível Médio e, ainda scr classificado no
processo seletivo promovido para esse fim.

Instalação e Manutenção Elétrica
Predial

80 H/a IMEP

H/a420Total:

Projeto Elétrico Industrial
Informatizado

III - Perfil Profissional de Conclusão: H/a60 PEIl Eletricista
de Sistemas
IndustriaisO Curso Técnico cm Eletroeletrônica, objetiva

para seus egressos uma formação dirctamcntc vinculada
aos eixos curriculares do curso, que deverão possibilitar
o desenvolvimento das competências profissionais

gerais determinadas pelas Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Profissional de Nivel
Técnico.

Sociologia do Trabalho 40 STH/a

Eletricidade II 60 H/a EH

3 Eletrónica Digital H/a ED60

Instalações Elétricas Industriaisa * 60 H/a IEI
O

Máquinas Elétricas Industriais 60 H/a MEI
Controle de Automação de
Sistemas Industriais - CLP 80 H/a CASI

IV -Organização Curricular:
H/a420Total:

O Curso Técnico em Eletroeletrônica,
oferecido na forma subsequente, está estruturado de
acordo com as orientações da Resolução n° 065/01 -
CEE/AP, Decreto n° 5.154/04, Resolução CNE/CEB n°
03/08, que aprovou o Catálogo Nacional de Cursos, e
com as demais legislações afins. A Matriz Curricular do
curso está organizada cm três módulos, com
qualificações intermediárias e uma carga horária total dc
I .540 horas, assim distribuida:

O módulo l - 460 horas - Eletricista
Mantenedor Predial;

O módulo ll - 400 horas - Eletricista de
Sistemas Industriais;

O módulo III - 400 horas - Supervisor de
sistemas Eletroeletrônicos;

Estágio Supervisionado- 280 horas:
Total - 1.540 horas.
O curso está sendo oferecido nos três turnos,

com quatro aulas por turno e módulo aula de 60
minutos.

Eletrónica Industrial de Potência H/a80 AH2
Supervisor
de Sistemas
Eletro
Eletrónicos

Administração Industrial H/aI00 AMB2
Eletrohidraú lica e
Eletropneumática 80 H/a AP2

O Instrumentação e Controle de
Processos

iJ H/a60 AB2O
o
O Empreendedorismo 40 H/a A12

Equipamentos Industriais e de
Processos 60 H/a NQB

Total: H/a420

H/aTotal de Horas / Aulas: 1260

H/aTotal de Estágio Supervisionado: 280

H/a1540Total:

serão alvo de avaliação para fins de aproveitamento,
desde que relacionados com o perfil profissional de
conclusão da habilitação em destaque.

O aproveitamento total ou parcial dc estudos
dependerá do resultado da avaliação e da análise
curricular, que será realizada por uma banca
examinadora formada por dois professores da área,
efetivos do CEPS e um representante do Serviço
Técnico Pedagógico que registrará em relatório, as
estratégias realizadas e os resultados obtidos. Esse
documento comporá os prontuários dos alunos,
juntamente com os demais comprovantes dos
conhecimentos e habilidades adquiridas anteriormente.

avaliados por um supervisor de estágio da Instituição de
Ensino.Estágio Supervisionado:

Se o aluno já trabalhar na área, seu estágio
poderá ocorrer na própria empresa, isso será possível se
seu cargo for coerente ao perfil profissional de
conclusão proposto para a habilitação em destaque
devendo a Empresa estar conveniada com a Escola.

Como forma de garantia da qualidade do
estágio e do acompanhamento do desenvolvimento das
atividades que integram o Plano de Estágio, a
Instituição conta com uma Coordenação de Integração
Escola-Empresa e com um Conselho de Estágio que é
formado pelo conjunto dos professores, orientadores de
estágios e coordenadores pedagógicos.

O Professor Orientador de Estágio será
responsável pela atividade de estágio registrando,

controlando e assinando o Relatório de
Acompanhamento c Avaliação de Estágios.

Os estágios supervisionados integram a
estrutura curricular do curso e atendem as disposições
da legislação especifica.

Na educação profissional não há dissociação
entre teoria e prática. O ensino deve contextualizar
competências visando à ação profissional. Daí que a
prática se configura como situações ou momentos
distintos do curso, mas com uma metodologia de ensino
que contextualiza e põe em ação o aprendizado.

Partindo do principio de que a prática ê que
contextualiza o conteúdo, o estágio profissional
supervisionado se caracteriza como um momento de
excelência de aprendizagem. VI - Critérios de Avaliação:

O Centro de Educação Profissional de Santana
Professora Maria Salomé Gomes Sares rege suas
normas de estágio supervisionado de acordo com a Lei
n° 11.788/2008 c Resolução CNE/CEB n° 01/2004,
optando pela modalidade de estágio profissional
obrigatório (Art. 5o, 1) no âmbito dc seus cursos de
formação técnica.

A Instituição de Ensino define a avaliação
como continua, progressiva e cumulativa, abrangendo
todas as atividades desenvolvidas pelo aluno durante o
processo de ensino aprendizagem.

No decorrer de cada módulo, serão realizados
no mínimo dois instrumentos de avaliação com o valor
máximo de 10 pontos, que serão somados e divididos
pelo número dc atividades realizadas no processo.

Serão priorizados instrumentos de avaliação
integradores de conteúdos curriculares e estimuladores '

V - Crit é rios de a p r o v e i t a m e n t o d e
conhecimentos e experiências anteriores:

Conforme dispõem o artigo 41 da Lei n°
9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o
artigo 11 da Resolução n° 04/99-CNE/CEB c o artigo 13
da Resolução n° 065/01-CEE'AP, os conhecimentos e
competências profissionais adquiridos

^

pelos alunos,

Para realização do estágio os alunos serão
distribuídos nas empresas através da Coordenação de
Integração Escola Empresa - CIEE. Serão orientados c
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da autonomia na aprendizagem, que envolvam
atividades realizadas individualmente c em grupo e
forneçam habilidades apreendidas, tais como projetos,
pesquisas e demais atividades de caráter esscncialmente
operatório.

22. Elicelma Almeida de Sena
23. Elinalva da Silva Sousa
24. Elivania Silva de Abreu
25. Emiice Lima da Silva

26. Fabiane dos Santos Rodrigues
27. Fábio Maciel

28. Femando Lima de Oliveira
29. Flávia Luciane Siqueira Costa Leite
30. Genilson Lima Albuquerque

31. Gilson Daimy Freitas dos Santos
32. Hellen Luana Barbosa da Silva

33. Hurubatan dos Santos Morais
34. Itala Claudia Saraiva Coutinho
35. Janaina Glaura Silva

36. Jeane Katarine de Lima Menezes
37. Jenny Pantoja Ferreira
38. Jerfcson Lima Rocha

39. Jorge Freitas Pena

40. Josiane Ferreira Ramos
41. Josiele Pena Cordeiro
42. Jucileide Palhcta Amaral
43. Julianc da Mota Oliveira
44. Kátia Josiany Souto Dias
45. Kciia Patr ícia Cambraia dos Santos
46. Kelly Juliana Gaya Conea
47. Ketylene da Silva Oliveira
48. Lana Monteiro Oliveira
49. Luiz Carlos da Silva Araújo

50. Mareia Aline Guedes dos Santos
51. Mareia Picanço Barros Mafra
52. Mareio Clcy Ferreira Cunha

53. Maria Alice Dias Cunha
54. Maria das Graças Ferreira da Rocha
55. Maria Lconilde Reis Costa
56. Marta de Oliveira Soares
57. Nicole de Castro Soares
58. Oscarina Maciel Feitosa

59. Paula Cristina Figueiredo Viana
60. Paula Pollyanne Rodrigues Ribeiro
61. Paulo Sérgio Almeida da Silva
62. Rafael de Souza Sillau

63. Rafaela Sonale Nunes Moracs
64. Rosineide de Souza Gemaquc
65. Scrgio Brandao dos Santos
66. Taiana Ferreira Cavalcante
67. Tania Maria Borges Reis
68. Wennerson da Silva Barbosa
69. Weslley Nonato Rodrigues de Souza

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

RESOLUÇÃO N° 64/11-CEE/AP

Para que o aluno seja considerado aprovado,
deverá alcançar no minimo 70% do total de 10 pontos e
frequência igual ou superior a 75% por componente
curricular.

AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DO CURSO
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE
N Í VEL M ÉDIO EM ECOTURISMO E LAZER - EIXO
TECNOLÓGICO - HOSPITALIDADE E LAZER,
MINISTRADO EM CARÁTER EXPERIMENTAL
PELO CENTRO DE EDUCA ÇÃ O PROFISSIONAL
DO ^MAPÁ, APROVA O RESPECTIVO PLANO DE
CURSO E VALIDA ESTUDOS REALIZADOS.

A Presidente do Conselho Estadual de
Educação no uso das atribuições legais que o cargo
lhe confere dc acordo com a Lei Estadual n°
1.282/2008, Decreto Governamental n° 2996/2011 e
de conformidade com o inciso XIV do Artigo 16 do
Regimento Interno deste Conselho Estadual de
Educação, aprovado pelo Decreto Governamental n°
5236/2010 e considerando:

O aluno com aproveitamento inferior a sctc
(7,0) pontos será submetido aos estudos de recuperação
paralela c reavaliação do componente curricular. Após
tais estudos, prevalecerá a nota maior.

O aluno com frequência inferior a 75%, mesmo
com aproveitamento igual ou superior a 70% é
considerado reprovado.

Ao aluno retido até dois componentes
curriculares, será oferecida a possibilidade de cursar o
módulo seguinte com dependência, desde que, os
componentes nos quais ficou retido, não se constituam
pré-requisitos para o módulo seguinte.

VIJ - Instalações e Equ t amentos:

Encontram-se elencados no Plano de Curso as
informações pertinentes as instalações físicas do Centro
de Educação Profissional de Santana Professora Maria
Salomé Gomes Sares, bem como o acervo bibliográfico,
a relação de equipamentos e demais recursos materiais
existentes na Instituição.

- A Lei n° 9.394/96;
- A Resolução 65/01-CEE/AP;
- O Processo n° 27/08-CEE/AP/CEPES;
- O Parecer n° 24/2011-CEE/AP.

RESOLVE:VIII -
Administrativo:

Pessoal Docente, Técnico e

Art. Io - Autorizar o Funcionamento do Curso de

Educação Profissional Técnica de Nivel Médio em
Ecoturismo e Lazer - Eixo Tecnológico - Hospitalidade
c Lazer, ministrado em caráter experimental pelo Centro

dc Educação Profissional do Amapá, aprovar o
respectivo Plano de Curso, e validar estudos realizados

em 2008 pelos alunos nominados em anexe.

Os quadros administrativos, técnico e docente
atendem às exigências legais, conforme atestam as
cópias das habilitações contidas no processo e parecer
emitido pelo especialista.

IX -Certificados e Diplomas:

O Centro de Educação Profissional de Santana
Professora Maria Salomé Gomes Sares expedirá
históricos escolares, declarações de conclusão de
componente curricular, diplomas e certificados de
conclusão de cursos com as especificações, conforme o
que estabelece a Resolução CNE/CEB nJ 04/99 e
legislação vigente do Estado.

Os diplomas serão assinados, quando de sua
expedição pelo Diretor, pelo Secretário da unidade e
pelo diplomado, e deverão ser encaminhados ao órgão
competente para o respectivo registro.

O registro dos certificados e/ou diplomas será
feito em livro próprio da Instituição, onde consta o
nome do aluno, numeração sequencial, a partir do n°
0001 , em separado, por curso, com termos de abertura e
de encerramento assinados pelo Diretor e Secretário, e
sob a responsabilidade destes.

Art. 2o - Esta Resolução entra em vigor a partir

desta data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência do Conselho

Estadual de Educação, em Macapá - AP, 21 dc

outubro de 2011.

Maria Madalena de Moura Mendonça
Presidente - CEE'AP
Decreto nV2996/11

Anexo da Resolução n°. 64/2011-CEE/AP
III - VOTO DA RELATORA:

1. Abinailson Ferreira
2. Abmael Teixeira Ferreira

3. Adilaudo Souza da Silva

4. Alex Alcantara dos Santos

5. Alzenita da Silva Costa

6. Andreia Maciel da Silva

7. Bruna de Sousa Marinho

8. Carla Lucilete Silva Aguiar

9. Carlos Sidney Brasil Haussler

10. Cintia Barreto de Moura Penha

11. Cleuton Barbosa Pinto

12. Cristiane de Freitas Pena

13. Daiane da Silva Tavares

14. Dalmo Pinheiro Morais

15. Débora Cristina Isacksson Lima

16. Denilson Almeida Maciel

17. Djane Melbrem da Silva Souza

18. Elaine Mayana Fcmandes Benevides

19. Elba Margarete Ferreira Brito

20. Eliane da Silva Batista

21. Eliane Leão dos Santos

Pelo exposto, face a Análise cia Assessoria
récnica e ao disposto no parecer do Especialista da
arca , esta Relatora, vota favoravelmente à Autorização
de Funcionamento do Curso de Técnico de Nível
Médio em Eletroeletrônica, aprova o respectivo Plano
de Curso e valida estudos realizados.

Após o decorcer de 05 (cinco) anos, o Centro
deverá pleitear a Renovação deste Ato. conforme dispõe
o artigo 20, § Io da Resolução 065/01-CEE/AP.

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃOMacapá - AP, 27 de setembro 2011.

RESOLUÇÃO N° 65/11-CEE/AP
L-'—

•CÉLIA CUCIA DE OLIVEIRA'COUTINHO
Relatora

%
AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DO CURSO
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE
NÍVEL MÉDIO EM ELETROELETR Ô NICA-
EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E
PROCESSOS INDUSTRIAIS, MINISTRADO PELO
CENTRO DE EDUCA ÇÃO PROFISSIONAL DE
SANTANA PROFESSORA MARIA SALOM É
GOMES SARES, APROVA O RESPECTIVO PLANO
DE CURSO E VALIDA ESTUDOS REALIZADOS.

IV - DECISÃO DA CÂ MARA:
A Câ mara de Educação Profissional e

F.ducação Superior aprova este Parecer cm
conformidade com o voto da Relatora.

Macapá, saia de reuniões de câmara "Prof.
Reinaldo Maurício Goubcrt Damasceno", em 05 de
outubro de 2011.

A Presidente do Conselho Estadual de
Educação no uso das atribuições legais que o cargo
lhe confere de acordo com a Lei Estadual n°
.282/2008, Decreto Governamental n° 2996/2011 e

de conformidade com o inciso XIV do Artigo 16 do
Regimento Interno deste Conselho Estadual dc

Célia Lúcia de Oliveira Coutinho
Heloisa Helena Figueiredo Pereira
Maria Lúcia Borges
Maria José de Souza Rigamonti
Maria Ncuci Góes de Lima
William Ferreira Duarte
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N* 002/11-CPL/SECOM

A Secretaria de Estado da Comunicação, por
intermédio desta Pregoeira leva ao conhecimento dos
interessados que, na forma da Lei n° 10.520, de 17 de julho
de 2002, e pelo Decreto n® 3.931/2001, com aplicação
subsidiária da Lei Federal n* 8.666/93 e suas alterações
posteriores, realizará licitação na modalidade Pregão, do
tipo menor preço, para contratação de empresa
especializada em prestação de serviços de limpeza
conservação e higienização, motorista, offrceboy,
copeiragem, xerocopista, recepcionista, telefonista que será
executado em regime de empreitada por preço global.

Foi constatado que todas as empresas credenciadas
para participar do certame apresentaram irregularidades
nas propostas de preços propícias a desclassificação,
portanto, foi solicitados as licitantes a readcquaçào das
propostas e foi cedido prazo de 08 (oito) dias úteis para a
apresentação das mesmas devidamente rcadequadas,
conforme prevê o art. 4“, inciso V da Lei 10.520/2002.

O certame ocorrerá no dia 10 de Novembro de 2011
às 09 (nove) horas, na sala de Reunião da Comissão
Permanente dc Licitação/ SECOM, sito à Av. Ana Nery, n”
285-A - Prédio Rede Vida. Pavimento 01 - Laguinho -
Macapá-AP.

Educação, aprovado pelo Decreto Governamental n°
5236/2010 e considerando:

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÓNICO N* 00B/2011-CPUSESA

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÓNICO
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de Pneus
novos, não remodelados, náo recauchutados e nào
reformados, para atender às necessidades da SESA;AP.

Acolhimento das Propostas: no endereço eletrónico
https:/7vww lic;tacoes-e.com.br. a partir das 09 Q0h do dia 14
de novembro de 2011. ate as 08:00 do dia 28 de novembro
de 2011, horário de local
Abertura da Seção nara Lances: ãs 15 00ht do dia 28 de

- A Lei n° 9.394/96;
- O Processo n°. 113/09-CEE/AP;- O Parecer n°. 25/11 - CEE/AP/CEPES;
- A Resolução n°. 065/01-CEE/AP.

RESOLVE:

A r t. 1 0 - Autorizar o Funcionamento do Curso
de Educação Profissional Técnica dc Nível Médio em
Eletroeletrônica
Processos Industriais, ministrados pelo Centro dc
Educação Profissional de Santana Professora Maria
Salomé Gomes Sares, aprovar o respcctivo Plano de
Curso e validar estudos realizados.

novembro dc 2011, horário local
Informações: sala da CPL/SESA. nos seguintes horários 09h
às l2h e de 15:30 ás 18 00h, de segunda a sexta- feira ou pelo
Endereço Eletrónico https:/ ./www.llcitacao-e com.br e
ÇnÍ5esa©bol,com b:

Eixo Tecnológico: Controle c

Maçapá-A^, 03 de novembro de 2011

r/cXPfKcilíyma Pires
Pregoeirja da CPU SESA

A
MoArt. 2o - O presente Ato terá validade de 5

(cinco) anos, a partir de sua publicação no Diário
Oficial do Estado. O Centro de Educação Profissional
de Santana Professora Maria Salomé Gomes Sares
deverá pleitear a renovação deste Ato, em até 60
(sessenta) dias antes de esgotado o referido prazo,
conforme dispõe o Art. 20, § Io da Resolução n°. 65/01-
CEE/AP.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Macapá-ap, 03 de Novembro de 2011

TASSIA LUIZA JC. SQÍZA DE ALMEIDA
áotrfWSECOM

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL 016/2011 - CPUSESA

Prc
Art. 3o - Revogam-se as disposições cm

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, com sede na Av Fab, /n° 069 - Bairro Central - Macapá-AP - CEP 68 906-010 - fone
(96) 3312-1500 - e-mart. çpIsesaQboi com br . 3lravés de
Pregoeiro e Equipe de Apoio comunica o ADIAMENTO da
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, lendo
criter.o de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM. referente ao
Processo n° 2011/27802. para o seguinle objeto contratação de
emprcs3 especializada para prestação de serviços de desratização e
dõscuplnização cm todas as áreas Internas c externas dos Imóveis Instrumento
ocupados pela Secretaria de Estado da Saúdee torna público que a EOÍÍÊi'- Termo de Contrato n*. 120/11-SEINF. que entre si

celebram o Governo do Esiado do Amapá, através da
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA. como
Contratanle e a Empresa B. & P. CONSTRUÇÕES E
COMÉRCIO LTDA - EPP,para os fins nele declarados.

contrário
ílnfraestrutura

Gabinete da Presidência do Conselho
Estadual de Educação, em Macapá - AP, 25 de
outubro de 2011.

seu jJoel Banha Picanço
como

Extraio de Contrato

Maria Mao
Presidente - CEE/AP
Decreto n°. 2996/11

mesma sera 3diada para às 0900(nove.)
v horas (hor ário local) cio

dia 15 de novembro de 2011, •jorc/mc àjoac.fcaçòes corstar.les no
Tern c JB Reviêrcta (ANEXOI) pa”e r;eg/an:e «r-iia;

Macapá. 03 ce/ioyemliurce

Alexandre Marcondys.RiDeiro Fortilho
Pregoeiro - CfjbSESA

(Setrap e 2011 Fundamento Legal: O presente CONTRATO tem respaldo
legal nos artigos 25 § 1*. 37. caput e inciso XXI da
Constituição Federal de 1988, nos artigos 12 § 4*. 116 e 119.
itens I e XXVII da Constiluiçõo do Estado do Amapá de
1991. nas disposições que forem pertinentes da Lei Nacional
n*. 8.666/93 e suas alterações posteriores, e nas demais
disposições legais que lhe forem aplicáveis.

Sérgio Roberto Rodrigues de La-Roque

ERRATA DO RESULTADO DE LICITAÇÃO

Relativo á CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2011 •
CPUSETRAP. publicada no Diário Oficial do Estado
sob o n° 5083, do dia 10/10/2011, que circulou no dia
10/10/2011. na página 09 (nove) do referido Diário
Oficial do Estado do Amapá ,

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pgráqrofo Único: O presente contrato tem sua origem na
efetivação do processo licilalório: Convite n* 020/2011*
CPL/SEINF/GEA. do processo n#. 2011/38841
Homologado em 29/08/20! 1 pelo Exm*. Senha Seaetário
de Estado da Infraestrutura com base no Decreto n°.
0834/2011.

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÓNICO N* 017/2011-CPUSESA

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÓNICO
SEINF.

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: Contratação de empresa para prestação dos
serviços de hotelaria incluindo o fornecimento de
alimentação para atender ás demandas da SESA/ AP.

Acolhimento das Propostas: no endereço eletrónico
https://wvw.licitacoes-e.com.br- a partir das 09:00h do dia 10
de novembro de 2011, até as 08:00 do dia 24 de novembro
de 2011, horário de local.
Abertura da Secão para Lances: às 10;00h. do dia 24 de
novembro de 2011, horário local
Informações: sala da CPUSESA. nos seguintes horários 09h
às 12h e de 15:30 às 18:00h, de segunda a sexta-feira ou pelo
Endereço Eletrónico hitp^//yAyv/ licjtacao: Ĵc.Qm;br e
çplsesafòbol com br.

Objeto Revltalização da Rodovia AP-010/Juscelino
Kubitschek/Salvador Diniz/Avenida Santana, nos
municípios de Macapá, no Estado do Amapá.

Obieto: O presente CONTRATO tempa objeto a execução
pela CONTRATADA, em regime de empreitada global os
Serviços de: Reforma no prédio do Delegacia de Policia
Civil, no Município de Procuóbo-Ap.

Onde se lé: "... valor R$ 3.126 302.30 (très milhões,
cento e vinte e seis mil. trezentos e dois reais e tnnta
centavos)..."

Preço: O preço para a consecução do objeto deste
I. seiscentos

e setenta reais e setenta centavos) a ser pago de acordo
com as mediçòes de serviços.

Leia-se: "... valor R$ 2 423.911.63 (dois milhões,
quatrocentos e vinte e très mil. novecentos e onze reais
e sessenta e trés centavos)...'*

Dotocôo: A presente despesa no vator de RS-37.67070
(Trinta e sete mil. seiscentos e setenta reais e setenta
centavos), será oriunda do Programa de Trabalho:
04.122.016001.157 - Reíama e ampliação dos prédios
públicos - Natureza de Despesa: 4490.51- Fonte 0101.
conforme Nota de Empenho n° 2011/NE00528. emitida em
25/10/2011.

> Macapá-AP. 03 de novembro de 2011.

Macapá (AP). 03/11/2011. iiavãz Monteiro
PregHerra da CPU SESA

Saw

Antonio Maria Ferreira Mendes
Presidente da CPUSETRAP

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Vigência: O presente CONTRATO terá a vigência de 30
(trinta) dias consecutivos, contados a partir da data da
expedição da Ordem de Serviço, pela Coordenadoria
competente e responsável pela fiscalização da obra.
podendo ocorrer prorrogação de acordo com as
condições provislas neste CONTRATO. O prazo para inicio
da obra deverá ser de 05(cinco) dias contados do
recebimento do ordem de serviço expedido pelo
contratante.

AVISO DE REPETIÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - N* 003/2011-SETRAP AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÓNICO N* 020/2011-CPUSESA
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÓNICO
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: Contratação de empresa para prestação dos
serviços de hotelaria incluindo o fornecimento de café da.
para atender às demandas do PROESF
Acolhimento das Propostas: no endereço eletrónico
httpsz/www.fcitacoea-e com.br. a partir das 09:00h do -lia 10
de novembro de 2011, até as 08:00 do dia 24 de novembro
de 2011, horário de local.

Abertura da Secâo nara Lances: às 10 00h, do dia 24 de
novembro de 2011 horário local

O Secretaria de Estado de Transportes/SETRAP, levam ao
conhecimento dos interessados, que estará realizando no dia 17
DE NOVEMBRO DE2011. às 09:00 horas, na sala de reunião
da CPL/SETRAP . localizadana Rodovia BR-210. KM-0. Bairro
São Lázaro, a REPETIÇÃO da licitação na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço, cujo OBJETO
é a contratação de empresa para prestação de serviços de
VIGILÂNCIA DESARMADA para os prédios da SECRETARIA
DE ESTADO DE TRANSPORTES / SETRAP. em virtude do
fracasso na realização do cerlame licllatôrio O edital poderá ser
obtido “som ónus" no endereço acima, no horário das 07h30 âs
12h00. INFORMAÇÕES pelos telefones (xx96) 2101- 2905 das
07h30 as 12h00. e-mail:amfmendes@oi com br

Macapó-AP. 25/10/2011.

etário de Estado do Infraestrutura
Decreto N° 0834/2011

Informações: sala da CPUSESA. nos seguintes horários C9h
ás 12h e de 15:30 às 18:00h, de segunda a sexta-feira ou pelo
Endereço Eletrónico nttos //wvyr/v. licitacao-e.eom br e
cpisesa.&bol çom

Extrofo de Termo Aditivo
Instrumento
Partes:
3o ( terceiro) Termo Aditivo ao contrato n* 001/2010-SElNF,
que entre si celebram o G.EA. através da Secretaria de
Estado da infraestrutura - SEINF. como CONTRATANTE, e o
empresa H. J. CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS
LTDA- EPP. como CONTRATADA, que tem como objetivo os
serviços de: Construção de garagem na Companhia do. BOPE/Comando Geral òa Policia MiStar. no Município do
Macapá-AP. para os fins nele declarodos.

Macapá
Macgpá-AP, 03 de novembro de 2011.

t\ica Prfiéilaljma.Pires
«joeiraIda CPU SESA

Mo
P r

Comunicação(Saúde
|Jacinta Maria Rodrigues de C. Gonça lves ] CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA: Fico prorrogado por

mois 180 (cento e oitenta) dias consecutivos o prazo poro aEdilson Afonso Mendes Pereira
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Data dc abertura prevista para: dia 22/11/2011
(terça- feira), Hora: 14:00hs (horário de Brasília).

conclusão dos serviços, objeto do contrato n° 001/2010-
SEINF. Com previsão de término da obra passando para
01/08/2011.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Objeto: AQUIS1ÇAO DE MATERIAIS DE
CONSUMOCOMUNICADOMoccpó (AP), 26/01/2010. aparelhamento dapara
AIFA/Kormação, Aperfeiçoamento para servidores
da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança
Pública do Amapá/SEJUSP-AP, Convénio 130/2009-
SENASP/MJ.

CONCORRÊNCIA V 008/2011ir , f
' • ^ \J' ( . JL

JOSÉ RONIIDES DOS SANTOS SOUZA
Secretario de Estcdo da Intraestrutura

contratante
Decreto n° 014/20II

V •
• *.i

A Comissão Permanente dc Licitação da Secretaria dc listado da
Infra Cstrutura. no uso de suas atribuições legais. COMUNICA aos
interessados que a Concorrência n*. 008/2011-CPU‘SEINF/GEA. que
leve como data dc abertura o dia 04/ 10.2011. fica canceiada cm
virtude de impropriedades nas Planilhas dc Preços, constantes do
edital conforme parecer técnico, anexo ao pf <>cediinenio licitatorio
em quesiào

O edital poderá ser retirado através do
endereço eletrónico svuvv.licitacoes-e.com.br c
divulgado pelo site www.aD.gov.br . O Pregoeiro e
equipe de apoio se colocam a disposição dos
interessados para esclarecimento e duvidas sobre o
referido certame, no horário normal dc expediente

ou pelo e-mail;
sciusp.ap.enl@gmail.com, fones (96) 2101-
8319/2101-8328.

Extrato de Termo Aditivo
Instrumento
Partes:
Io (primeiro) Termo Aditivo ao contrato n8 056/201C - SEINF.que entre si celebram o G.E.A.. através do Secretaria deEstado da Intraestrutura - SEINF. como CONTRATANTE e a
empresa ALVORADA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP L
CONTRATADA, que tem como objetivo os serviços de:Construção do Centro de Ensino Profissional de Música
Waikiria Lima.em Macapá, para os fins nele declarados.

Macapá*AP. 28 dc outubro» de 2011

* 1/ li
TEREZI.NHA DE NA2ÍAKE iMJO DA SILVA

/-rrésidcmc dicPl^iEWffGÇA

das 08:00 ás 17:00hs
como

Macapá-ap, 03 de novembro de 2011j[Segurança MauroIjpjStona Souza
Precoe(£o/SEJUSP-AP[Marcos Roberto Marques da Silva

CLÁUSULA TERCEIRA
- DO PRECO; Ao Preço inicial

controlado de RS-6.317.367,05 (Seis milhões trezentos e
dezessete mil trezentos e sessenta e sele reais e cinco
centavos), fica acrescido, o valor de RS-98 ? 05,92 (noventa
e oito mil cento e cinco reais e noventa e dois centavos),
passando o Contrato para o valor de globa' de R$-
&.4Jà47-2?7 (Seis milhões quatrocentos e quinze mil
quolrocenios e setenta e dois reais e noventa e sete
centavos).

[AVISO DE PREGÃO ELETRÓNICO 15/201Ij
A Secretaria de Estado da Justiça e Segurança
Pública do Amapá, através de seu Pregoeiro e
Equipe de apoio, Avisa a ABERTURA DE
LICITAÇÃO referente ao Processo n\
28820.000.463/2011, na Modalidade: Pregão
Eletrónico n° 15/2011, Tipo: Menor Preço.
Data de abertura prevista para: dia 24/11/2011
(quinta- feira), Hora: 15:00hs (horário de Brasília).
Objeto: Aquisição de Materiais Permanentes para
reaparelhamento da Polícia Técnico-Cientí fica do
Amapá - Convénio 748459/2010-SENASP/MJ. de
acordo com as quantidades e especificações
constantes do ANEXO I deste Edital. O edital
poderá ser retirado através do endereço eletrónico
www.licitacoes-e.coin.br e divulgado pelo site
www.ap.gov.br . O Pregoeiro e equipe de apoio se
colocam a disposição dos interessados para
esclarecimento e duvidas sobre o referido certaine,
no horário normal de expediente das 08:00 ás
17:00hs ou pelo e-mail: seiusp.ap.cnl@gmail.com,

fones (96) 2101-8319/2101-8328.
Macapá-ap, 03 de novembro de 2011

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
009/2011-SEJUSP

PARTES: OOVERNO DO ESTADO DO AMAPA POR INTERMÉDIO DA
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA,
COMO CONTRATANTE. E A EMPRESA CARNEIRO DE OLIVEIRA & CIA
ITDA. COMO CONTRATADA

Mocopá ( AP). 09/05/2011 CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
E ;ir Pnmpi'0 Termo Aditivo ao CONTRATO 009/ 2011 tem como
objeto f alteiacJo du Pjijiifdfo Primeiro dd Clausula Quarta - OU
VA.OR./ Jdéfíxfnha fícanÇo

Secretário de Estado do Infraeslrutora
contratante

Decreto n8 0834/2011

A Secretaria de Estado da Infra-estrutura • SEINF/GEA,
torna público que recebeu do Instituto do Meio Ambiente e
de Ordenamento Territorial do Estado do Amapá -
IMAP/GEA, Licença de Instalação de n° 0142/2011 para «J
obra de revitalização e urbanização da orla no Munic ípio
de Amapá. Não foi determinado o Estudo de Impaclo
Ambiental.

CLáUSULA SEGUNDA - oo VALOR

A CONTRATANTE pagara o valor total de cada serviço executado e
aprnvadfi ite o iCv dia jti! do mês seguinte àquele em que hi
«aii.vJo u serviço, atreves de creo -to bancário em coota/corrcntr da

CONTRATADA apos a apresentação da Nota Fiscal/Fatura
tíevidamcntP atestaea pelo Gestor do Contrato, na lorrn<t

estabeleoda no Edital do P'eijao n‘ 008/2011

PARAGRAfO PRIMEIRO O valor estimado deste Contrato r de R$
’.4$ 484.00 tCento e quarenta e rmeo mil, quatrocentos e oitenta e
4u.it n reais», aditívade em 2S%. passando a valer R$ 36.371,00
iTrir.ta e Seis Mil Tre/entos e Setenta e Um Reais), sendo RS

6SO.0C (v ite e Sete •Vlil, Seiscentos e Cinquenta Rcaisl cm
M..o» JIS e 8922.00 (Oito Mil. Setecentos e Vinte e Um Reais) em
:c viros .1 .i‘vn pago*, dmante o penedo de junho de 2011 a maio
ir- T, i ? As d-. sjies-is Jeionentes da exetuçàc do presente Contrato
onr - iu. -.yrita dc Orumentc do tstado, para o exercício

lm,meeiro dc 2011 conform»* Nrfya de Empenho rç 2011NE00362 e
!011Nf003fil.

Macapá-AP, 27 de outubro de 2011.

pitgX jKel Barlíja^ic^ilço
* Secretário

Mauro ue Liníh Souza
Pregoeií<Q/$E.TIH$P-AP

lAVISODE PREGÃO ELETRON1CO 16/201lj
COMISSÃO PER\fA\L\TE DE LICIT l(~ 10 A Secretaria de Estado da Justiça e Segurança

Pública do Amapá, através de seu Pregoeiro c
Equipe dc apoio, Avisa a ABERTURA DE
LICITAÇÃO referente ao Processo 11o.
28820.000.461/2011, na Modalidade: Pregão
Eletrónico n° 16/2011, Tipo: Menor Preço.
Data de abertura prevista para: dia 24/11/2011
(quinta- feira), Hora: 09:00hs (horário de Brasília).
Objeto: Material Permanente para estruturação
física dos Núcleos de Atenção Biopsicossocial -
Convénio 749422/2010-SENASP/MJ, de acordo com
as quantidades e especificações constantes do
ANEXO I deste Edital. O edital poderá ser retirado
através do endereço elelrônico www .licitacoes-

e.com.hr e divulgado pelo site www.ap.gov.br . O
Pregoeiro e equipe de apoio se colocam a disposição
dos interessados para esclarecimento e duvidas
sobre o referido certame, no horário normal de
expediente das 08:00 ás 17:00hs ou pelo e-mail:
sciusp.nD.cnlffrgmail.com, fones

*
r.KRu \ IJ; :apã-AP. 26 dc setembro de 2011.

I
Nus Iornadas dc Preços n*. 02H c U29/20Il-CPL/SEIM.

MARCOS RobtlWÓ MARQUES DA SILVAíSecretano de EstadC Qa Jystlça e Segurança Pública
Contratante

Onde se lê:

Tomada dc Preços n* 028-2011-CPt /SUNF/GF\
DIA: 161l;30l 1 - Hora:09:0O inove » (AVISO DE PREGÃO ELETRON1CO 13/2011|

A Secretaria de Estado da Justiça c Segurança
Pública do Amapá, através dc seu Pregoeiro e
Equipe dc apoio, Avisa a ABERTURA DE
‘LICITAÇÃO referente ao Processo n°.
28820.000.507/2011, na Modalidade: Pregão
Eletrónico »“ 13/2011, Tipo: Menor Preço.
Data de abertura prevista: dia 22/11/2011 (terça-
feira), Hora: 09:00hs (horário de Brasília).
Objeto do Pregão Eletrónico: AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS PERMANENTES (Equipamentos
audiovisuais, eletrónicos e de informá tica) para
atender a demanda da Secretaria dc Estado dc
Justiça e Segurança Pública do Amapá/SEJUSP-AP,
Convénio 130/2009-SENASP/MJ.

Iornada dc Preços n*\ 029/2011 CPLSCINr/CiF \
DIA: 16 *119011 - llnra: 15 00 tquinzeI

Lcia-sc:

Tomada de Preço» n\ 015201l *CPL;SCINF'GFA
Dl.\: 16*11/2011 IIara: 09 00 inove)

fornada dc Preços tf 017.2011-CI’L/SblNF/GEA
Dl \: 16 * 11.2011 - llora: 15:00 (quin/ej

(96) 2101-
Macapa-APJ# de novenjhro d^TOfl 8319/2101-8328.

Macapá-ap, 03 de novembro de 2011
// 1 i

TF.RF.ZlNIUi>K-WARÉ LQJjíx
President ta ÇjgsmKfXif -A

( OMISSÃO PERMANENTE DF. LICTI \ ( ÃO

r<ft> \ SIL\ \ Mauro uc J-mra* Souza
Pregoeird/SEJl lSE«Af

[AVISO DE PREGÃO ELETROMCO 18/2011|
O edital poderá ser retirado através do

endereço eletrónico www.lieitaeoes-e.com.hr e
divulgado pelo site www.ap.gov .br . O Pregoeiro c
equipe de apoio se colocam a disposição dos
interessados para esclarecimento e duvidas sobre o
referido certame, no horário normal dc expediente
das 08:00 ás I7:00hs ou pelo e-mail:

fones (96) 2101-

A Secretaria de Estado da Justiça e Segurança
Pública do Amapá, através de seu Pregoeiro e
Equipe de apoio, Avisa a ABERTURA DF
LICITAÇÃO referente ao Processo n\
28820.000.466/2011, na Modalidade: Pregão
Eletrónico n° 18/2011, Tipo: Menor Preço.
Data de abertura prevista para: dia 23/11/2011
(quarta- feira), Hora: ll:00hs (horário de Brasília ).
Objeto: Equipamentos e Mobiliários para aparelhar
os Centros de Referencia e Atendimento a Mulher
nos Municípios dc Oiapoque, Mazagão, Porto
Grande e Laranjal do Jarí - Convénio 094/2009-
SPM/PR, dc acordo com Convénio 094/2009- SPM-

1 F KMO DL UOMOI OG M ÃO E \DH D1C \( ÃO

Convite n**. U29/20II (TLVSF.INF/CEA
seiusn.np.cnlffrgmail.com,
8319/2101-8328.O Secretario de kstado da Secretaria da Infracsituttira no uv.> das

alnbuiçòc* que lhe sflo conferidas pela legislação cm vigor,

espccialmcinc pela l.ei iV' 8.666:91 e alterações posteriores.
RF SOLVE HOMOLOGAR o procedimento liciiatóno na
modalidade Convite 029.2611 Itpo menor preço global,
destinada a seleçf.o dc propoMa. vi»ando a Rcfomta do Trapiche
Clie/er Lev \ no Vtimicipio de Macatià-AI*. c ADJt >l)ICAR v> objeto
licitado em favor da emproa Dl MKTI I CONSTRl ÇÒr S I IDA a
qual colou a proposta mai» vantajosa no valor de RS 125 219.00
tcento c trinta c emen mil duzentos e dezenove reais)

Macapá-ap, 03 de novembro de 2011

‘ma Souza
fWSR-AP

Mauroc^ePregoeiro/

LA VISO DE PREGÃO ELETRÓNICO 14/2011]
A Secretaria de Estado da Justiça c Segurança
Pública do Amapá, através de seu Pregoeiro c
Equipe de apoio, Avisa a
LICITAÇÃO referente ao Processo ntt.
28820.000.508/2011, na Modalidade: Pregão
Eletrónico nn 14/2011, Tipo: Menor Preço.

ABERTURA DE PR.Macapa-AP. 27 de outubro de 2011

I<\*v£< >
Secretario

O edital poderá ser retirado através do
endereço eletrónico www .licitacoes-e.com.br e
divulgado pelo site www.ap.gov.br . O Pregoeiro c
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equipe de apoio se colocam a disposição dos
interessados para esclarecimento e duvidas sobre o
referido certame, no horário normal de expediente
das 08:00 ás 17:00hs ou pelo e-mail:
sciusD.an.cpl@gmail.coin, fones (96) 2101-

considerando que a Administração não pode
prescindir desses serviços, o que caracteriza
urgência no atendimento, in verbis:

"Art. 24. É dispensável a licitação:

[Mobilização Social
(Ely da Silva Almeida

(...)
IV - nos casos de emergência ou

de calamidade pública, quando caracterizada
urgência de_ atendimento de situação

^

que

8319/2101-8328. PORTARIA N 0 0235/2011-SIMSMacapá-ap, 03 de novembro de 2011

Pregoeiro/SF.JuST'- A SECRETÁRIA DE ESTADO DA
INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, no u*,odas suas atribuições que lhe fora outorgada
pela Lei n° 0811, de 20 de janeiro de 2004, no
seu art. 87, em consonância com o art.8°, inc.
XII (Jo Decreto n° 0029, de 03 de janeiro de
2005, tendo em vista o contido no Processo n°2011/86169.

possa ocasionar prejuízo ou comprometer a
segurança de pessoas, obras, serviços,equipamentos e outros bens, públicos ou
particulares, e somente para os bensnecessários ao atendimento da situação
emergencial ou calamitosa e para as parcelas
de obras e serviços que possam
concluídas no prazo máximo de 180 (centooitenta) dias consecutivos e ininterruptos,
contados da ocorrência da emergência ou
calamidade, vedada a prorrogação dos
respectivos contratos;

Justifica a dispensa de licitação em
virtude da necessidade da prestação dos serviços
objeto deste contrato, pois a ausência destes
acarretaria prejuízo ao serviço público, como
também atropelaria o desenvolvimento normal das
atividades desta Secretaria e suas unidades deexecução.

-AP
(AVISO DE PREGÃO ELETRON1CO 20/201lj

A Secretaria de Estado da Justiça e Segurança
Pública do Amapá, através de seu Pregoeiro e
Equipe de apoio, Avisa que realizará Licitação
conforme o abaixo especificado:
Processo n°. 28820.000.225/2011. ser

eModalidade:Pregão Eletrónico n° 20/2011.
Tipo: Menor preço.
Data de abertura: 23/11/2011 (quarta-feira).
Hora: 16:00hs (horário de Brasília).
Site: www.licitacoes-e.com.hr.
Objeto: A presente licitação tem por objeto a
Formação de Registro de Preços para eventual
Aquisição de Veículos tipo passeio 1.8, 04 portas, nas
condições constantes do AnexoIdeste edital.

O edital poderá ser retirado através do
endereço eletrónico www.licitacoes-e.com.br ou
wAvw.ap.gov.hr . O Pregoeiro e equipe de apoio se
colocam a disposição dos interessados para
esclarecimento e duvidas sobre o referido certame,
no horário normal de expediente das 08:00 ás
17:00hs ou pelo e-mail: setusn.ap.cnl@ginail.com,
fones (96) 2101-8319/2101-8328.

Macapá-ap, 03 de novembro de 2011

RESOLVE:

Art. 1o Designar o servidor PAULO
EDSON DOS SANTOS PIRES, Gerente de
Unidade de Execuçâo/Gabinete Executivo CDI-
3, CPF: 188.434.762-20, que ficará responsável
pelas atividades do Setor de Transporte desta
SIMS, bem como pela emissão e controle de
tickets de combustível junto a Central de
Abastecimento/Secretaria de Estado da
Administração - SEAD

Desta feita, optou-se pelo adjudicado por
apresentar a proposta mais vantajosa
considerando o preço apresentado, o qual foi
baseado em pesquisa de cotação de preços,
estando compatível com o preço de mercado, de
maneira a ser a que melhor que atende ao
interesse público; estando ainda a cooperativa
devidamente qualificada para a execução dos
serviços, conforme documentos apresentados.

Assim posto, em cumprimento ao artigo
26 da Lei Federal n° 8666/93 e alterações
posteriores, rogo a Vossa Senhoria que se digne
ratificar a presente Justificativa e determine a sua
publicação no Diário Oficial do Estado para que se
produza a eficácia do ato.

Art. 3o Esta portana entra em vigor a
partir de 19 de outubro de 2011.

Art. 4o Dê-se ciência, cumpra-se e
M a u r o L i i i t a

Presidente da/
jgFL/$EJl?SP-AP

TERMO DE ANULAÇÀO
PREGÀO ELETRÓNICO N°. 10/2011

publique-se.Souza

Macapá-AP, 19 de outubro de 2011.

O SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E
SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, VEM ATRAVÉS
DESTE TERMO, APLICANDO 0 PRINCIPIO DA
AUTOTUTELA, ANULAR, O PREGÀO 10/2011,
REFERENTE AO PROCESSO 28820.000.280/2011,
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE contratação de empresa para
aquisição de 04 VEÍCULOS TIPO CAMIONETE CABINE
DUPLA, 08 VEÍCULOS CAMIONETE 04 PORTAS PARA
CONDUÇÃO DE DETIDOS$12 VIATURAS TIPO PASSEIO
objeto do ConvénioÍ^u88/2009-SENASP/MJ, DE
ACORDO COM RAREqER CONSULTIVO 1127-
2011/NCA/PGE.

Secretária daigIMS Macapá, 28 de outubro de 2011.

• /'Daziza tíosSamtoT̂ onteiro/ Presidente da CEL/SIMS
V ^/Portaria n°003/2011 _

EXTRATO
INSTRUMENTRO DE TERMO DE COOPERAÇÃO

TPECNICA N° 001/2011

EM

Secretária/SI
JUSTIFICATIVA N°013/2011-CEUSIMS

PARTES: Estado do Amapá, com interveniência da
SECRETARIA DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL e a
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ.
DO OBJETO: Este TERMO DE COOPERAÇÃO

TÉCNICA visa o desenvolvimento de ações conjuntas
para a execução do "Curso de Formação Continuada
de Profissionais do Sistema Socioeducativo
Estadual", em cumprimento ao objeto do Convénio
Federal n° 750598/2010/SDH.

PROCESSO: 84209/2011
ASSUNTO: Dispensa de Licitação
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24. inc. IV da Lei
8.666/93
OBJETO: Locação de veículos terrestres.
VIGÊNCIA: 90 dias, a contar 04/11/2011.
VALOR MENSAL: R$ 88.220,00 (oitenta e oito
mil duzentos e vinte reais)
VALOR TOTAL: R$264.660,00 (duzentos e
sessenta e quatro mil e seiscentos e sessenta
reais)
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39 - outros
serviços de terceiros de pessoa jurídica.
FONTE DE RECURSO: 101
UNIDADE GESTORA: 310131
PROGRAMA DE TRABALHO: 2001 -
manutenção administrativa.
ADJUDICADA: Cooperativa dos Proprietários de
Transporte de Veículos Leves e Pesados do
Estado do Amapá - COOVAP.

Senhora Secretária,

MACAPÁ-AP 2' ‘ DE OUTUBRO DE 2011
/ i JJNDR. MARCOSROpe&yò MARQUES DA SILVA

SECRETARII^D^ESTADO DE JUSTIÇA E
SEGURANÇÃ;PÚBLJCA DO AMAPÁ

CHAMAMENTO PUBLICO
CREDENCIAMENTO 02/2011

DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente termo de Cooperação Técnica rege-se pelas
disposições da Lei 8.666 de junho de 1993 e o Convénio
Federal n° 750598/2010/SDH/GEA.
DA PUBLICAÇÃO E DA VIGÊNCIA: O presente
instrumento será publicado no Diário Oficial do Estado
do Amapá (DOE) e entrará em vigor a partir da data de
sua assinatura, estendendo-se até 20 de Junho/2012,
podendo ser prorrogado por iguais períodos de acordo
com a legislação vigente e com o interesse e
conveniências das partes, mediante Termo Aditivo.

A Secretaria dc Estado da Justiça e Segurança
Pública do Amapá, através da Comissão
Permanente de Licitações/CPL torna público para o
conhecimento de todos os interessados que, durante
o prazo de 10 dias subsequentes à data de
publicação deste aviso, credenciará Pessoas Físicas
ou Jurídicas para Locação de Imóvel para
funcionamento dos Centro de Referencia e
Atendimento à Mulher/CRAM, na sede dos
seguintes Municípios do Estado: MAZAGÃO,
LARANJAL DO JARI, PORTO GRANDE E
OlAPOQUE,conforme disposto
Chamamento Público n.° 02/2011. Recebimento
do Crcdcnciamento: até 18/11/2011. Análise da
documentação: 18/11/2011,ás 10:00hs.

CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS FINANCEIROS- Não está prevista a transferência de recursos
financeiros entre os partícipes para execução do
presente termo, ficando cada um dos participantes
Integral e exclusivamente responsável pelas despesas
relativas às suas atribuições e è participação de seus
funcionários.
- A remuneração dos professores selecionados para o
curso de formação continuada ocorrerá por conta do
aporte financeiro do convénio, sem qualquer ônus para
as instituições parceiras.

Editai deno

Submeto a elevada consideração de
Vossa Senhoria a presente Justificativa sobre
dispensa de licitação, em favor da Cooperativa
dos Proprietários de Transporte de Veículos
Leves e Pesados do Estado do Amapá -
COOVAP, CNPJ n°01;831.685/0001-80, que tem
como objetivo a locação de veículos terrestres
para atendimento da Secretaria de Estado de
Inclusão e Mobilização Social - SIMS e suas
unidades de execução, para o período de 90 dias
ou até a conclusão do processo licitatôrio Pregão
Presencial n°006/2011, que encontra-se em
andamento, o qual foi suspenso, tendo em vista a
interposição de impugnação ao Edital da licitação.

Fundamento a presente dispensa em
caráter emergencial e temporário, nos termos do
art. 24, inc. IV da Lei 8.666/93 e suas alterações,

O edital poderá ser retirado através do
endereço eletrónico www.ap.gov.br ou solicitado
pelo e-mail: seiusp.ap.cpl@gmail.com. A Comissão
permanente de Licitações se coloca a disposição dos
interessados para esclarecimento e duvidas sobre o
referido Credenciamcnto, no horário normal de
expediente das 08:00 ás 17:00hs ou pelo e-mail:
sejusn.an.cpl@gmail.com. fones (96) 2101-
8319/2101-8328.

Assinam o presente Termo a SECRETÁRIA DE ESTADO
DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL- SIMS e
REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ -
UEAP

Macapá, 24Me Outubro de 2011.Macapá-ap,03 de novembro de 2011

Mauro de Souza
Presidente da CPDSfcJUSP-AP

E L T D A SILVA ALMEIDA
Secretária
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COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE PREGÃO ELETRÓNICO N° 001/2011-
CEL/SIMS

A Secretaria de Inclusão e Mobilização
Social do Estado do Amapá, através de seu
Pregoeiro e Equipe de apoio, avisa aos
interessados que realizará no dia 22/11/2011, às
10:00 horas (horário de Brasilia), a Licitação no
modalidade Pregão Eletrónico n° 001/2011, do tipo
menor preço, cujo Objeto: Aquisição de
combustível automotivo e de embarcação para
atender as ações do Projeto de Erradicação do
sub-registro e documentação básica, conforme
Processo n° 2011/23082. O edital deverá ser
retirado pelos interessados através do endereço
eletrónico
esclarecimentos contanto com CEL7SIMS por e-
mail: cel@sims.ap.qov.br e telefones: 96-2101
3405.

2o Membro Titular: Ana Lúcia Montoiro Canto;

3o Membro Titular: João Carlos do Rosário Souza;
DE CULTURA, em Macapà*AP, 28tie outubro de 2011.

JOÃO Pi. FRL TTÀÂ CARDOSO 1o Membro Suplente: Briane Cardoso da Costa;

2o Membro Suplente Francldalva Moraes dos

Santos.
Preside!

(iTurismo ) Art. 2o •Dè-se ciência cumpra-se e publique-se.

Helena Pereira Colares
Macapá-AP, 28 de Outubro de 2011.

PORTARIA (P) N° 065/2011 - SETUR

A SECRETARIA DE ESTADO DO TURJSMO. no USO

das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n° 0032,

de 03 de janeiro de 2011; e considerando o Capitulo VI. Art 48,

§ 1° da lei 0066/93, e o que consta no Memo. n° 081/2011 -
GAB/SETUR.

HELENA PL
Secretaria de Estado do Turismo

COLARES
www.licitacoes-e.com.br. Para

PORTARIA fP) N° 068/2011- SETUR

A SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n° 0032.
de 03 de janeiro de 2011: e considerando o Capitulo VI, Art 48.
§ 1o da lei 0066/93, e o que consta no Memo n° 91/2011 -
GAB/SETUR.

Macapá-AP. 04 de Novembro de 2011. RESOLVE:

t

Art. 1o - Designar os servidores abaixo relacionados,

para se deslocarem ca sede de suas atribuições em Macapá-
AP até a cidade de Rio de Janeiro-RJ. no período de 16 a

22/10/2011, com o fito participar do evento Feira das Américas

- ABAV 2011

Lucivaldo Morais Pantoja
Pregoeiro

Portaria 026X011-SIMS
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE PREGÃO ELETRÓNICO N° 003/2011-
CEL/SIMS

RESOLVE:

• Alcianl Silva Pacheco
Prodetur;

• Oséas Ferreira Pantoja - Gerente Geral de

Projeto de Revitalização.

Gerente Geral do Art. 1o - Designar o servidor GIOVANNY RODRIGUES

DA SILVA como Pregoeiro desta SETUR. pelo periodo de 01
(um) ano. para realização das licitações da pregão na forma
presencial e na forma eletrónica, conforme Lei 10.520/02 quo

mstitui o Pregão na União, Estados. Distritos e Municípios, e
seus Decretos Federais 3.555/02 e 5 450/05 e seu Decreto
Estadual 2 648/07.

A Secretaria de Inclusão e Mobilização
Social do Estado do Amapá, através de seu
Pregoeiro e Equipe de apoio, avisa aos
interessados que realizará no dia 23/11/2011, às
10:00 horas (horário de Brasília), a Licitação no
modalidade Pregão Eletrónico n° 003/2011, do tipo
menor preço, cujo Objeto: Aquisição de material
de consumo (géneros semi-pereciveis) para
atender as ações do Projeto de Erradicação do
sub-registro e documentação básica, conforme

A Processo n° 2011/23087. O edital deverá ser
retirado pelos interessados através do endereço

Para
esclarecimentos contanto com CEL/SIMS por e-
mail: cel@sims.ap.qov.br e telefones: 96-2101
3405.

Art 2° - Dè-se ciência, cumpra-se e publlque-se.

Macapá-AP, 11 de Outubro de 2011.
Art. 2o - Designar os servidores abaixo relacionados

para comporem a Equipe de Apeio do Pregoeiro

• Ana Lúcia Monteiro Canto;

• Andryo William dos Santos Perolra;

• Briane Cardoso da Costa;

• João Carlos do Rosário Souza;

• Francldalva Moraes dos Santos.

HELENAP
Secretaria de Estado do Turismo

LARES

PORTARIA (P) N# 066/2011- SETUR

eletrónico www.licitacoes-e com br. A SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO, no uso

das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n° 0032,

de 03 de janeiro de 2011;e considerando o Capitulo VI. Art. 48,

§ 1° da lei 0066/93. e o que consta no Memo. n° 082/2011 -
GAB/SETUR.

Art.3o - Dô-se ciência, cumpra-se e publique-se

Macapá-AP. 28 de Outubro de 2011.
Macapá-AP, 04 de Novembro de 2011.

y
Lucivaldo Morais Pantoja

Pregoeiro
Portaria 026/2011-SIMS

ii RESOLVE: IUI HELENA PI
Secretaria de Ekiido do Turismo

lOLARES
Art. Io • Designar os servidores abaixo relacionados,

para se deslocarem da sede de suas atnbuições em Macapá-
AP até a cidade de Rio de Janeiro-RJ. com o fito participar do

evento Feira das Américas - ABAV 2011.

- Periodo 17 a 22/10/2011:

• Elisandra Maria Poreira Gonçalves - Gerente de

Subgrupo do Prodetur;

EXTRATO DO CONVÉNIO N# 003/2011-GEA/SETUR

([Cultura
fjosé Miguel de Souza Cyrilo

Processo n* 51 000.165/20111 CONVÉMO ESTADUM N* 003/2011 QUí ENTRE SI CELEBRAM
A SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR E A
ASSOQAÇÀO MUSICAL DOS ARTISTAS AMAPAENSES
AMAPS, PARA OS FINS NELE DECLARADOS

CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA Peto presenle Instrumento e nos metares termos de direito, cs abaixo
assinados, como outorgante e reoprocamente outorgado, de um lado a
SECRETARIA 0E ESTADO DO TURISMO - SETUR. pessoa jurídica da
Direito Público Interno. CGC n* 00.394.577/0001-25 doravante denominada
como CONCEDENTE. representada pela Secretária. Sr4 HELENA
PEREIRA COLARES, nomeada pelo Decreto n* 0032, de 03 de janeiro de
2011. como CONVENENTE,a ASSOCIAÇÃO MUSICAL DOS ARTISTAS
AMAPAENSES.inscrito no CNPJJMF n* 11.230.124/0001-80, representada
pelo Presidente ÁNGELO ALBERTINO DA COSTA QUEIROZ, resolvem .
celebrar o presenle CONVÉNIO subordnado às clausulas a condições
seguintes que se obrigam a cumprir e respeitar integralmenle.
CLÁUSULA PRIMEIRA -DO FUNDAMENTO LEGAL

O presenle CONVÉNIO tem respaldo legal no § T, do Art 25 da
Constituição Federal, combinado com os Ari. 12. § 4*. 116 e 123. inciso IV
da Constituição do Estado do Amapá, em especial ao Ari 116.§ 1'. inesos
I a VI da Lei n1 8.566/S3, na La n* 811/2004. regulamentada peto Decreto
n° 1994, de 15 de |tl>o de 2004. Decreto n* 3801/2008. e amda, nas
disposições legais que sejam aplicadas em virtude do objeto previsto e
caracterizado neste instrumento lega!

CLÁUSULA SEGUNDA -DO OBJETIVO:

O presente CONVÉNIO tem como objetivo o repasse de recursos
financeiros para a exposição de tunsmo ABAV 2011 - Feira das
Américas, conforme plano de trabalho, parte integranle deste instrumento

•Periodo de 18 a 22/10/2011:

• Francldalva Moraes dos Santos - Chefe do Núcleo

Setorial de Planejamento.P O R T A R I A
N°001/2011 - CONSEC

O Presidente do Conselho Estadual de Cultura, no
uso de suas atrfruições legais, e,

Art 2° • Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se

Macapá-AP. 11 de Outubro de 2011.
Considerando, dispositivos contidos na Lei

n°1)9l1 de 1" de agosto de 2005. que criou o Conselho
Estadual de Cultura c. GLARESHELENA PI

Secretàna d8 Éstàdo do Turismo
Considerando, a vigência do Decreto n“0220

de 07 dc fevereiro de 2006. o quaJ dispõe sobre o
ordenamento do Conselho Estadual de Cultura. PORTARIA (P) N° 067/2011 - SETUR

A SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO, no uso

das atribuções que lhe são conferidas pelo Decroto n° 0032.
de 03 de janeiro de 2011; e considerando o Capttuio VI. Art. 48.

§ 1o da lei 0066/93. e o que consta no Memo n° 90/2011 -
GAB/SETUR.

R E S O L V E:

Art 1o. Conceder lenas regulamentares ao
Presidente do Conselho Estadual de Cultura João Portirio
Freitas Cardoso, no pehodo de 1° a 30 de novembro de 2011.
referente ao exercício 2010/2011. Durante o impedmento do
Presidente, o Vice-Presidente Cièverson AJberto da Costa
Baia, responderá pela Presidência.

RESOLVE:
CLÁUSULA QUARTA-DA DOTAÇÀO ORÇAMENTÀRIA:

As despesas com a execução deste Convénio no montante de R$
96333,00 (Noventa e Seis Mí. Trezentos e Trinta e Três Reais), correrão à
conta do Programa de Trabalho: 23.695.0176.2507. Fonte: 0101 e
Elemento de Despesa: 33.50.41 e serão empenhados de acordo com a
õspontoiização de Dotação Orçamentária Especifica da
Converente/lnte/veniente,da seguinte forma:

Art. 1* • Nomear os servidores abaixo relacionados,

para sob a Presidência do Primeiro, comporem a Comissão

Permanente de Licitação da Secretaria de Estado do Turismo

1o Membro Titular (Presidente): Giovsnny Rodrigues

da Silva; * _

Art 2o - Revogam-se as dsposiçòes em conlrário

Dé-se Ciência,Pubfique-se e Cumpra-se

GABINETE DO PRESIDENTE Ift CONSELHO ESTADUAL
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DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente CONVÉNIO tem respaldo legal na
Lei n* 8.666, de 21 de Junho de 1993, e suas alterações, da Lei
Complementar n* 101. de 04 de maio de 2000, das Leis Orçamentarias, do
Decreto 6.170/2007 ou seu sucedâneo, da inslnjçào Normativa STN n*
01/1997 ou sua suoedánea e as condições especificas da Licença
Ambiental PréYia n# 0040/2010. emitida em 09 de abril de 2010, pela
Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Amapá - SEMA.

DO OBJETO: Este CONVÉNIO tem por objeto o processo de Seleção para
Habiiteção/Contralaçâo. no âmbito do Programa Estadual de Qualificação
Profissional, de Instituição Executora de Ações de Qualificação Social e
Profissional, publicas e/ou privadas, para a Formação de Mào de obra
Qualificada aos trabalhadores que atuarão na implantação das obran da
Usina Hidrelétrica de Ferreira Gomes, de acordo com as demandas das
empresas contratadas para a referida empresa, a ser gerenciado pela
SETE/GEA.

DA VIGÊNCIA: O presente Convénio entra em vigor da data de sua
assinatura, com prazo de vaiidade até a adjudicação do objeto da licitação a
entidade vencedora

Parcela Única no valor de RS 96.333,00 (Noventa e Sets Mil.
Trezentos e Trinta e Trés Reais).

1

Autarquias Estaduais |CLAUSULA SéTIMA -DA VIGêNCIA:

O presente Convénio terâ vigência do dia 19/10/2011 até o dia 21/10/2011.

CLAUSULA OITAVA - DA PRESTAçàO DE CONTAS: Amprev
O CONVENENTE prestará conta dos recursos aplcados de acordo com o
piano de aplicação, corn todas as caulelas legais no prazo máximo de 30
(trinta) dias oo seu término, com as seguintes documentações:

a) Oficio de encanvnnamento (onginai);
b) Cópia do Termo Principal de Convénio. Aditivos e outros se houver
c) Cópia da(s) nota(s) de Empenho;
d) Cópia dos documentos comprobatôrios do recebimento dos recursos:
e) Relação dos documentos de despesas, ordenados cronoiogicamerie

e devklamente numerados, com indicação do credor, data de
pagamento, número de cneque, número de Nota Fiscal (ou
Recibo) e valor,

f) Balancete financeiro assinados pelos representantes legais da
conveniada e por profissional da Contabilidade legalmente
nabiútada:

g) Documentos comprobatónos de cespesas, constituídos de notas
fiscais, redbcs. lolha de pagamentos,comprovante depagamento
de encargos e impostos e despesas bancárias.

h) Relação do material permanente adquindo (se houver);
i) Comprovante de devolução de saldo (se houver);
j) Extratos bancarios do penodo de execução do convénio,

k) Conciliação bancária, quando for o caso.
L) Declaração comprovando a execução do objeto do

Convènio/UCC;
m) Parecer do Conselho Fiscal;
n) Relatório do cumprimento do objeto.
o) Certificação do recebimento dos bens ou serviços adquiridos,

p) Relatório de execução fisico-financeiro.

CLAUSULA DéCIMA SEGUNDA -DA PUBLICAçãO:

Elcio Jcsé de Souza Ferreira
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Oiidv \c Ic: l>;iclu' <IO(NI ln>riliiiduii'i.DO VALOR. O valor total estimado para a execução deste CONVÉNIO é de
R$ 955.500.00 (novecentos e cinquenta e cinco mil e quinhentos reais),
sendo RS 900.500,00 (novecentos mil e quinhentos reais), a CONCEDENTE
e RS 55.000.00 (cinquenta e cinco mi reais), de contrapartida da
CONVENENTE,conlorme previsto no Termo de Reíerônda. de acordo com o
cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho.
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DA FORMA DO REPASSE: será feito em duas parcelas, sendo a primeira no
percentual de 50% no valor de RS 450.250,00 (quatrocentos e cinquenta mil
e duzentos e cinquenta) cinco dias após a assinatura do convénio, a
segunda, no percentual de 50% no valor de RS 450.250,00 (quatrocentos e
cinquenta mH e duzentos e cinquenta reais) com a execução de 60% da
carga horária total do curso

DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA: As despesas com a execução
deste CONVÉNIO por parte da convenente correrão à conta do Programa de
Qualificação de Mâo de Obra, na Fonta de Recursos 0101, Programa de
Trabalho 11.333.30072751.0001. Natureza da Despeu 33 90 34.
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DATA DE ASSINATURA: 25 de jul Ô de 2011.
SIGNATÁRIOS: Assmaram este Convenente SIVALDO DA SILVA BRITO,
pela Contratante e GASTÂO DE ALMEJOA ROCHA e MARCEL PATRICK)
FERNANDES COSTA PêliCoô de/tí

Augusto de Oliveira Júnior
O presente Convèno deverá ser pubLcado em resumo no Diário Oficial
do Estado do Amapá, no prazo máximo de 20 (Vmle) dias, a contar da
data de sua assinatura EXTRATO

CONTRATO N 0 010/2011- IEPA

01- INSTRUMENTO PRINCIPAL:
EXTRATO DE CONTRAO N° 010/2011 - IEPA/AIPA

02- PARTES DO INSTRUMENTO PRINCIPAL:
a(CONTRATANTE
Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnolófllcas do Amapá.
CNPJ:34 927285/0001-22
Signatário: AUGUSTO DE OLIVEIRA JÚNIOR
CPF: 169.267.572-91
b) CONTRATADA
ASSOCIAÇAO INDÍGENA PALIKUR-AIPA
CNPJ: 11.454.254/0001-04
Signatário: GILBERTO IAPARRÁ
CPF: 433.134.422-34

03-CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: O presente
instrumento tem como objeto a contratação de empresa
especializada em Serviço de Montagem da Exposição
Museográfica de longa duração sobre os povos Indígenas
do Oiapoque (Palikur), por meio da Reestruturação da
Casa Tradicional do povo palikur apresentada na
Exposição a Céu Aberto, do Centro de Pesquisas
Museológicas/CPM, Museu Sacaca do Desenvolvimento
Sustentável-IEPA.

04-CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO
estimado do presente Contrato é de R$ 6.400,00 (seis
mil e quatrocentos reais).
05-CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA - O prazo de
vigência deste Contrato será de 15 (quinze) dias,
iniciando na data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual e sucessivo período, lavrando *se
nesse ca ô, o competente Termo Aditivo.
06 - DATA DA ASSINATURA DA AVENÇA PRINCIPAL:

Macapá - AP. 30 ^ 09 / 2011.

Macapà-AP. 14 de Outubro de 2011.
akí̂ 3a Silva Brito

Secretário.

OLARESHELENA PI
Secretária de E&atío do Tynsmo

COMISSÃO ESPECIAL 0E LICITAÇÃOEXTRATO DO CONTRATO N° 004/2011 - SETUR

Processo n* 51 000 03872011
CONVITE N*. 010/2011-CEL/SETE

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE
EXPE0IENTE QUE ENTRE SI CELEBRAM,O ESTADO
OO AMAPÁ, POR INTERMÉDIO OA SECRETARIA OE
ESTADO OO TURISMO
CONTRATANTE.E COMO CONTRATADA A EMPRESA
CA DIAS 0A COSTArME. MEDIANTE AS
CLÁUSULAS E CON0IÇ0ES ABAIXO
ESTABELECIDAS.

HOMOLOOACAO

SETUR. COMO PROCESSO N* 28780.0136/2C11
MODALIDADE:CONVITE N* 010/2011
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para a prestaçào dos
Serviços de Manutenção Predial, para atender as necessidades da Secretaria
de Estado do Trabalho e Empreendedorismo/SETE e suas Unidades.
FIRMA VENCEDORA: CONSTRUTORA CUNHA & CRUZ ITDA.
VALOR GLOBAL: R$ 75218,00 (Setenta e dnco m3 duzentos e dezessets

FUNDAMENTO LEGAL:

Lei Complementar n* 101.de 04 de maio de 2000;
Lei n° 10.520. de 17 de julho de 2002,

Lei n* 8.666. de 21 .06 1993, e alterações posteriores - Lei de
Licitações.
Medida Provisory n* 2.182-18. de 23/08/01- Instituto do Pregão;
Decreto n* 3.555. de 08/08/2000 - Regulamento do Pregão;
Lei nM.320. de 17 de março de 1964;
Decreto n* 2 271. de 07 de julho de 1997.
Instrução Normativa n* 02. de 30 de abril de 2008. do MARE. e suas
alterações;
Let n* 8.078. de11/09/90- Codigo de Defesa do Consumidor e;
Exigências do Edital do Pregão Presencial n* 001/2011-CPL/SETUR e
seus anexos;
Processo n* 51.000038/2011 / SETUR.

,r
reais).

'. 21 de outubro de 2011.

SILVA BRJ O valor

A SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E
EMPREENDEDORISMO. com base na Lei 8.666/93, e suas respedhras
alterações, tendo em vista o resultado do Procedimento Uritatóno na
Modalidade Convite n*. 010/2011, que tem como objeto a Contratação de
Empresa Especializada para prestação de Serviços de Manutenção Predial
para atender as necessidades da Secretaria de Estado do Trabaho e
Empreendedorismo/SETE e suas Unidades, dedara adjudicada a empresa
CONSTRUTORA CUNHA & CRUZ LTDA, com o Valor Global de R$
75.216,00(Setenta e dncomHduzentos e dezesseis reais).

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

Os recursos necessários para o atendimento do objeto deste Contrato
no valor de R$ 1265,50 (Um Mil, Ouzentos e Sessenta e Cinco Reais
e Cinquenta centavos) ocorrerão por conta do exercido financeiro de
2011 na. Fonte: 0101, Programas de Trabalho: 23 122 0001.2001,
Natureza da Despesa: 33.50.30- (Matenai de Consumo).

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

INSTITUTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS
DO ESTADO Vfo AMPÁ-IEPA

AUGUSTO DE OUVEIRA JÚNIOR
Diretor Presidente

Macapá-AP. 210e outubro de 2011.

SM [RITO

AO INDÍGENA PAUKÓR-AIPA

CEste contrato lera rido no dia 04/10/2011 a 31/12/2011. ou ate exaurir-
se o vakx com eficáoa legal após a publicação do seu extrato no Diário
Oficiai do Estado ASSOCIAÇA

GILBERTO IAPARRÁ
PresidenteVyILTAQQ PELKLí

Macapà-(AP). 04 de Outubro de 2011.
CONVITE N*. 010/2011-CEUSETE EXTRATO

CONTRATO N ° 013/2011 - IEPA

01- INSTRUMENTO PRINCIPAL:
FXTRATO DE CONTRAO N° 013/2011-IEPA:

\\
ABERTURA:2ide outubro de 2011
Hora:09:30 (nove e trinta horas).

Helena
Secretána de Eátbbo de Turismo

ires

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para prestação de
Serviços de Manutençio Predial, para atender as necessidades da
Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo/SETE e suas
Unidades.

FIRMA VENCEDORA:CONSTRUTORA CUNHA &
VALOR GLOBAL: RJ 75216,00 (Setenta e croz'

02- PARTES DO INSTRUMENTO PRINCIPAL:
alCONTRATANTE
Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá.
CNP): 34 927 2850001 22
Signatário: AUGUSTO DE OLIVEIRA JÚNIOR
CPF: 169 267 572 91

ÍTrabalho e Empreendedorismo
LTDA

Sivaldo da Silva Brito mjí duzentos e dezesseis
reais).

FAB Viagens e Turismo LTDA-ME
CNPJ:08.641.928/0001-67
Signatário: MÁRCIA CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES
CPF.607.951.582-20

03-CLÁUSULA PRIMEIRA - PQ OBJETO: Constitui objeto do *
presente Contrato a emissão de bilhetes eletrónicos (e-tkket

EXTRATO DO CONVÉNIO N* 0225/2011/FG/SETE ipà -Ap.21de outubro de 2011.
. £PARTES: GOVERNO OO ESTADO OO AMAPÁ COM INTERVENIÉNCIA

DA SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E
EMPREENDEDORISMO E A EMPRESA FERREIRA GOMES ENERGIA

José,
Cl

SA. rtarian*. IJMTOUSETE
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licitação da modalidade Pregão Eletrónico, do
tipo: MENOR PREÇO DO LOTE, cujo OBJETO
é: AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA SINTÉTICA

COADJUVANTE
conforme Termo de Referencia e anexos do
edital. Acolhimento das propostas a partir da
publicação no Diário Oficial do Estado.
INFORMAÇÕES pelo telefone (xx96) 3212-4303
das 08h30m às 12h00m e 15h00m às 18h00m,
ou pelo e-mail: preqoeiro.cpl@iepa.ap.qov.br.

com respectivo código locaiizador) de passagens aéreas,
destinadas
Fortalecimento da Incubadora de Micro e Pequenos
Empreendimentos no Estado do Amapá, Convénio n°
702804/ 2008 - SUDAM/IEPA, conforme especificado no
Termo de Referência (Anexo I), que passa a Integrar o
presente, independente de transcrição, oriundos do Pregão
Eletrónico n° 022/2011 e Processo Administrativo n°
12.458/2011/IEPA.
04- CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA: O Contrato terá
vigência a partir da data de sua assinatura, estendendo- se o
seu prazo de duração e vigência até 01/03/2012, referente ao
Convénio SUDAM/IEPA sob 0 n° 702804/2008, podendo ocorrer
prorroqação de acordo com as condições previstas neste
CONTRATO.
05-CLÁUSULA TERCEIRA-DO VALOR. DA FORMA
PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: As despesas COm à
execução deste CONTRATO estão orçadas no valor global de RS
10 470.92 (dez mil. quatrocentos H setenta reais noventa c deis
centavos); a serem pagos de acordo com a emissão de
bilhetes. As despesas decorrentes do objeto deste Contrato
ocorrerão â conta dos recursos especí ficos consignados no
elemento de despesa: 3390.J3 - Passagens e Despesas com
locomoção. Programa de Trabalho: 19.573.0180.2277, Fonte
3.101 - Contrapartida, no valor de R$ 1.520,00 e Fonte 203 -
Transferência de Convénios, no valor de R$ 8.950,92, no
âmbito do Conven.0 n° 702804/2008 - SUDAM/IEPA.

06 - DATA DA ASSINATURA D*AVENÇA PRINCIPAL:

65.529.489/0001-39); ITEM 07: R$ 574,80
(quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta
centavos) FERRAMENTAS BONAMARK LTDA -
ME (CNPJ N° 07.418.701/0001-94).

atender às necessidades do Projeto

FARMACÊUTICOOU

Macapá-AP, 14 de outubro de 2011.

AUGUSTO DE OLIVEIRA JUNIOR
Diretor-Presidente/IEPA/AP.

Mac 03 de,novembro do 2011
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

E RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÓNICO N° 017/2011 - IEPA/AP

lVlamir Luiz de Jesus Moreira
Pregoeiro/IEPA/AP.

O Diretor Presidente do Instituto de Pesquisas
Cientificas e Tecnológicas do Estado do
Amapá RATIFICA todos os atos praticados
pelo Pregoeiro Vlamir Luiz de Jesus Moreira,
nos autos da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÓNICO N° 017/2011, HOMOLOGA o
procedimento licitatório e torna público o seu
resultado:
PREGÃO ELETRÓNICO N° 017/2011.
Processo: 12.258/2011-IEPA/AP.
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIA-PRIMA
SINTÉTICA
FARMACÊUTICOS, VIDRARIA, EMBALAGENS
E MATERIAL DE CONSUMO AUXILIAR DA
PRODUÇÃO.
ADJUDICADA: ÍTEM 01: DESERTO; ITENS 02 e
03: RS 15.140,00 (quinze mil, cento o quarenta
reais) QUALY COMERCIAL LTDA - EPP. (CNPJ
N° 11.301.724/0001-91); ITENS 04, 05 e 07: R$
13.262,16 (treze mil, duzentos e sessenta e dois
reais e dezesseis centavos) MANAUS SISTEM
LTDA - ME (CNPJ: 01.604.949/0001-63); ÍTEM
06: RS 47.000,00 (quarenta e sete mil reais)
EMVIPLAS ENBALAGEN3 LTDA - EPP (CNPJ:
01.486.185/0001-59).

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÓNICO N° 032/2011-CPUIEPA/AP

O Instituto de Pesquisas Cientificas e
Tecnológicas do Estado do Amapá, juntamente
com este pregoeiro, designado através da
Portaria n° 005/2011-GABI/IEPA de 03 de
fevereiro de 2011, levam ao conhecimento dos
interessados, que estará realizando no dia 18
de novembro de 2011 às 10h00m (horário de
Brasília) correspondente à 09h00m (horário
local), a licitação da modalidade Pregão
Eletrónico, no site vyww.licitacoes-e.com.br. do
tipo:MENOR PREÇO DO ITEM, cujo OBJETO é:
CONTRATAÇÃO
ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
para atender ao DDEA/CPAq/lEPA, CONVÉNIO
SUDAM/IEPA, conforme Termo de Referência e
anexos do edital. Acolhimento das propostas a
partir da publicação no Diário Oficial do
Estado. INFORMAÇÕES pelo telefone (xx96)
3212-4303 das 08h30m às 12h00m e 15h00m às
18h00m, ou pelo e-mail: cpl.iepa@gmail.com

Macasa - AP. 27 / 10 / 2011.
INSTITUTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS E

TECNOLÓGICAS DO ESTADO DO AMPÁ-IEPA
AUGUSTO D£ OLIVEIRA JÚNIOR

Direjor Presidente

FAB VIAGENS E TURISMO LTDA •ME
MÁRCIA CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES

Sócia-Administradora

OU COADJUVANTE

DE EMPRESA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E RESULTADO DE
LICITAÇÃO

CONVITE N° 002/2011-CPL-1EPA

O Diretor-Presidente do Instituto de Pesquisas
Cientificas e Tecnológicas do Estado do
Amapá RATIFICA todos os atos praticados
pela Comissão Permanente de Licitação do
IEPA designados na Portaria n°004/2011-IEPA,
nos autos da licitação na modalidade CONVITE
N° 002/2011, HOMOLOGA o procedimento
licitatório e toma público 0 sou resultado:
CONVITE N° 002/2011 Processo: 12.282/2011-
lEPA. TIPO: Menor preço por hora da mão de
obra. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA DOS VEÍCULOS DO IEPA.
ADJUDICADA: A & G LTDA (CNPJ - MF:
09.253.678/0001-50) VALOR R$ 10,00 (dez reais)
da hora trabalhada.

tMacapá, 03 de novembro de 2011

Macapá-AP, 29 de setembro de 2011. elso Mon ias
feri!EPA/AP.

v.;
I i t t

AUGUSTO DE OLIVEIRA JUNIOR
Diretor-Presldente/IEPA/AP.
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

E RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÓNICO N" 022/2011- IEPA/ AP

(IPEM
Aline Paranhos Varonil Gurgel

Portaria n°. 054/2011/GAB

O Diretor Presidente do Instituto de Pesquisas
Cientificas e Tecnológicas do Estado do
Amapá RATIFICA todos os atos praticados
pelo Pregoeiro Celso Monção Dias, nos autos
da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÓNICO N° 022/2011, HOMOLOGA o
procedimento licitatório e torna público o seu
resultado: PREGÃO ELETRÓNICO N° 022/2011
Processo: 12.458/2011-IEPA/AP. CONVÉNIO
SUDAM/IEPA N° 702804/2008. TIPO: MENOR
PREÇO (MAIOR DESCONTO SOBRE O
VOLUME
CONTRATAÇÃO
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BILHETES DE
PASSAGENS AÉREAS (Âmbito Nacional) PARA
O IEPA/AP. ADJUDICADA: ÍTEM 01: 05% (cinco
por cento) de desconto sobre volume da
venda. FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
(CNPJ: 08.641.928/0001-67).

O DIRETOR PRESIDENTE DO
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO
ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas
atribuições, consoante delegação de poderes
do Governador do Estado do Amapá, nos
termos do Decreto n° 0323 de 07 de Janeiro
de 2011.

ro de 2011.Macapá-AP, 21 de o

AUGUSTO DE OLIVEIRA JUNIOR
Diretor-Presidçnte/IEPA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
E RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÓNICO N° 012/2011 -IEPA/AP

RESOLVE:

Autorizar a servidora Socorro de •

Nazaré Ramos da Costa Coordenadora
Administrativa Financeira
deslocarem da sede de suas atribuições em
Macapá - AP ate a cidade de Xerém- RJ. no
dia 26 de Outubro de 2011. para participar
do Encontro Técnico de Administração e
Finanças com a RBMLQ-I representando ao
Amapá.

VENDA) OBJETO:
EMPRESA

DE
DE CAF a seO Diretor Presidente do Instituto de Pesquisas

Cientificas e Tecnológicas do Estado do
Amapá RATIFICA todos os atos praticados
pelo Pregoeiro Vlamir Luiz de Jesus Moreira,
nos autos da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÓNICO N° 012/2011, HOMOLOGA o
procedimento licitatório e torna público o seu
resultado:
PREGÃO ELETRÓNICO N° 012/2011.
Processo: 12.262/2011-IEPA/AP.
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
EXPEDIENTE E SUPRIMENTO PARA
INFORMÁTICA PARA O IEPA.
ADJUDICADA: ÍTEM 01: RS 8.500,00 (oito mil e
quinhentos reais) ELAINE
NASCIMENTO MELO
08.171.337/0001-73); ITENS 02 e 03: RS 2.587,80
(dois mil, quinhentos e oitenta e sete reais e
oitenta centavos) R. S. IGLESIAS - ME (CNPJ
N° 01.067.007/0001-93); ITEM 04:
FRACASSADO ; ITEM 05: R$ 7.950,00 (sete mil,
novecentos e cinquenta reais) BORTOLOTI E
COSTA LTDA - ME (CNPJ N° 05.541.155/0001-
59); ITEM 06: RS 5.569,00 (cinco mil,
quinhentos o sessenta e nove reais)
COMPUSET INFORMÁTICA LTDA (CNPJ N°

Dê ciência, registre-se e cumpra-se.

Macapá-AP, 26 de outubro de 2011. Macapá (AP). 21 de Outubro de 2011
•i.

\ >

AUGUÇtO DE OLIVEIRA JUNIOR
Direttor-Presidente/lEPA/AP.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÓNICO - N° 028/2011-IEPA/AP.
AlliwPParímhos Varagil cíurgel
Diretora Presidente do IPEM-APCRISTINA

ME (CNPJ N°

íO Instituto de Pesquisas Cientificas o
Tecnológicas do Estado do Amapá, juntamente

este pregoeiro, designado através da
Portaria n° 043/2011-GABl/IEPA de 18 de abril
de 2011. levam ao conhecimento dos
interessados, que estará realizando no dia 18
de novembro de 2011 às 10h00m (horário de
Brasília) correspondente à 09h00m (horário
local), no

.so 'Ana Margarida Castro Eulercom

PORTARIA N° 153/ 11 - IEF

A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO |
ESTADUAL DE FLORESTAS DO AMAPÁ, nosite www.licitacoes-e.com.br. a I
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Artigo 55 e nas demais disposições legais que
lhe forem aplicadas a Lei 8.666/93.
DO OBJETO: O presente Termo tem por objeto
o estabelecimento de obrigações entre as par-
tes, com vistas ao reconhecimento e renova-
ção de dívida e pagamento das faturas de for-
necimento de energia elétrica pela Concessio-
nária de serviço público no Estado do Amapá,
para o SIAC/SUPERFÁCIL, durante o período
de janeiro a maio de 2011.
DOS TRANSIGENTES: DARIO DE JESUS NAS-
CIMENTO DE SOUZA, pelo SIAC/SUPERFÁCIL
e JOSÉ RAMALHO DE OLIVEIRA - pela COM-
PANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA.

posterior publicação.uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Decreto n° 033 de 03 de janeiro de 2011, e tendo
em vista o contido no Memorando n° 10/2011-
NSA/CARF/IEF.

Macapá/AP, 19 de outubro de 2011
í !"

R E S O L V E: —
Jean Everson Coèlho da Silva

Assessor Jurídico - IEF/APArt. 1o - Autorizar o deslocamento dos
servidores Lana Patrícia Santos de Oliveira,
Gerente do Núcleo de Serviços Ambientais,
Cód.FGS-2 e Pedro Américo Tavares da Silva
Júnior, Analista de Meio Ambiental/CARF, da
sede de suas atribuições Macapá/Ap, até o
Município de Calçoene/AP, a fim de que no
período de 01 a 06/11/11, possam instalar
parcelas na área do módulo 4 da Floresta
Estadual, para análise de tipologia e de
biomassa, conforme atividades estabelecidas
no Projeto REDD+FLOTA em parceria com a
EMBRAPA Amapá.

Art. 2o - Dô-se ciência, registre-se e
publique-se.

Macapá-AP, 27

fr[SIAC/Super-Fácil
Dário Nascimento de Souza

Macapá-AP, 15/09/2011

PORTARIA N° 046/2011-SIAC

JESt R̂ASCIMENTO SOUZADARIO DE
A Diretória Geral do Sistema Integrado

de Atendimento ao Cidadão/SIAC , no uso das
atribuições que lhe foram conferidas pelo
Decreto n° 004/2011, de 01 de janeiro de 2011,
tendo em vista o teor do Memo. n°
122/ADM/SIAC/LJ.

DIRETORGERAL-SIAC

EXTRATO
TERMO DE CESSÃO DE USO GRATUITO E
PRECÁRIO N°. 018/2011-SIAC/SUPERFÁCIL E
O DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA
FEDERAL DO AMAPÁ -DPRF/AP.
PARTES: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ,
por intermédio do SISTEMA INTEGRADO DE
ATENDIMENTO AO CIDADÀO-SIAC, como
CEDENTE e o DEPARTAMENTO DE POLÍCIA
RODOVIÁRIA FEDERAL DO AMAPÁ -DPRF/AP
como
declarados.
FUNDAMENTO LEGAL: O presente instrumento
tem por fundamento legal o disposto na Lei
8.666/93, Artigo 116 e suas alterações posterio-
res.
DO OBJETO: O presente Termo tem por objeto
a CESSÃO DE USO de espaço físico, onde se
encontram instalados os boxes de atendimento
dos serviços oferecidos pelo DEPARTAMENTO
DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL DO AMA-
PÁ - DPRF/AP. nas dependências das Unida-
des do SUPERFÁCIL / ZONA NORTE e ZONA
SUL visando a descentralização dos serviços
oferecidos pelo órgão ao Cidadão.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste ins-
trumento Contratual será de 12(doze) meses,
contados a partir da assinatura em 29 de se-
tembro de 2011, podendo ser renovado por
igual ou sucessivo período, até o limite máxi-
mo de 60 meses, desde que haja interesse das
partes ou a critério da Administração, através
de Termo Aditivo a ser publicado seu extrato
no Diário Oficial do Estado.
DOS SIGNATÁRIOS: DARIO DE JESUS NASCI-
MENTO DE SOUZA, pelo CEDENTE e ALDO
BALIEIRO MACHADO,pelo CESSIONÁRIO.

Outubre de 2011.

ANA MARG£RIDd£ASmO EULER
Diretora-Wresldeme

RESOLVE:

Homologo, na íorma da Lei
n° 8.666/93. em: Art. 1o - Autorizar, o deslocamento da

servidora, Edneia Lima Dutra,Coordenadora da
Unidade SIAC/U, a viajar de Laranjal do Jari,
sede de suas atribuições, até a Capital do
Estado, para visitas técnicas a serviço deste
município, no período de 27 a 29.10.2011.

^/ i O / Z g i\ CESSIONÁRIO, para fins neie

y
Art. 2o - Revogam-se as disposições emJustificativa n° 031/2011 - Assejur/IEF/AP

contrário.
Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.Processo n°: 230205.264/11

Assunto: Dispensa de licitação
Favorecido 1: Pemaza Amazônia S/A - Valor R$
2.000.25.
Favorecido 3: Harokio Abdon & Cia Ltda - Valor
R$ 63.35.
Favorecido 4: Dispel Auto Peças - Valor R$
1.424,98.
Objeto: Aquisição de Peças de Automóvel.
Valor Total: R$ 3.488,58 (trés mil quatrocentos e
oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos).
Programa 412001 Fonte 101 Elemento de
despesa 33.90 30

Gabinete do Diretor Geral do Sistema Integrado
de Atendimento ao Cidadão.

Macapá-Ap, 24 de Outubrojie 2011.
nto de SouzaDário de

Diretor Geral

PORTARIA N° 049/2011-SIAC

A Diretória Geral do Sistema Integrado
de Atendimento ao Cidadão/SIAC , no uso das
atribuições que lhe foram conferidas pelo
Decreto n° 004/2011, de 01 de janeiro de 2011,
tendo em vista o teor do Memo. *n° 222/2011-
GAB/SIAC.

Senhora Diretora,

Justifica-se a presente despesa em favor

das empresas acima identificadas, no valor total

de R$ 3.488,58 (três mil quatrocentos e oitenta
e oito reais e cinqúenta e oito centavos),

referente à aquisição de itens de peças para

automóvel, sendo materiais de consumo
destinados a atender necessidade identificada no

Memo n° 041/2011 - ATSGT/UNAD/CAF/IEF,

destinada a recuperação do veículo tipo Blazer,

placa JFM 7073 a disposição deste IEF/AP, que

será utilizado no apoio à atividades de campo,

onde. automóveis nestas caracterlsticas possuem

adequação ao tipo de terreno de acesso, fato que
podemos depreender do despacho contido à fl. 14

dos autos

RESOLVE:

Art. 1o - Autorizar, o deslocamento do
servidor, Carlos Alberto Neves do Nascimento
- Gerente do Núcleo de Orientação, a viajar de
Macapá sede de suas atribuições, até o
Município de Oiapoque, para tratar de assuntos
relacionados a Unidade de Atendimento nesse
Município, no período de 27 a 31,10.2011.

Macapá-AP, 29/09/2011

ŜUSflASCÍMENTO SOUZADARIO DE
DIRETORGERAL-SIAC

CEDENTE

Art. 2o - Revogam-se as disposições em COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇÀO

RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO

ADJUDICAÇÃO

contrário.

Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.

Gabinete do Diretor Geral do Sistema Integrado
de Atendimento ao Cidadão.

CONVITE N* 018/2011
PROCESSO N° 40.000.532/2011
OBJETO: AQUISIÇÃO DE NO-BREAKS PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DO SIAC, EM
VIRTUDE DAS CONSTANTES QUEDAS DE
ENERGIA QUE VEM COLOCANDO EM RISCOS
OS TRABALHOS REALIZADOS PELOS
SERVIDORES DO SIAC PARA A POPULAÇÃO.

Macapá-Ap, 24 de_ Outubro de 2011.
Dário de Jesus Nascimento de Souza

Diretor Geral

EXTRATO
TERMO DE TRANSIGÊNCIA N°. 002/2011.
PARTES: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ,
por intermédio do SISTEMA INTEGRADO DE

CIDADÃO-
SIAC/SUPERFÁCIL, 1o TRANSIGENTE e a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ -
CEA, 2o TRANSIGENTE, para fins nele
declarados.
FUNDAMENTO LEGAL: O presente TERMO DE
TRANSIGÊNCIA tem respaldo legal no art. 37
da Constituição Federal: artigos 308 e 840 do
Código Civil; e os artigos 269, III E 585 do CPC,
bem como, o Parágrafo Únicp do Artigo 2o, c/c

Ressaltamos, ainda, que o preço está

compatível com o de mercado, sendo mais

vantajoso para a administração após criteriosa

pesquisa, encontrando amparo legal no art. 24,
Inciso II da Lei n° 8.666/93 e alterações

posteriores, caracterizando
^
dispensa de licitação.

Desta forma, dando-se cumprimento ao

que dispõe o art. 26 da Lei de Licitações e suas

alterações, submetemos a presente justificativa a

Vossa Excelência, para fins de homologação e

O Sistema Integrado de Atendimento
ao Cidadão/SIAC, através da Comissão
Permanente de Licitação toma público para
fins de confirmação e conhecimento dos
interessados, ADJUDICAÇÃO do CONVITE N°
018/2011-SIAC, tipo MENOR PREÇO referente o
Processo N° 40.000.532/2011.

AOATENDIMENTO

EMPRESA VENCEDORA
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EMPRESA: N. B. ROSA SOUZA- ME 1.7 O Kdual será publicado no endereço elitmnico da Universidade do(Universidade Estadual do Amapá ]
[Maria Lúcia Teixeira Borges

""
oo Diário(Jficial do(lovernodo Kstado do Amapá.
1.7.1 inrejjrain o presente lidital os seguintes anexos.

». ANEXO I - Código da vaga do processo seletivo por
curso, numt:m de vagas, regime dc trabalho, requisito»,
específicos, áreas de conhecimento c temas das provas
didática e cscnla;

b. ANKXO II • Incha de solicitação de mxencào do ia;
candidato (a);

c. ANKXO III - Declaração do (a) candidato (a);
d. \NKXO IV - Rix^iic ninenU) de inscnçio para candidato

(a) com necessidade especifica,
c. AN)’XO V - Quadrr» de alnbuiçào de pontos para

avaliação da prova escrita;
f. ANKXO VI • Quadro vk; atnbençòes de1 ponto.» pan

inalação da prova didática;
g. ANKXO \'II - Quadro d< atribuição de pjiitos pari

avaliação dt títulos,

h. ANKXO \'l11 Requerimento de isenção do pavimento
da taxa de inscrição,

i. ANKXO IX - Formulá rio de recurso.
1.8 A remuneração pan os cargo* de docente em RDIDP, com vineuio

empregaiicm exclusivo com a UKAP, conforme a Ixi n". I.A01. de
0.H Jc Janeiro de 20W, que dispõe sobre o Quadro de- Pessoal
Kfctivo da Universidade elo listado do Amapá, em Regime Je
Trabalho em Dedicação IAClusiva; bem como a Ui rí\ 1.54*1, Je 1A
dc Maio de- 2011, que dispõe sobre a regulamentação do inciso X.
do artigo 42, da Constituição do Kstado do Amapá e, ainda, sobre a
revisão « la renuineração e do subsidio dos servidores públicos, d.i
Administração Direta, das Autarquias e KuiKlaçncs do PoJer
Kxccutivo do Kstado d»» Amapá, compreende a si-guinie
remuneração:
1.8.1 ('.lasse IV, Nivel PU401 - Total bruto RS 5.351,32 pn

Professor Doutor,
1.8.2 ( ilrtsst III, Nivel PM4til - Total bruto RS 4.281,Uf» pau

Professor Mestre;
1.8.3 Classe II . Nivcl PK401 - lota! bruto RS 3.424,85 pan

Professor Especialista.

VALOR GLOBAL: 78.750,00 (SETENTA E OITO
MIL SETECENTOS E CINCOENTA REAIS).

Em: 17 de outubro de 2011.
PORTARIA N°. 102/2011 •UEAP

A Roitora da Universidade do Eslado do Amapá,

no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo
Decreto Estadual n° 0270 de 06 de janeiro de 2011 bem como
pelo Estatuto da Universidade do Estado do Amapá e do
Regimento Geraf e.

Rodcláypàvíttór
PrestaemeCPL/SIAC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO FINAL DE LICITACÀO

nte Tavares

Considerando a necessidade do provimento de
cargos «do Quadro de Pessoal Efetivo de Docentes da UEAP
instituído pela Lei n° 1.301/2009. observadas as disposições do
an 37, Inciso II da Constituição Federal de 1988 e da Lei n°
0066/1993.
e autorização do Governador do Estado do Amapa por meio
Oficio n° 949/2011-GAB/UEAP.

RESOLVE:

Art. 1o - Instituir a Comissão responsável pelo
Planejamento e Execução do Concurso Público de Provas e
Títulos destinada a selecionar candidatos(as) para provimento
de cargos do Quadro de Pessoal Efetivo de Docente, composta
dos membros abaixo relacionados, sob a presidência do
orimeiro1

ADJUDICAÇÃO

CONVITE N° 019/2011
PROCESSO N° 40.000.544/2011
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS NA ÁREA DE REDE LÓGICA NAS
UNIDADES ZONA NORTE, LARANJAL DO JARI
E SANTANA DO SIAC/SUPER FÁCIL. Alexandre Souza Amaral

Aldeei Pires Moraes

O Sistema Integrado de Atendimento
ao Cldadão/SIAC, através da Comissão
Permanente de Licitação torna público para
fins de confirmação e conhecimento dos
interessados, ADJUDICAÇÃO do CONVITE N°
019/2011-SIAC, tipo MENOR PREÇO GLOBAL
referente o Processo N° 40.000,544/2011.

Charles Roberto Silva de Carvalho Macedo
Hellen Kátia Monteiro Cambraia

Art. 2® - A comissão terá as atribuições de planejar,
executar e deliberar sobre recursos, casos omissos e demais
demandas referente ao Concurso Público de Provas e Titulos
do Quadro de Pessoal Efetivo de Docentes da UEAP

2. DAS INSCRIÇÕES:
2.1 O período dc inscrições será dc U4 ik novembro a 05 dc dezembro

de 2011:
2.1.1 As inscnçcks serio realizada* apenas de forma presencial <u

via SliDKX (a UI'.AP nào se responsabiliza por qualquer
cipo de extravio que impeça a chegada da documentação a
seu destino);

2.1.2 As inscrições serio realizadas na UKA1\ Cutnpns 1, m
Svcretam Administrativa da PnV-Reitnai dc Graduação •
PROGRAD/UKAP; localizado na Avenida Presidente
Vargas, n“. 65*1, (.’entro, Macapá -AR, no horário de
IlHhVlmin as 11li30mui e Je I 4h.30min as I 7h3llmin.
excetuando-se sábados, Jommgos e feriados;

2.1.3 Somente poderão inscrever-se candidatos portadores de titulo
de Pôs-Graduação Strido Stunt com Diploma de Graduação,
que comprovem haver correlação com a área de
conheci» nenlo iln concurso;

2.1.4 Sc forem abertas inscrições para o cargo dc (.'lasse II.
Professor com Especialização, nos termos do item 1.2,
poderão inscrcvcr-sc candidatos ponadoa> dc timlo de Põs-
( iraduação tutu unImperialistas com Diploma de
Graduação, que comprovem haver correlação com a área T
conlur.iminin do concurso;

2.2 Somente serão aceitas as inscnçõi-s de candidatos portadores de
Titulo ele Graduação c Põs-Graduaçào obtido no extuior,
dcvidamcnte revalidado cm Programa dc I Vis-Graduação de
Instituição Je linsiuu Superior (II * S) brasileira reconhecida piT.i
CAPIèS, acompanhado de traduçãooficial;

2.3 Alem dos mulos exigidos acima, os candidatos devem atender ao*
requisitos estabelecidos neste edital, cm especial os fixados no seu
Anexo I;

2.4 \ laxj ele mscnçào terá o valor de RS lSn.00 (cento c onqueni i

reais);
2.5 ( ) (a) camJiJjio(a) poJc-ri inscrcvcr-sc em rruis de < M vaga (código

do curso a qual concorrerá a vaga), desde que observe a titulação
ou requisitos exigidos no Ane'xo I deste KJital. e a compatihilidade
de htirárío das realizações das provas:

2.5.1 Para o ciso de tnais Je 01 (uma) inscrição, o pagamento da*
taxas deverá ser feito em depósitos independentes e as liehas
de inscncào «Jcieráo corresponder a cada área dv
conhecimento e os Jocumenios e currículos deverão s« r
apresentados individualmcntc para cada inscrição realizada.

Art 3° - Encaminhar relatório a Redona durante a
execução do processo.

Art. 4° •Revogam-se as disposições em contrário

Art. 5a - Esta Portaria entra em vigor na d3ta de sua
EMPRESA VENCEDORA

expediçãoEMPRESA: FORTE CONSTRUÇÃO E
COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 13.250.236/0001-28

Dê-se ciência, publique-se e cumpca- se

Gabinete da Reitoria da UEAP. em Macapa-AP, 20
de outubro de 2011

VALOR GLOBAL: 60.172,50 (SESSENTA MIL
CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E
CINCOENTA CENTAVOS).

Em: 24 de outubro de 2011.

Profa rges

Reitora

/
PR Ó- REITORIA DE GRADUAÇÃO

DIVISÃ O DE PROCESSO SELETIVO
EDITAL N" 016/ 2011

Rodcíav/cW^cante Tavares
Preéidei/te CPL/S1AÇ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO

A Reitora dn Universidade J< * listado do Amapá .(UKAP) conforme
autorização Jo Kxmo. Sr. Governador do lúuadi.i do \impá. Carlos
( Umilo Góes í.apilxnbv, exarada no Oficio N‘° 949/2(111 -
GAH/ UKAP. em 03 de Novembm de 2011 e, no uso dt suas atnbuiçòcs
legais, conferidas pelo Decreto KstaJual N°. 0270. de 06 de janeiro dc
2011. e pelo Kstatuio e Regimento Geral da I.'tiivcrsiil.iile do Kstado do
Ami|v.'t, bem como pela Portana N” 102, Je 20 dc- Outuhro de 3>1 l, quc
instituiu a Comissão do Concurso Pú blico, torna púbhco para
conhecimento dos interessados a abertura de inscrições para Concurso
Público Je Prova* t Titulos, desrinado a sekcioiur candidatos para o
pmvinunln de cargos do Quadro de Pessoal Kfctivo «Je Docentes « la
UKAP instituído pela lan n* 1.3U 1 /2Í KI9, observadas as disposições do
art . 37, Inciso II da Constituição I 'cderal de 1988 e da l .ci n“ 1993
c as normas contidas neste Edital c ícus anexos,

ADJUDICAÇÃO

CONVITE N° 020/2011
PROCESSO N° 40.000.549/2011
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR
PARA ATENDER A NECESSIDADE DE
CLIMATIZAÇÃO DE ALGUNS SETORES DESTE
SIAC/SUPER FÁCIL PARA O ATENDIMENTO A
POPULAÇÃO.

3. DA REABERTURA DAS INSCRIÇÕES;1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES; 11
3.1 Ao término do prazo de inscrições do item 11. verificada a

inexistência de candidatos, contorne previsto no item 1.1, as
moina* serão reabertas para os candidatos pos-graduaJos Hirto
ititSH portadores de titulos de I 'spe-cialista (Classe II). no período
de 07 a 12 de dezembro de 21)11.

O Concurso IViblico visa ao provimento de 72 (setenta e duas)
vagas, inicialmente Jiscnbuid-as para carulidatos põs-graduados
•tn-tii uniu portadores de titulos de Mestre (Classe III) CHI Doutor
(Classe IV);

1.2 Apos o rénnmo el» i prazo da mscnçào contido no item 21 dsti
I ‘ditai, verificada a ausência dt Candidaios iiurnum, conforme o

1.1

O Sistema Integrado de Atendimento
ao Cidadão/SIAC, através da Comissão
Permanente de Licitação torna público para
fins de confirmação e conhecimento dos
interessados, ADJUDICAÇÃO do CONVITE N°
020/2011-SIAC, tipo MENOR PREÇO GLOBAL
referente o Processo N° 40.000.549/2011.

item l.l , as inscrições serão aberus para candidatos põs-graduados
Lito UH'U pnrtaJores de títulos dc Iespecialistas (Classe II);

1.3 O ( ioncurso será rcgklo por este KJital, inclusive seus anexos, t
executado pela UKAP, através da Pfõ-Ratona de Graduação -
PROGRAD (arl . 26 tio Rv-gimento Geral) e da Divisão de Pnxiesso
Seletivo-DIPS (art. 40 do Regimento Geral);

1.4 O regime de irahalho da atividade docente será o Ja dedicação
integral à docência c á pesqui-a (RDIDP).

1.4.1 ( ) doceiue em KDIDP obnga-se a naanter vinculo
empregando exclusivo com a UlíAP, com almJadc
permanenfe na Unidude respectiva, ixrupando se
e.ulusivanunte com trabalhos de eixsíivi.|K-squí*j e extensão
Je semeos -a comunidade, admitindo-sc a necessária
flexibilidade no desempenho de aiiiidaile* Je inure>se da
Universidade, que nào patudiejuem o exercício regular da
função;

1.4^ ( ) Jocenii «la U I - \ P deverá respeitar o Kstatuto, o Refçmmto
Geral e denials rej^menros. tnmn.ix c regulamentos da
Uiuversidadr e legislação em vigor.

1.5 A seleção dos candidatos será realizada por Bancas Kxaminadoras,
deiidamente lioniologadas pela Oxnissào Organiz.adora, »•

corresp* indente ãs áre-as de conhecimento nu areas afins,
relacionadas no presente KJital, (Anexo I), mediante prova i*rríu,
Je caráter eliminatõnn c classificatrmo; prova elulálica, dc cará ter
elimm.iiono i elassificatóno e prova Je titulos. de caráter
eliminatório e classificatório;

1.6 As provas sinio realizadas na UKAP. (*rmpMt I Ja Universidade,
loeulczaiki na Avenida l’re*identr \'argas, n°. 65U.Centro, Maca|v.i-

4. DAS VAGAS DESTINADAS AS PESSOAS COM
NECESSIDADES ESPECIFICAS: híd M i
4.1 O concurso regido por este edital reservará vagas aos candielaios iva

condição de pessoa com defiaência, conforme eslalxlendo m l .n
Kstidual n° IXk/i, de 03 de maio de 1993:

4.1.1 Os candidatou com nea:ssiilades t'specificas que pretenJam
fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso
V I I I elo artigo 37 ela ConsiiluiçV» 1‘cde-ral e do artigo 3/ do
Decreto l ederal 3.29H/99. c asseguraJo o direito ele
mscnçào ]vjra os cargfis em concurso, cuias atríhmçrVs
sejam compatíveis com a deficiência dc que são portadoras.

4.1.2 O (a) candidato(a) com nece-ssiehdc tspecitica concorrerá as
vagas existentes por área, sendo lhes reservado o percentual
dc 5'' « (cinco por cento) em face da dassificação obtiela. i

concorrerá em igualekdc dc condições com os demais
candidatos.

4.2 Os candielatos na condição dc pessoas com necessidades especificas
terão sua insenção gratuita n.i forma do Artigo 5", § 2", I. d.i l -o
Kstaelua) n° U948/2005;

4.3 Para concorrer a uma dessas vagas (Anexo I ), < > (a) candid.irn{a)
devera, no ato da inscrição, declarar-se pessoa com nectssidnele
especifica;

4J.1 Kncaminhar céipia autenticada do KPK e laudo médieo
(original IHI aipia autenticada), emitido nos úlnmox 12
(doze) meses da data dc publicação deste edital, aiestand
espécie e o grau ou nível da necessidade especifica, com
expressa referência ao código correspondente da

EMPRESA VENCEDORA

EMPRESA: N. B. ROSA SOUZA - ME

VALOR GLOBAL: 79.100,00 (SETENTA E NOVE
MIL E CEM REAIS).

Em: 18 de outubro de 2011.

O ,1
Rodcla^bawilcante Tavares

PreWehte CPUSIAC. AP;
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5.1.6 Cópia do .Título dc Eleitor « do comprovante de quitação
com a justiça Eleitora);

5.1.7 ( Jópia do comprovante de residência;
5.1.8 GVpia do Diploma da Cir.uKwçào acompanhada Jo histórico

académico,
5.1.9 ( iópta da Certificado da l’ó>-Gradunçào acompanhada do

histórico académico.
5.1.9.1 Os candidatos ao cargo de (.lasse IV «kveràn
apresentar a cópia do Titulo dc Doutor acompanhada do
rcspcctivo huuónco acadêmico; bem como. a cópia ilo
Titulo de Mestre acompanhada J< > n>p« it:vo históneo
académico,
5.1.9.2 ( K candidatos ao cargo de (‘.lasse III deverão
apresentar a cópia do I itulo de Mestre acompanhada do
rcspcctivo histórico académico,
5.1.9.3 Os earuhehtos ao cargo Je Classe II deverão
apresentar a cópia do Título dc Hspecoltsla acompanhada

% do respective histórico acailémíai;
5.1.10 C.ópn da l*rma ile ijuitação com o Serviço Militai , para o

candidato do sexo masculino;
5.1.11 Declaração do (a) canJidato 3NEXO III;
5.1.12 Requerimento de liwcnçii» - Candidato (a) com Necessidade

I -specifica:
5.1.13 l.iuJo médico (original ou copu autenticada) para o (a)

candid.uo (a) com Necewaebdc Especifica,
5.1.14 ( (urrieulo na Plataforma Lattes (\ww.cnjHj.ljr), atualizado,

em 01 (uma) via.
5.1.15 UI (uma) fotografia recente, colorida 3X4, fundo Azul

5.2 Na hipotene do (a) c.mdidato(a) com o titulo de Doutor, dc Mestre
ou dc ((specialism ainda nào possuir ( crtificado, deverá apresentar
fotocopia autenticada eb Ata de I lomologação ou Ata de Delesj

assinaJa pelo (Jooriknador do Programa de IV*-( Iraduaçàti «.la
instituição dc origem;

5.3 Serão aceitas inscrições VIA SKDEX, desde que postadas até o
último dn «lo pra /o de iascnçâo previstos nos subiteies 2.1. 3.1,
4.3.21, 4.3 2.2 deste 1(ditai. As inscrições deverão ser endereçadas
ã Universidade do Grado elo Amapá - UlíAP, I,
Secretana \« lministruiva da IV»-Reitoria eJc Graduação -
I’lKXiRAD/ UEA!*; Comissão do Gnicursii. localr/ado na
Avenida Presidente Vargas, n" 650, Centro, Macapá AP,

5.3.1 Os candidatos que optarem pela insençáo VIA SEDEX
ekvcráo encaminhar juniainenic com a Picha de Solicitação
«le Insençin «J« i (a} candielato) (a) devidamente prevnclutlo
(Anexo II), todas as copias elos documentos eJcvtefamcntc
autenticaetax em cartono;

5.3.2 \ LEAP não se responsabiliza por inscnçiV* v «.i SEDEX
que raio che-gucm até n ovleteço previsto no item 5.3, seja
por extravio, por greve nos serviços do Torreio, ou
« jualquer outro motivo;

5.4 E vedada a insençáo extemporânea;
5.5 E vedada a insençáo conditional ou posterior inclusão Jc

documentos;
5.6 \:io serio .tentos pcdtJ»* de alteração Jc opção de código/ \;iga,

apos i realização Ja Insençáo;
5.7 N ão serão aceitas

ELETRÓ NICO.
5.8 A insençáo poderá ser feita por meio de procurador, com procuração

autenticada em Cartono, actmipanhada «k cópia* dos documentos
de uk-niid ide do (a) candidato (a) t do procurador. A procuração e
a> cópias dos Jocumentos deverão scr anexadas ao a-quenmenio
de inscrição c serão retidas;

5.8.1 ( ) (a) candidato (a) inscnto por procuração assume total
responsabilidade pelas informações prestadas por seu
procurador, arcando com as consequências dc eventuais
erros tie seu representante no preenchimento elo
requerimento dc inscrição;

5.9 ToJas as informações prestadas são de mteir.i resptwsalíihdadt do (a)
c.inelubtn (a), podendo a Comissão «lo (.‘oncurso Público excluir
ek » certame aquele que nào preencher os formulános de forma
completa, correta ou que fornecer dados comprovaJanicnte
imeridien»;

6.1.11 Nào ter sofndo, no exercício de função pública, pcnulwUlc
incompatível com a investidura em cargo púhlico.

6.2 Por ocasião da nomeação, o (a) candidato (a) convocado devera
comprovar, sob pena de anulação da tnsenção c de todos
tl« la decorrentes, que satisfaz aos requisitos enumerados
subitem 6.1.

6.3 O (a) candielato (a) investido no cargo público, além Jc exercer
funções nas Areas dc Conlveomento previstas no anexo I. lambem
exercera outras fiançõc* compatívc» com os Requisitos espccftcos
previstnx no anexo I. respeitando n Estatuto, o Regimento Geral e
«kmais regimentos, normas e regulamentos da Lmversxtuk elo
I (stado do Amapá e legislação em vigor.

Classificação Internacional «le Doenças, bem como sua
provável «:aus;i,

4.3.1.1 O (a) candidatou) que- se «Jcdarar m condição de
pessoa com ravcssidadc especifica deverá
«•ncarrnnh.ir laudo médico (original ou cópia
autenticada) e a cfijin autenticada do CIT
ref« n«|ox no subitem 4.3. 1. via SEDEX,
postado impreterivelmente até o dm 14 ele
Novembro «le 2011; endereçado ã
Umversiebde Jo Estado do Amapá - UKAP,
Secretaria Administrativa « la Pm Reitoria de
Graduação • PROGRAD/UHAP; localizado
na Avenida Presidente Vargas. n“. 650,
(.‘entro. Macapá AP;

4.3.1.2 No periodo Jc (M a 14 «le Novembro de 2011. na
Secretana AJministrativa da IV) Ratona de
Graduação - PR( X » R.\D/ UK.AI\ tu » horãno
de OKh.Vknin ;i < llliVhtnn e de 14h.3l >min as
17li.3oin«n, excctuanjo-se sibajos, domingos
e fénados; o (a) candidatofa) qu«' s« « kxlarar
na condição d« J -KSSIW com necessidade
espcCilwa poderá. amda, entregar
pissoalmemc ou através de terceiro (mediante
procuração Jevidainente auleniiejda em
cartimo) o lauik » méilteo e a copia do CPI *

relenJos no subitem 4.3 I;
4.4 < > lurrncimcnio J« > laudo médico (original ou cópia autcnlic.ub; «• da

cópia do ( (PE, por qualquer via. é de rcsponsalnhelade exclusiva do
(a) candidjto(a). A UEAP não st responsabiliza por qualquer tipo
d«' extravio « jue impeça a chegada da documentação a seu destino,

4.5 O (a) canJidato(a) que se declarar na condição de pi-ssoa mm
deficiência poderá rvqucTtr, Jtendimenfo espici.il, no ato ela
insençáo, para o «lia de realização das provas, indicamlo as
condições de que necessita para a realização desta, conforme
previsto no artigo 4*1, 1" e 2o. do Decreto n“ 3.29H/99 e SUJS

alterações;
4.6 A cópia do ((P!; e o laudo médico {original ou copia autinticaein)

terão validade somente para este concurso pú blico « ' mio serio
dei olvidos, assim coino nào serio fornecidas copias desses
documentos;

4.7 A relação dos candidatos que tiveram i insençáo defenda e/ou
in«k lenel;t liara concomt n;i condição de pessoas com deficiência
será publicado no endereço eletrónico da Universidade Jo I (staJo
do Amapá íhitp /Aixvw.uc,

2* »11; e postiriormente, no Diáno Oficial do Governo «lo Estudo
«lo Amapá;

4.7.1 Os candidatos terão prazo Jc 4K horas para recorrer de
mscnç« Ks mJefendas a partir da publicação «la relação
citaJ.1 no subitem 4.7. para contestar o indefenmtnto da
insençáo como pcssuia com tk ficié-ncia. O recurso deverá
set aprese-nrado conforme formulário de Recurso ( 3nexo
!\) «kste Edital
4.7.l.l Somente serão apnctidt >s os recursos devidamente

fundamentados com exposição detalhada das
razões que o motivaram, J«s«k que dirigido? ã
('.omissão ilo ( " KICUTSO. entregue sob protoc« >|o
geral «la UKAl*. <]ampnt I. Secritam
Administrativa da IV»-Renori:i «le Graduação •

PROGRAD/UEAI*; localizad«i na Av.
IV-ykli-nte 3'argas, 65*'. ((entro. ( (EP 6S.'XKl-
070. Macapá- Ap. pessoalnvulc IKI via SEDEX,
observando os subitens 2 1.1 c 2.1-2;

4.8 A inobserv ância «lo elisp« i>to n«i subitem 1.3. acarretará a pe-nla do
«lirnto ao pleito das vagas reservadas aos candidatos cm tal
condição e o não ateiulimcniii is condiçcics especiais necessánas.

4.9 Os candidatos aprovados que <e declararem na condição «le pe ssoas
tom deficiência, serão convocados para s« submeter à pericia
médica promovida por «qmpe multiprofissional Je
respoivabilidaik «la Secretaria de E(stado da Administração -
SI 'AI), «jue verificará sobre a sua qualificação como pessoa c«im
deficiência ou não, bun ciimo, n« i estágio probatórv», sobre a
incompatibilidade entre as atribuições Jo cargo pot área de
habiliuçio e a deficiência apresentada nos termos d» i artigo 4.3, Jo
Decreto n.° 3.2')K/‘W e suas alterações;

4.9.1 Os candidatos deverão comparecer a perícia médica muni«ios
Je laudo médico ongmal IHI eópia autenticada, emniJa nos
úliunos 12 (ekr/c) meses, contados da dara Je puhhcaçào
Jeste Edital, para os exames pré-admission.ns, que nreste a
espécie e o grau ou ni« « l eb deficiência, com expressa
refefúiCM ao código correspondente «ia fdassilicacWi
Intemaciorul de Dtxnças. cnnfnirie iqH’uficado no
Decreto n." 3.29H/V9 «: suas alter.içõts. bem como à
provável causa «In deficiência;

4.9.2 O (a) candidato (a) na conJicdo Je- pessoa tom Jebciénaa,
reprovado na purieiu nxehca no decorrer Jo estágio
probalono, em vimidc dc mcompatibiliJade da defickoeia
com as atribuições do cargo, será eximerido ITK diante
prt<csso administrativo disciplinar,

4.9.3 ( ) (a) candidato (a} que, no ato da inscrição, sc declare pessoa
com deficiência, se classificado ia) e- a»iisnkTi«los de fato.
pessoa com deticií-ncia. lerá MU norra- publicaJo em lista á
parte, e figurará lambem na lista Je classificação geral,

4.10 \s vagas reservadas as pessoas com deficiência. ckTniubx no
subitem 4.1.1. que nà« i forem providas serão preenchidas pelos
demais candidatos, observada ;i orJem geral de classificação.

5. DOS REQUISITOS PARA A INSCR1ÇÀO: r
5.1 Para mscrever-se o (a) candubto (a) deverá apresentar no ato de

insençáo:
5.1.1 l - icha de Solicitação J« Insençáo do (a) candubto (a)

devidamente preuichulo corn i »s document'»s (onginaes c
ci‘i|»i4*) pant afenção pelo servidor responsável no ato da
inscrição, conforme solicitados no Anexo II;

5.1.2 Antes J« efetuar o recolhimento da taxa de insençan. o (a)
cuidiebto (a) deve certitic.xr-sc Je que preenche todos its

requisitos ncce-ssários para participação no concurM »
público, l ista laxa. unu vez rtci*lhKj.i, não será restiruida
em hipótese alguma;

5.1.3 Comprovante do «kposito de pajjimaito «la taxa « le inscrição,
que devirá ser recolhida eliretumetitc no (iaixa Hancáno « »u
Transferencia O» Um: no Banco do Brasil, Agência
3575-0, Conta Corrente n°. 6814-4. «in nome da
llnivitsidaile do lístjdti elo Amapá (1JEAP), no valor «Je
RS 150,00 (cento e cinquenta reais);

5.1.4 ( ,
'ópia «Ja cédula de identidade,

5.1.5 ( Apia «lo ( (adasini «k - 1'OMM HMC» - Cl*l;;

os aios
no

7. DA ISENÇÃO DA TAXA DK INSCRIÇÃO: 4J;
7.1 Nào haverá isenção total ou parcial tki valr# «la taxa dc insençáo.

exceto para os candidate* que o solicitarem nos termos do $ 1" «lo
Decreto N.° 6.59.3, de 2 «k- outubro «le- 3KW. pubhaido no Diá no
Oficial da União « le .3 de outubro de 2008.

7.2 A eseiiçào supramencionada nos ceniu* da Ixx, conforme item 7|
deverá ser solicitada mediante o preenchimento e eiiire-ga elo
formuláno Jc Rcv^i« nm« nto «Jc Isenção do PagaiiKiito de 'laxa «le
Insençáo contido no Anexo VIII «Jeste Edital, no ato eb inscrição,

quretamvntc* com os documentos hstatkw no item 5.1 deste Edital,
com a prestação do seguintes documentos: •

7.2.1 Declaração anual de isento «Jo ano dc IflMO {para quem
recebeu no ano dc 2009 o « ak>r mensal ek- até RS 1.257,12).
Jo Imposto Je: Ren«la de Pessoa Eisica, do (a) candidato (a)
e «le quem ele «kpenda;

7.2.2 ( iopia da pagina de identificação «la Carreira Jc Trabalho i
Previdência Social {(."IVS), c< *m numero «Je sene « «Li
pagina do contrato de trabalho que íJcnnfique as «latas ei«
admissão e de demissão «lo ultimo emprego, comprovando
a condição «le dcsemprcga«lo c dc que não esta recebendo
seguro-desemprego;

72.3 (iopias das 03 (três) ulttmas contas de energia détnca
domiciliar que nào ultrapasse o consumo nunsal «le 80
(oitenta) kM'h, as quais deverão ter o mesmo endereço do
(a) canebdato (a), confirme' item 5.1.7;

7.2.4 ( iotnpruvação de scr membro «k família de Ixuxa rendj m*

no «lia 16 ik' imvcinbni Je*

* temvos Jo Decreto Eeekral N" 6.135, «le 2t 07,
7.3 \ s infomiaçíKs pre>taebs no Pedido ek Insençáo, bem como a

Jocumencacào apresentada, serio de inteira responsabilidade do
(a) candiJato (a), podendo este, a qualqucv momento, s«-r
eliminado dl» concurso «• rifp >nel« r jv »r cnnve contra a fé pú blica,
setn prejuízo de « nitras sanç«'ie-í legais;

7.4 Serio desconsiderados os pedidos de inscnçi
'

*es com isenção «i«
pagamento de laxa «le camltdulo « jue.

7.4.1 Omitir tnformaçràcs e/ou tomá -las im eridicas,
7.4.2 Eraudar c/ou falsificar «Jocumcnuçào;
7.4.3 Pkitiar a isenção sem apresentar cfipia d** documentos

indicados neste Edital;
7.5 ((ada pedido dc isenção será analisado e jtilgaelo pe*l:t ((omissão do

( (•Hicunuieb UEAP;
7.6 No ato da insençáo, a cópta do Jocumento comprobatóno de sua

hipossuficiéncia económica c de quem ele dcpcnJa, conforme
estabelecido no item 7.2, «kverá estar autentievida em cartono e ser
entregue na UEAP. conforme' subitem 21.2
7.6.1 Aos candidatos que residem fora do município «k Ma« apa-

\P, os «kieumentus deverão ser remetidos via SEDEX,
conforme subitens 5.3, 5.3.1 e 3.3.2,

7.7 As conilições especiais soliciladas serão alendnbs pilos enti-nos di
vialnlklade e ele ra/oabilidade

7.8 O «Jcfcnmento ou indefcnmento dos pedidos «Je isenção *erào
divulgados no dia 17 Je novembro «k- 2t )l 1 e sirá publicaiki no
etiderev » eletnimco da Universidade do Estado «Jo Amapá
fhttp:/Av\v\v.ueap edu.br /): e posteriormente, no Diáno Oficial
doGoverno do Eotiado «lo Amapá

7.9 O comprovante «Je insençáo devera ser mantido cm poder do (a)
candidato(a) c apresentado nos locais de realização Jas provas,

iiiscnc« H-s VIA FAX e CORREIO

5.10 A Solicitação «Je Inscrição está sujeita ã confirmação peb ( (omissão
do Concurso Público. Nào será «Iclenda a solicitação dc mscnçào
que1 nào atenda ao cstabelvciilo n«.stc Edital;

5.11 O (a) canJidato (a) deverá declarar no fonnoláno «k sohalaçào Je
iivscriçào, que os ikx/ijuxntos evtgidos para comprovar os
requisitos básicos para a investidura no cargo, serão apresentaJos
por ocasião da posse;

5.12 A qualquer tempo po«k-r-sc-á anular a mscnçao, provas, a
notnoção e a posse do (a) candidato (a), «JesJe que constataJa
falsidade em qualquer «Jeclaraçáo e/ou qualquer irregubndade nxs
provas ou em «locumenios jprvsemados;

5.13 \ candidata que tint necessidade «Je amamentar Juranre a
realização Jas prova* do « rá levar um acompanhante, que ficará
em sala reservada para essa finaluLulc e que será responsável pela
guarda «la cn.inça. A candidata que nào levar um acompnhanie
nao fará as provas,

5.14 A solicitação Je- comliçóes espcciaix será at«ndida obedecendo a
«•nu’rios de viabilidade c razoabilid.uk;

5.15 A nio solicitação de condiçties especiais no ato da mscnçào implica
sua nà« i concessão no dra < k realização das provas;

8. DA CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES:... , . ... . .. . BHHWWh. ;Á
8.1 Os pedidos de inscrição serão aMifmnadosi pela Comissão Jo

(.oncurso que apreciará im documentos encaminha«Jos |>elos
candidatos uiscntos, conforme exigência no ANEX( ) II;

8.2 O (a) randidatofa) que apresentar a documentação exigida
incompkta nào terá confimvoeb a rua inscrição, sendo
automaticamente eliminuilo «Jo ((oncurso.

6. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NO
CARGO: ; i ! í . r

'

( «
'^T > TiTli ' - : HTOl. - fS )

6.1 S« rào exignln». antes da assinatura Jo aro de provimento de cargo:
6.1.1 l‘cr sido apmvado c classificado no concurso,
6.1.2 Ter nacionahdiik' brasileira, ou ser naturalizado na forma da

ki, ou ainda, se ek outra nacionalidaJe, apresentar
documentos que comprovem a permanência regular e
definitiva no pais nus termos da legislação em vigor.

6.1.3 l er idade mínima «k 18 anos completos, na data da posse;
6.1.4 ( (omprovar e> tar ein dn com as «ibripçôc» ekntonis. exceto

para esinngnros;
6.1.5 ( (omprovar estar quite com o seaiço militar, quando do sexo

masculino, exceto para estrangeiros;
6.1.6 IVissuir aptielão lisica e mcnral pira o exercício das atribuiçiks

Jo cargo, comprovaila por atestado médico oficial,
expedido peb Junta Médica «ki E.si uk ».

6.1.7 Possuir a titulação exigija nos requisitos específicos,
conforme indicaJo neste edital {.Anexo I);

6.1.8 Apresentar outros «kicumenios que se fizerem meessános à
«jHiea « U posse;

6.1.9 Nào acumular cargo, emprego c funções puNicis, exa to
•aqueles p«Tmiinkis na (jonstitvnçôo l eikral, asseguraJa a
hipnene «k opção Jentn » «Jo prazo para a posse;

6.1.10 Nào receber proutitos Je aposentadoria que caracten/v
acumulação ilicna «le cargos n:i fumu «Jo art. 37. inciso
XVI. da Ginstituição Federa!de 1988

8.3 A relação dos candidato* que tiver cm suas lnscriç«Vs confirmadas
será publicada no endereço eletrónico «b Umvcrsulade do Estado
Jo Amapá (http;/ /wxvxv.uv-.ip edu.br/). bem como no Quadm «1«
Avisos do (AMpus 1 da UEAI’; c posteriormente, tu » Diáno Oficial
«k » ( lovcmo do Estado do Amapá;

8.4 Será considerado inscnio o {;») candidato (a) que tiver seu p<duio de
inscrição deltrkki pela ((omissão do ((oncurso;

8.5 Nào haverá re-stituiçào eb ta.\a dc uwcnçào na hip<‘ues.. de
indeferime-nto da inscrição ou qirando, por qualquer circunstância,

o (a) candubto (a) «kixar Je prestar e> ((oncurso.

1.DA BANCA EXAMINADORA; i» i l V'i l :w{r^j
9.1 A Banca Elxaminadora será composu por 3 (três) membros

vinculados à área ek conhecimenio, ou áreas afins, Je «que é obj«re »
o concurso, escolhidos «retre docentes de instiruic«<s de
superior c que não possuam parentesco ou afinuliieie entre >*mesmos, IHI entre candidatos aoa-rtamt.

9.2 \ presidência «Ja Banca l .xaniitu«k >ra será exercida pelo membro
com maior ntulaçài ». ((aso mais Jc um membro tenlu

CIISMII »

a misru
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titulação, presidirá .1 Banca aquele- e« *m manor umpu de serviço no
ensino suprior.

21/12
/ 21)11

Prazo para recorrer do Resultado Provisóno da Prova de Títulos (24 horas);11 a
tft íttlÚtítflKÍ i iJíLo 'J

10.1 As informações sobre o concurs* » scrà* i publicadas no endereço
eletrónico da Universidade do KstaJo do Amapá
intp:/ Ai \yv\ .ucap.cdu.br/ V. Um como no Quadro Je Avisos do
(.iimpMS I da UliAP; e posteriormente. no Diário Oficia) do
( iovemodo listadodo Amapá

10.2 Oacompanhamento de editais, avisos e comurucados referente»: ao
Concurso Público são dc re-spinsabilidade* exclusiva do ta)
candidato {a), lembrando i|ue todos os horàno* estabelecidos, ou
que as Bincas Examinadoras vierem a estabelecer, lerão conv »
referencia o horário local;

10.3 ( > cronugr.irm de execução obedecera ao quadro abaixo:

10. DO CRONOGRAMA: , vi;
22/12
/2012
23/12
/2011Homologação do resultado da Prova dc Título;32
28/12
/ 2011Da Homologação do Resultado Final do Concurso.33

11.DAS PROVAS li. Ti-Uivi ), ;, -
11.10 ( jincurso constará das seguinte» pmvas;

11.1.1 Prova I(senta (climirutóna e classificatóna);
11.1.2 Prova Didática (climmatòna e classificatona);
11.1.3 Prova de Títulos (elimiratuna e classificaióna).

11.2 () (a) candidato (a) e|ue obtiver nota inferior a 7,0 (seres) pintos na
Prova Kscriva será eliminado;

11J O (a) candidato (u) que obtiver nota mfoior a 7,0 (svtcs) pmros na
Prova Didática será eliminado;

11.4 O (a) candidato (a) que não possuir os Requisitos Ixspedlieos
constantes no Anexo I será eliminado da Prova de Títulos;

11.3 lim hipótese alguma haverá seguiufa chamada para as pnivas e o
nao cumprimento das regras previstas neste edital implicara tin

eliminação do (a) candidato (a).
11.4 De OKJJS as prova* sir.i lavrada ata pia Banca lixaminadorn.
subscrita por todos os membros, que deverá mencionar todas as
ocorrências relevantes durante sua realização, para fins de registro c
comprovação.

N" PcricnlAtividade o
"4/ II
/?mI .ançamenio do Helical01

04/11
/2011Inscrição para candidato que se eleebrar na condição dc pessoa com deficiência, conforme

item 4 c que atendam as disposições preliminares do irem 1.
02 a

14/11
/2011

Deferimento/ Indeferimento da insenção para o (a) candidato (a) que se declarar na
condição de pessoa com deficiência;

16/1103 /2011
16/11
/2011Recurso para msenções indefcndas para candidatos na condição ele pessoa com

deficiência (24 horas)04 a
17/11

12.DA PROVA ÊSCHITA: |i, Mi-iU
12.1 A prova esenta terá a duração de- 3 (ires) horns, constará de

elaboração de texto sobre o tema sortudo e será lida, //* tiiierii,
em voz alta, pvlo (a) candidato(a) ap‘>s o tempi de sua rcali/açán,
na presença de todos os participantes: /

12.1.1 li vedado ao (a) candidato (a) consultar qualquer material
m -sia avaliação;

12.1.2 Os textos deverão ser escritos com caneta esferográfica cor
preta ou azul. Não serão aceitos textos escritos a
lápis/grafite.

12.1.3 Os rascunbtis, quando houver, serão retidos pia Banca
Examinadora, mas náo computados para efeito de análise e
atnbuição de nota;

12.1.4 A prova esenta de língua istrangeira scrã no idioma de
liabilitação da língua (espanhol, francês ou mpjcs) do
Requisito I'.spcifiCo constante do Anexo I, conforme
designado no GiJiipi da \ igj para qual o (a) candidato (a)
>e escroeu.

12.1.5 A prova esenta constará de no mínimo 60 linhas e, no
máximo de 120 linhas, conforme' folha dc prova Jistribuida
no dia pia Banca Avaliadora;

12.1. A Banca Avaliadora da 1’rova 1isenta será compada pir A (três)
avaliadores, conforme Anexo \’ do «dual,

12.2 \ avaliação da prma escrita será procedida dc acordo com criténos
csiaheleodus no Quadro de Atribuição de Pomos para Avalução
da Prova Escrita (AnexoV) deste lidilal.

12.4 Na avaliação da prova isenta, cada avaliador (a) atribuirá ao (a)
candidato (a) Nota Parcial na escala de- 0 (zero) a lllfi (tlez) pmtos.
A Nota Final por avaliador (a) será J somatória da Nota Pircial
dividida por 10 (dez).

12.5 ( ) resultado da Prova liscrita será a média antnictica das notas finais
atribuídas ao (a) candidato (a) por cada um dos avaliaJores,
calculada até a segunda casa decimal, sem arrcJondamciiio

12.6 Será eliminado o (a) candidato (a) que obtivir nota inferior a 7,0
(sete) pintos na Prova I isenta,

UDAPROVADIDATICA: ,!l;! I 1 ..IS.íHi
13.1 A prova didá tica obictivu avaliar a capacidade- dc planciamento de

aula, de transposição didática dc contcúdíis e ttlxrcs, eic
eomunieação e dc síntese do (a) candiiiato (a), bem como seu
conhecimento da maré-ru.

13.1.1 A prova didática consistirá de aula proferida pan r» nível dc
graduação, no tempi mínimo du (quarenta) e máximo 50
(cinque-nra) mmutiw;

13.1.2 ( ) (a) candidato (a) que não cumprir coin o tempi mínimo c
máximo, conforme item 13.1.1 será eliminado;

13.1.3 A prova didática uivará sobre o conteúdo do tema sorteaJo
com 24 (vinte e quatro) horas de antecedé-nrw a sua
realização, confonrx prwisui no sulntem 10.3. Caso o (a)
candidato (a) não respite os limites ele tempi estipulados
mule item será eliminado.

13.1.4 O (a) candidato (a) obngatonamcnrc devera «star presente
para o sorteio do tema no du 18/12/2011, as K horas,
confomie prvvivto no subitem 10.3 (cronograma de
execução);em caso ele falta ou não companximento na «laia
c horário previsto, o (a) raiuhdaui(a) e-starã
automation*me eliminado do processo seletivo;

13.1.5 A prova didá tica será reah/ada nos dias 19 c 20 dc de/embro
de 2011, cm tantas scssòe* públicas quanios forem o» (as)
candidatos (as);

13.1.6 A Banca Examinadora procederá ao sorteio do pinto que
deverá ser o mesmo para os cambiam» que realizarão a
prova JuLitica, conforme- subitem 10.3 (cronograma «Ic
execução)

13.1.7 A ordem dc apresentação dos candidatos deve ser
estabelecida mediante sorteio realizado no horáno prevwto
para o início demu prova;

13.1.8 (guando d«i sorteio do pomo p-b Banca I xaminadora, caso .
a quantidade de candidatos classificados obnguc a
a-alizaçào da pnna tin mai* ele um dia, deverá também se r

feito sorteio dos grupw «Jc candidatos; conforme tubiktn
10.3 (cronograma dc execução);

13.1.9 () sorteio do ponto para cada gmpi de candidatos incluirá
todo* «is pinto*.

13.1.10 A pmva didática de língua estrangeira será profenib no
idioma dc habilitação d:i língua (espanhol, francês ou inglês)
do Kcquivito Hspcifico constante do Anexo I, conforme
designado no Código da Vaga pra a qual o (a) candidato
(a) se inscreveu.

13.2 Poderão KCT utilizado» quaisquer recursos diiHiiCn» compatíveis,
« abendo ao (a) candi«lato (a) providenciar, por seus próprios
meios, a obtenção, instalação e utilização do equipamento
necessário;

13.2.1 Os recursos didáticos a «mm uuhzaik» na Prova Didá tica
(Aula) serãoele inteira respmsabilidadc «lo (a) candidato (a),
rexpinsabiJtzando-se pio pleno funcionamento e
instalação dos mesmos.

/2011
Resultado do Decurso do (a) candidato (a) na condição de pessoa com deficiência

(confirmação da in.scnçào)
1 H/ II
/2011U5

14/11
/2« illSolicitação de isenção dc inscrição pnra o (a) candidato (a) que se declarar m condição ele

hiposvuficiéncia
t »6 a

16/ 11
/2011

Deferimento/lndcfcrimento « i;i solicitação Je isenção Je insenção para o {») candidato (.i)
«)uv. se declarar na condiçãode hipissuficiência

17/ Ht »7
/2011
17/ 11
/2dllRecurso para mscnçòe's mvlefendas para candiJatos na condição Je hipissuficiéucu (24

horas)
( »8 a

IK/ I I
/2(111

Resultado do recurso do (a) candidato (a) na condição dc p-ssoa com hipissuficiéncia

(cnnfmmçâoda insenção)
21 /11
/2011u9

(»4/11
/2011

Inscrições para candidatos pós-graduadr* ttritio x/ur, conforme itens 1.1 e 2.110 a
05/12
/2011
( »5/12
/2011Confirmação das msenções IXfcndas c/tiu Indefcnefa», conforme itens 1.1 e 2111

05/12
/2011

Recurso para inscrições indefendas do icem n* 12 do cmnogrima (24 hora»)12 a
06/12
/2011
07/12Resultado do recurso do item 12 docronograma (confirmação da insenção)13 /2011
( »7/12
/2011Heulxrluri de msençfies, para candidatos pVs-graduados Uta t<nur, conforme itens 1.3 e

14 a
3.2 12/ 12

/2» I 1

12/12
/2011( ionfinmçio «h» inucpêiiv lXfenJas e/nti InJefendas, conforme itens I ) e 3.215

12/ 12
/2UI 1

Recurso para inscrições mJefe-ndas do ite-m n" 15 Jo cronognuia (24 lu »r,is)16 a
13/ 12
/2011
1.3/12
/201117 • Resultado do recurso do nem 16 do cronograma (confirmaçai i da inscrição)

14/12
/2011Prova Escrita (eiminatóna e dassificatóru);IK

15/12Resultado Provisório da Prova Escrita;19 /2011
15/12

Prazo para recorrer do Resultado Pruvistário «la Prova Esenta (24 horas);2> i a
16/12
17/12
/2011Resultado dos Recursos da Pruva Esenta;21

17/12Homologação do resultado da Prova Esenta;22 /2011
IK/ I 2
/2011

Convocação para a Prova DtJática (Aula) e Sorteio dos Temas (OHIi). ( ) (a) caiKlulatu (a)
tem que estar impreteriveltnyme na h»ra marcada.23

19/12
/12 e
20/12
/3111

Pmva Didática (climmatòna e classificatona). O (a) candidato (a) tem que estar
impreterivelmente na hora marcada (OHh).24

21/12
/3)11
21/ 12
/3)11

Resultado Provisório «b Prova Didática,25

Prazo para recorrer «lo Kcsultailo Pro\ i»i
'»n« nb Pniva I Jxlálit a (24 horas);26 a

22/12
/3»11
23/12
/3)11Revoltado elos Recurvos «b PnAa Didática;27
23/13
/3*11I Jomologaçào do resultado Ja Prova Didática;2K
18/12
/2»11Enncgi da documentação para a Prma <k Títulos (ehmmatóm e cbsnficatória)29
21/12

Rcsulukio «lo Rcoirso da Prova de Tiíulos;V ) /3)11



(DIáRIO OFICIAL)Macapá, 04.11.2011 Pág. 19

candidato (a) tem a ré 24 (vinrr « quatro) horas após a
divulgação deste

17.13 Contra o resultado provisório da prova dc liuilos, o (a)
canJiJnro (a) tem ate 24 (vinte u quatro) horas após a
divulgação deste

17.2 O recurso deve ser protocolado MO horáno de 09h30min ãs
Ilh.VImin das 14h3t )nún ãs 17h30min, assinado pelo (a) candidato
(a), dirigido ã Comissão do Concurso Publico, no Protocol'» Geral

13.3 O (a) candidato (a) devera apresentar Plano de Aula. em \ (três)
vtas, que será entregue a Banca llxammadorA, no inicio de sua
aula.

13.3.1 Não participará da prova didática o (a) candidato (n) que, por
qualquer motivo, náo apresentar seu Plano de Aula. Neste
caso, o (a) candidato (a) será eliminado;

13.4 Todos os candidatos deverão estar presentes e issinar a lista dc
presença na hora marcada para o inicio da prova didá tica, sendo
considerado desistente o que estiver ausente;

13.5 Os candidatos habilitados á prova didática ficaráo confinados em
sala própria, aguardando seu horário de prova.

13.5.1 I ! vedado aos demais candidatos de uma mesma área assistir

:i prtna ele outro (a) candidato (a) concorrente:
13.5.2 \ prova didática st m realizada em sessão pública e será

gravada, para fins de registro.
13.6 A Banca Avaliadora da Prova Oídatica será composta por 3 (três)

avaliadores, conforme Anevo A ' l elo edital,
13.7 A avaliação da prt >va didá tica será procedida Jv acordo com

cniénos estabelecidos no (Quadro de Atribuição de Pontos para
Avaliação da Prova Didática ( Anexo A' l ) deste I(ditai.

13.8 Na avaliação da Prova Didática, cada avaliador (a) atnbuird ao (a)
candidato (a) Nota Parcial na escala Je U (zero) a 100 (dez) pontos.
\ Nota Pinai por avaliador será a somatória ela Nota Parcial

'v dividida por 10 (dez);
13.9 O resultado da Prova Didá tica será a média aritmética das notas

finais atribuídas ao candidato (.i) por cad.i um elos avaliadores,
calculada até a segunda casa decimal, sem arredondamento.

13.10 Será eliminado o (a) candidato (a) que obtiver nota infctvir a 7.n
(sele) pontos tu Prova Didática;

da Universidade do listado do Amapá - UliAP, Campus I
localizada na ;\v. Presidente Vargas n" 650, Macapá AI*.

17.3 O resultado da análise do recurso será divulgado no endereço
eletrónico ela Universidade do listado do Amapá

'V
17.4 Nào será admitido recurso enviatlo, por fa \, e-mail ou por

procuração;
17.5 N áo será aceito recurso extemporâneo c que náo atenda às

exigências e especificações estabelecidas neste 1 .ditai,
17.6 Km hipótese alguma será concedido pedido dc revisão de recurso.

18. VALIDADE DO CONCURSO: ; \r>$
18.1 O prazo de validade Jo concurso será de 2 (dois) anos. contado da

puhlicacio da homologação ele seu resultado, prorrogá vel por igual
period'» no interesse e conveniência da Universidade do listado do
Amapá - UliAP.

14. DA PROVA DETÍTULOS
14.1 \ Prova »k Títulos, de caráter elassifieatóno e elimin.it * mo. constará

do exame dos títulos apresentados pelos candidatos e svrá
realizada em sessão náo publica;

14.2 A Banca Avaliadora ile Tilulos será composl.i por 1 (três)
avaliadores, conforme Anexo VII Jo edital,

14.2.1 O (a) canJidato (a) classificado deve apresentar a
documentação á Banca Kx.immador.i da Prova I hJá tica. no
Ju da Prova Didá tica;

14.2.2 \ documentação supramencionada Jevcrá ser organizada de
acotdo coin os itens doemos no Quadro ele Atribuição de'

Pontos para Avaliação de Títulos (Anexo NT I ) deste I .ditai,

sob pena de não ser acena pela Banca Avaliadora do
Títulos;

14.23 A documentação deve ser apresentada em 03 (crês) vias
encadernadas, acompanhadas dos originais a fim de
certificação pelo servidor público responsável pelo
recebimento;e ou autenticados em cartório,

19. DA HOMOLOGAÇÃO .DO RESULTADO FINAL DO
CONCURSO PÚBLICO ENOMEAÇÃO. !ft* r

19.1 A 1 lumologaçãt» dt) Resultado Pinai do Concurso Público será
publicado no Diãno ( liicial elo ( iovemo do listado do 'Amapá,

em ordem decrescente da ponruaçáo ohlida pelos candidatos. e,
também será publicado no endereço eletrónico da Universidade

) e afixado emdo Iestado elo Amapá
quadro Je aviso na í JMAP.

19.2 Somente a APROVAÇÃO no concurso pú blico garante ao (a)
eandidatu (a) o direitei a mmaeaçào dentro do seu prazo dc
validade-.

19.3. Automaticamente, os candidatos classificados irão compor u
quadro de reserva, observando a validade do concurso no item 18;
19.4 Somente será investido em cargo público o (a) candidato (a)

aprovado que- for |iilgaelo apto após submeter-se ao exame pré-
admissional, de caráter eliminatório.
19.4.1 A comtxação elo (a) candidato (a) aprovado (a) será por

meio ele l;.dital, no qual constará a relação el'»s exames
pre admissionais;

19.5 Após a análise dtis documentos c do> exames médicos, os
candidatos habilitados e aptos, re-spectiv amtnle, serão nomeados.

i?.6 Os candidatos que náo comparecerem á convocação para se
submeterem ao? exames prc admission.us serão eliminados

19.7 A ausência do candidato ou a nào apresentação Jos exames w »

periodo da convocacáo, implicará na eliminação deste.
19.8 Os car.diJacos considerados aptos na avaliação médica, serão

nomeados conforme o mimem dc vagas existentes, respcitando-sc
as vagas reservadas ãs pessoas com deficiência.

19.9 O candidato nomeado terá 30 (tnnta) dias, a contar da data de
publicação do ilecrelo de nomeação, para lomar posse no cargo,
podendo, a pedido Jo interessado este prazo ser prnrmgado por
rm;s 30 (trinta) dias

19.10 Perdera os direito* decorrentes do C.onrurso Púhhco, nào cabendo
recurso, o candidato que;

19.10.1 Recusar a nomeação, ou, consultajo e nomeado, deixar Je
immi posse ou entrai em exercício nos prazos
estabelecidos pela legislação estadual vigente;

19.10.2 Não aceitar x* conJiçócs estabelecidas para o exerricio do
e:ngo pinicado.

19.11 li obrigatória a apresentação dos seguintes documentos:
19.11.1 Registro ( ícraJ RG; Titulo Je I .leitor e compmvante(s) da

úllim.1 eleição e/ou nrtuiáo de quitação eleitoral expedida
pela Iustiç.i Klcíroral;

19.11.2 Documento militar se do sexo masculino;
19.11.3 CPF e comprovante dc insençáo e de situação cadastral no

CW-;
19.11.4 01 (uma) fotografia recente,colorida 3X4, fundo Azul;
19.11.5 Comprovante Je residência atualizado, exemplo: luz,

telefone.etc;

14.2.4 O (a) candidato (a) deverá apresentar obngatonamente seu
cadastrado Plataforma Ianiescurrículo

(hln>: / / lalles.cn|Xj.!)r/,i. atualizado, em 03 (três) vias.
devidamente comprovados:

14.2.5 O (a) candidato (a) que por ventura náo em regar a
documentação, conforme subirem 1 12 1, será eliminado Jo

na

concurso;

14.2.6 Sera eliminado Ja Prova Je Títulos o (;t) cjnjidnlo (a) que
não possuir os Requisitos Kspecifictis cnnsrantts no Anexo
I:

14.2 Admitir se ào ct>mo Títulos:
14.2.1Titulação académica;
14.2.2 lixercício de atividades ligadas à administração universitá ria
14.2.3 Aprovação em concurso público no magisiêno superior,
14.2.4 Atividades ligadas ao Ensino, a Pesquisa e a lixtensão;
14.2.5 Produção (.‘ientífic i. Técnica, Artística e Cultural na área Je

conhecimento pleiteada r.o C.« incurso;
143 Para atribuir a pontuação rcfi ‘eim ao julgamento tie l íiulos e

trabalhos, os examinadores uiili /ar.io os entenos contidos no
Anexo A ll (Qundrw de arrihuiçào Je pontos para avaliação de

t ítulos) deste lidiral,
14.4 Nt » julgamento de títulos, só serão considerados aqueles vinrulailos

à área de conhecimento pleiteada pelo (a) candidato nos últimos 5
(emro)anos.

14.5 No que se refere n titulação será compulada n.i pontuação apenas a

maior titulação;
14.6 Após o exame dt »s títulos Jo (a) candidato (a), a Banca Avaliadora

ile Títulos atribuir-lhe-ã uma nota, datando e assinando o

formulário respcccivo
• 14.7 Na avaliação da Prova de Títulos, cada avaliador (a) atribuirá ao (a)

candidato (a) Nota Parcial. A Nota Final por auliador será a
somatória da Nota Parcial dividida pnr II ) (dez).

14.8 O resultado da Prova de Títulos será a média aritmética das notas

finais atribu ídas ao (a) cnnJiJato (a) por cada um dos avaliaJores,
calculada até a segunda casa Jtcimal. sent arTcdondamenro.

14.9 Concluída a avairuçà» ) das Provas de I írulon, o Presidente da Banca
Avaliadora dc Títulos dispi »n»bili/ará os resultados para
publicação, conforme subitem 1» >3 (cronograma ile e xecução)

15. O JULGAMENTO FINAL.
15.1 'A classificação final do concurso c resultante da somatória da prova

escrita e didá tica, acrescentamlo a ponmação obtida na prova de
títulos.

15.2 Os candidatos serão classificados de acordo coin a pontuação final.
em ordem decrescente

15.3 Km cuso de igualdade de pontuação n » resultado final será
observado o critério de desempate presence no iletn 16.

16. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE;

16.1 Km caso de entpaic lerá preferência < > (a) candidato (a).

a. Kor mais «doso, nos termos Jo art 27, parágrafo muco, da lai
ID 74 I. dv 01/10/3113 (Kstamio «lo Idoso);

b. Obtiver minor tnedia na prova didática,
c. Obtiver maior média na pro* a escote;
d. Obtiver maior pontuação na prova vie tinilos;
c. Obtiver inamr umpo de Magistério em Instituição Je Knsmo

Superior,

19.11.6 ( icrtidfx.-K Negativa Civil c Criminal da Justiça Federal do
Amapá, justiça Ksiadual tio Amapá e IN )I .1TKC/AP « HI do
listado onde residir o candidato;

19.11.7 Declaração firmada pelo candidato da existência ou náo de
vínculo funcional com a União, làliulis e Municípios;

19.11.8 Pis / Pascp;
19.12 li facultada a Universidade do listado do Amapá (UliAP), exigir

dos candidatos nomeados, outros documentos qnc julgar
necessário.

19.13 O candidato nomeado .iprtsentar-se-á para posse e excrcicio no
cargo às suas expensas

:!

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS • * iMi’i ‘ - *•»

20.1 A insençáo implicará no compromisso t ácito, por pane do (a)
canJidato (a), de aceitar xs condições estabelecidas neste lidiul e
Anexos, bem como. as disposições especificas pertinentes
inseridas no Kstnlulo e nt » Regimentt » Cleni ila Universulade tio
listado do Amapá - UliAP, as quais passam a integrar este Edital

se nele estivessem esentas, não podendo alegar, sob
qualquer pretexto, o desconhecimento destas disposição, para
qualquer fim.

20.2 Alem dos instrumentos nnrtmtivtjs mencionados no subitem 20.1,
os candidatos obrigam-se a acatar outras instruções c normas
ct implementare* operacionais baixadas peb Komissào
Orjranizadora do (ioncurso Public»), publicadas no endereço
eletrónico da Universidade do listado do Amapá
(lutp:/ A\ vvw.ueap edu.br / ). bem como no Quadro de Avisos do
( I da UliAP; e posterionnente, no Diário Oficial do
Governo do listado do Amapá;

20.3 Anular-se-á sumanameiite, sem prejuízo de eventuais sanciics de
ciráler |Hi>:il, U msenção e todt*s os aros dela decorrentes, se
comprovada falsidade ou inexatidão da prova documental
apre-sentada pelo (a) candidato (a) c, amda, se instado j fazê-lo, ele
nào ctmiprovar a exatidão de suxs dcclaraccics.

20.4 Será excluído d» > concurso o (a) candidato (a) que:

17. DOS RECURSOS:
17.1 < > (a) candidato (a) podirá interpor recurso, utilizando < » Knrmulirio

Je Recurso (Anexo IX) devidamente fundamentado. c« »ntra t »

nsultado proviséino do concurso piiblico no prazo de 24 (vinte e

quatro) horas ajiós a divulgação do resultado provisono das
provas:

17.1.1 f.’ontra o resultado provisório da prova escrita, n (a)

caodiibio (.1) tem até 24 (vinte c quatro) horas após a
divulgação deste.

17.1.2 Contra t » result.ulo provisório Jn prova didática, n (a)

i
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Avaliação
estoques

de modelos analíticos
3. Capacidade
sustentável ile

20.4.1!;altar ou chegar após o honino estabeleciJu pura o mico dc
qualquer prova;

20.4.2 Apresentar comportamento, a enterio exclusivo da Hinc.i
Examinadora, considerado meorreto ou incompatível com
o exercício d< > carpo de Magistério e com a lisura Jo
concurso.

20.5 A admissão importa no compromisso do (a) canJidaro (a) habilitado
de acatar as normas isiahcleodas |vla legislação em vigor,
condicionada .i observância das disposições legais pertinentes e.
sobretudo, ao predominante interesse da administração pública da
UniviTSul.ule do listado Jo Amapá.

20.6 -\ classificação no Concurso não assegura ao (a) candidaio (a)
direito subjetivo ao ingresso no Sirviço Pú blico Estadual, mas
apenas a exjHflativa dc scr admitido; observada a ordem
dassificatória, ficando a admissão condicionada à i ihsm-nnrr.i das
disposições legaw pçnmentw e, sobretudo, ao predominante
interesse da Administração Pública.

20.7 \s vagos mencionadas no presenre 1 ditai são para pmvinm.tiin vk
cargo conforme u pr.r/o de validade do Concurso e necessidade da
Administração Pública.

20.8 A inscrição do (a) candidato (a) implicará o conhecimento e a isuna

aceitação das normas e conJiçoes estabelecidas neste I ditai, t

eventuais normas e comunicados a serem expedidos, em relação

aos qii-.ii' nàn poderá akgar JcHonhuimcnta
20.9 O pra/.o para impugnar o presente edital c dc < >5 (cinco) dias úteis.

cootado> da sua publicação no Diánn Oficial do ( inu-mo do
IistaJii do Amapá.

20.10 I odos os documentos relativos ao presente concurso, inclusive
.iquek-K tillrepus |K-kis candidalos, constituem prupncJadc d:i
Divisão de Processo Seletivo - PR( X » R.\D/l'K.\P, não sendo
de'olvidos, em nenhuma hipótese

20.11 Os Jocumcntos relativos ao presente coneuna* furarão arquivados
pelo prazo de seis meses a contar da pubkcaçao do edital de
homologação Jo resultado final. Após, serão incine rados.

20.12 Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão elo Concurso
Público,

Graduado cm
Engenharia Jr
Pesca
Oceanografia ou
Ciências
Biológicas com
pó» graduação
(doutorado ou
mestrado) cm
Gcncil Animal
ou areas afins

pesqueiros,ou Manejo dc pescado
diferentes coleções
d'água (Barragens |
hidroelé tricas,
hgus e lagoas).

cm
backs

•V! boras
(dedicação
exclusiva)

hidrográficas,
Oceanografia
Abiótica,
Zoologia
Aquática,
I enologia
Oceanografia
Bioticu
Metodologia
Cientifica.

EPE-03 01 (uma)

4. Rekçív-
temperaturas
densidade-
viscosidade
distribuição.
3 Invertebrados c
vertebrados
aquáticos:
morfologia,
/nogeogratia,
sistemática
ecologia
1. Conhecimento
de conservação,

processamemtu e
transformações

c
e

(

Graduado
Engcnhana de
Pesca com Pós-

| Graduação

Tecnologia do
frio e calor,
Remlioamento
do Pescado,

an40 horas
(dedicação
exclusiva)

EPE-04 CU (uma)

Tecnologia do
Pescado
Plinctologra,
Confecção dc
apetrechos de

(doutorado ou
mestrado) na area
ou áreas afins

dos alimentos.
2. Conservação
pela salga,
secagem,
enlatamcnto,
defumação, pastas
e embutidos.
3. Sistema de
análi.u dc nscos e
controle dos 1

pontos criticou do
pescado.
4. Bioindicadores
dc Qualidade-
Ambiental.
5. Crustáceos
Biologia, ciclo dc

hábito»

i

!

i
cpesca

Carcionologk
Metodologia
Cientifica.

I
I

Macapá- \P, <14 dc novembro dc 3H1

VKh,
alimentares
reprodução.Profa. Dra. Mari >Cuci e»rgcs

V teiti\ A1. Comcrsào deNavegação I,
Navegação II,
Máquinas
Motores
aplicados
Pesca,
Resistência de
Materiais

rumos
tTOfCiçòes.
2. Técnicas de
navegação
oceânica
3.Princípios de
runaonamemo,
empregr.
caractcristicas dc

c
c

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIVISÃO DE PROCESSO SELETIVO

EDITAL N* 016/2011

a

Graduado
Engenham dc
Pesca
Hngcnhana
Naval, com Pos-
Graduacão
(doutorado ou
mestrado) na área
ou áreas atlas.

cm
Vaplicados aou pesca.

Segurança do
trabalho
cngvnhana dc
pesca,
Engcnliaria
sanitá ria de

ANEXO 1 - CÓDIGO DA VAGA DO PROCESSO SELETIVO
POR CURSO. NUMERO DL VAGAS. REGIME DE TRAHALI IO.
REQUISITOS ESPKCiriíiOS, AREAS DE CONHECIMENTO li
TEM A > DAS PROS AS DIDÁTICA E ESCRITA.

i 44 » horas
ttl (uma) (dedicação

exclusiva)

maquinas
nuiliires utilizados
nas embarcações
pesqueiras.
4 Esforços nos
elementos
máquinas simples c
mecanismos

transmissão.
5. Scguranr.i no-
projetos
Engenharia
Peso.

e
EPE-OS na

ck

entre posto»

pesqueiros.
Tecnologia
Pesqueira;
Mctodokogia
Cientifica

dvTcmas das
Provas Didática c
Escrita

ÁreasCódigo
da Vaga

Número
de Vaga*

Regime
dc Trabalho

Requisito* de
específicos Conhecimento

dv
uv

1 Os ciclos
foogeoquimicos;
2. Principais
Ecossisteim*
Aquáacos
Ama/òoir.os:
várzea, manguezal
área de ressaca,

Micrubtologu I. MicrorganismosGraduado40 horasEPE-06 01 (uma) em

{dcdtcaçào Engenharia de do pescado,
Patologia
Parasitologu de
organismos
aquáticos.
Biologia
Celular, Noções
dc Genética e
melhoramento

•animais

na higiene u
tecnologia do
pescado.

exclusiva) Pesca ou em
Biologia, com pós
graduação
(doutorado ou
mestrado) na área
ou áreas afins.

e

Ecologia básica.
Ecologia
Aquática;
Poluição
Aquática;
lanmologu e
Terms de
Biologia II;
Metodologia
Cientifico.

o Patogenia,
Sintomas,
Diagnósticos,
Tratamento

licenciado em
Ciências igapó, região dosou lag<*; c
Biologia40 horas Ci>tn Prevenção das

Doenças.\nimais Aquáticos
c cultivados.
3. (íonstituiçào
química
morfológica da
célula.
4. Melhoramento
genctko no cultivo
de peixes.
5- I locmònios
controladores do
crescunento c da
reprodução em
invertebrados c
vertebrados. .

3. Método* deEPE-01 (dedicação IVis-Graduacáo01 (uma) avaliação da
qualiJadc da água
4. Propncdade*
tísicas e químicas

corpos

de
exclusiva) (doutorado nu

iTvxtrjdo} na área
ou área? afms.

dc
aquáticos.
Fisiologia dc
animais
aquático*,
Nutrição dc
animais
aquáticos;
Metodologia
Cientifica.

Jc *s c
límntcns.
3 Organização c
Divisão;
Caracrcristicas;
Importância das

'te»:

!
I
: Utçts:
i

i
!

I. Metodologia de
Extensão Rural.
2 .Aspectos
concilium* da
administração
pesqueira.

3. Dcscnçáo d< >
processo da
comercialização.

Extensão
Pesquem,
Administração e
Legislação
Pesqueira,
Kmpreendedori
smo
agroncgócio,
Elaboração c

Graduado em
Engenharia dc
Pesca com Pós-
Graduaçáo

i (doutorado ou
í mestrado) na á rea
I ou áreas afins

40 horas
(dedicação
exclusiva)

EPE-02 01 (uma)
Tema* das
Provas Didática c
Escrita

Área* dc
Conhecimento

Número
dc Vagas

Regime
de Trabalho

Requisitos
especifico*

Código
d.Vagae

Quimica Geral,
Química Geral
Experimental,
Química
Inorgânica I,
Química
Inorgânica

Experimental I,
Química

Inorgânica II,
Química
Inorgânica
Experimental
II, Tecnologia
Inorgânica c
Química

Ijgaçócs
químicas tônica* *
covalcntcs;
2 l-« indamcnius J»

tlsico-quimica;
>. Teonas acido-
base de Arrhenius.
Bmnstvd-lojvvry t

I^xvis.
4. íenna* dc
kgaçào
cranposioj di
coordenação;
3. Estocagem i

dtscarre
resíduos

l.
4. Técnicas dc
gestão de projetos.
5. Aspecto* grrai*
dc enação dc
quelômos
cativeiros (sistemas
intensivas e semi-
intensivos);

av ohação dc
Projetos.
Introdução i
Engenharia de
Pe*ca,
Aquicultura
Especial
Engenharia
aplicada
Aquicultura;
Metodologia
Cientifica.

Graduado cm
Química.
Põs-Graduação
(doutorado ou
mestrado) na área
< HI áreas alins.

em com
4f» horas
(dedicação

exclusiva)
EQU-01 UI {uma)t

a dos

1 Movimento c
Distribuição
Espacial Jas
Populações.

Curva* de
rendimento:
modckis
descritivos

de
dee

t *i

Liboratõnos;Segurança;
Metodologia
Cientifica.

Dinâmica de
Populações
pesqueiras. c
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IQuimica I,

Transportc dc
Massa,
Processus da
Engenharia
Bioqu ímica.
Laboratório de
Engenhana
Quimica III e
1 ermodinâmica

da Engenharia
Química II;

2. Transformações
cquilílmo1. Kkliido de

constante
equilíbrio
indicadores;
2. Elevação do
ponto de cbuliçà u
por adição de
soluto a solventes

Engenham
Quimica
Pós-Graduação
(doutorado ou
mestrado) m área
ou áreas afins.

e
dt- 40 horas

(dedicação
exclusiva)

com
Fisico-Quimica
I. Firico-
Quimica
Experimental I ,
Fisico-Quimica
II, Físico

Quimica
Experimentai

Físico-
Quimica I I I ,
Físico-Quimica
F.vpcnmnilaJ
III e 1‘isico-
Qumuca IV ,

Metodologm
f.icntificx

químico;
3. Sistemas dc
Transpottc cc
Massa

dc EQU-02 01 (uma)

Processos4.
Graduado
(Quimica
Pós-Graduação
(doutorado ou
mestrado) n3 área
ou áreas afins.

fermentamos
5. F.ngenliana das
Reações Químicas

em
com

40 horas
(dedicação
exclusiva)

puros;
.3. Elaboração dc
catalisadores
simples
suportados;

LQU-02 01 (uma) II.
e Mcrodologia

Qcntificx
Catálise4 Fundamentos

dc Cinética
Quimica;
Transferencia
de Quantidade
de Movimento,
Calculo dc
Reatores I;
Calculo dc
Reatores II;
Laboratóno dc
F.ngenhana
Quimica I; v
laboratório dc
Engenhana
(Quimica II;
Metodologia
Cientifica.

homogénea
Heterogénea;

e i
:
i

5 Dinârruca 1. Velocidade dc
reuc.in e
temperatura,

2. Explicações das
las dc velocidade,

3. '1 r.inslerêncw (k
calor;
4. Realore» ideais
náo-isoté rmicos,
5. Reatores para
reações entre
lluídos .

molecular
reações; Graduado cm

AnaliseI. Engenham
gra\ imétnca*
titrimet ricas;

c Quimica
Quimica
Industrial, com
Pós-Graduação
(doutorado ou
mestrado) na área
ou areas afins

ou
40 Fonts
(dedicação
exclusiva)

Quimica
Analítica I.
Quimica
Analítica
Experimental I ,
Química
\nalitic:i II,

Quimica
NnaKtica
Experimental
II ; e Métodos
Instrumentais:
Metodologia
r.ienrihn.

2 Quinuca EQU-03 01 (uma)
analítica

quantitativa;
3 TcrmixlinâmicaRequisitos

específicos.
Graduado
Quimica
Pós-Graduaçáo
(doutoraJn ou
mestrado) na á rea
ou àrtiis a tins.

cm nações Jc
equilíbrio químico;
4. Kquilíbnos dc
>• ilubilidaJe
precipitação
(solubilidade,

produtos
solubilidadi ,
operações
cálculos).
5 Titulomctna Je
neutralização.

em
40 horas
(dedicação
exclusn a)

com
LQL-OJ l 'l (uma)

1 Hl

Estequiomerria
Industrial;
Ciências

Tecnologia dos
Materiais;
Operações
Unitárias I;
Operações
IJnitánas II;
Operações
Unitária* I I I ; c
Fundamentos

dc 1. Propriedades
tisicxs e mecânicas

dos materiais;
2 I íiscnrdància e
Mecanismo dc
aumento
resistência;
3. Klctroquírrnca,
Corrosão
Proteção;
4. Transferência dt
Massa entrr Fases
5. - Operações de
Contato Sólido
Fluido

cc
Requisitos
específicos:
Graduado em
Engenharia
Quimica
P<«-Graduação
(doutorado ou
mestrado) tva área
ou áreas afins.

de
! Graduado cm
J Quimica

Farmácia, com

Bioquímica,
Bioquímica
Experimental.

I. Metabolismo
anaeróbico de
carboidratos;

40 horas
{dedicação
exclusiva)

40 lior,is
LQU-04 01 (uma) ou (dcdkaçào01 (uma)EQI.-04 com

exclusiva) c

! Pós-Graduação
(doutorado ou
mestrado) na á rea
ou ireas afins.

Introdução à
Síntese
Orgânica,
Tecnologia
Orgânica,
Microbiologia c
Introdução á
Química
Computacional;
Metodologia
Científica

2 Metabolismo de
compostos
mtroger.ados,
3. Determinação
de ácidos graxos
livres c índices dc
aciJcz;
4. H\ oluçâo da
Quimica
Computacional
5. Tecnologia e
inovação
Produção
Orgânica

de
I F.ietroquimica,

Metodologia
Geuoficx
Física I , Física
II. Física I I I,
Física IV, Física

E.vpcrimcnal 1
Física

1. Gravitação;
2. Dinârruca da
rotação c
conservaçãodo
Momento \ngular.
3. Entropia e a
segunda lei da
termodinâmica;

Graduado
Física com Pôs-
Gradujção
(doutorado
mestrado) na área
ou área» atins.

cm

4< l horas
(dedicação
cxclusíi a)

EQl -05 »1 (uma) ou e
na Experimental

II; Metodologia
Cientifica.

1. Energia e meio
ambiente;
2. Contaminação
dc solos e rcsíJuos
|mr sedimentos
tóxicos;
V Aquecimento
global fatores que
contnbuem
consequências,
4. Plásticos x
outros polímeros:
utilização,
rfwriltzaçàn
reciclagem;
5. Desalios da
(Quimica dos Solos.

4. Equações de
Maxwell c Ondas
Eletromagnéticas.
5. Teoria da
RcLnnid.uk'
Especial-

Quiinicj
Ambiental,

Controle da
Poluição
Ambiental,
Quimica da
Água. Quimica
dos Solos e
Gestão
Ambiental;
Metodologia
Cientifica.

( lr.idu.ido
Quimica
Pós-Graxluaçâo
(doutorado
imslrjdo) na area
de biodi'itsidade
uu á reas alias.

5em
com Calculo I,

Calculo II,
Calculo III,
Estatística
Aplicada
Engenharia
Química,
Fundamentos
da Matemática e
Ferramentas
Matemáticas;
Metodologia
Cientifica.

40 horas
(dedicação
exclusiva)

EquaçõesI.
LQU-05 01 (uma) ou c exponenciais;

2 Introdução a j
gvometna cspioaJ,
3. Trigonometria e
números

Graduado em
Matemática com
Pós-Graduação
(doutorado ou
mestrado) na área
ou áreas afins.

a
40 horas
(dedicação
exclusiva)

EQU-06 01 (uma)e complexos;
4. Equações dc 1“ ;
e 2" grau, •
5. Matriv.es, ;

determinantes e
sistemas lineares; i

i

DerivadasI .Cálculo
Cálculo 11.
Ocumetna
Analítica
Algebra lançar.
Estatística
Aplicada
Quimica.
Desenho
Técnico,
Metodologia
Cientifica.

I;
parciais
aplicações;

c
t

2 Integrais
Graduado cm
Matemática, com
Pós-Graduação
(doutorado ou
mestrado) na área
ou áreas afins.

e Temas das
Provas Didática e
Escrita

múltiplas
aplicações;
.3 Conrinuuladc de

e Áreas
Conhecimento

deRequisitos
específicos

Código
da Vaga

Regime
dc Trabalho

Número
de Vagas40 horas

(dedicação
exclusiva)

LQIJ-06 (II (unia) a Dendrologia;funções
polinomiais
raaonais;
4 Ixspaço veronal,
5 Geometria
analibea (estudo

e Silviculturae
Tropical;
Práticas
Silviculturas;
Manqo dc
.Areas Silvestres;
Introdução a
Ciência
Florcsral;

I. Evolução iljs

áreas reflorestadas
anualmcnte c sua*
pcrspccuvas;
2 Maneio c
admmistraçao dc
áreas sihcxtro;

Gradiuvlo
Engenharia
Florestal
Pós Ciraduaçio
(doutorado ou
mestrado) na área
ou áreas afins.

cm
das cónicas):
círculo, elipse,
parábola
hipérbole;

4* » horas
(xlcdicaçáo
exclusiva)

com

EFL-01 i » l (uma)c Sistemas3.
silviculturais
classificação;
4. Agrossilviculnira
na Amazónia,

5. Recuperação dt j
á reas degradadas.

>cmcnte >
Vii eirós
Florestais.
Incêndtr*
Florestais
\grosstk »culiur

a; Metodologia
Cientifica.

e c
zm Temas das f

Provas Didática e j
Escrita

Áreas: Código
da Vaga

Requisitos
específicos

Número
de Vagas

Regime
de Trabalho

dc
Conhecimento! e

Ligações
químicas tônica* c
covalcntcs;
2 l )eC4.nnposicào
catalitica
pCfÓXHlo
hidrogénio;
3. Determinação
do teor de alcalis

produtos

1.Química Geral,
Quimica Geral
F.vprrimcnral,
Fundamtncos

I
1.. Gestão de
Pessoas
Empresa da

Graduado
Engenhana
Florestal

Fisiologia
Vegetal,
Ecologia Básica,

40 horas cm
Graduado cm
Quimica
F.ngenhnm
Quimica
Quinuca
Ir.dustnal com
Pós-Graduação
(doutorado ou
mestrado) na área
ou árc-es afins.

dc (dedicaçãoJe 01 (uma)Quimica EFL-02 na
ik-ou Inorgânica,

Quimica
Analítica
Te-onca,
Quimica
Analítica

exclusiva) com

Pós-Graduação
(doutorado ou
mestrado) na ánm
ou áreas afins.

Ecologia
Florestal,.Yrbonzação c
Paisagismo,
Economia
Florestal,
Planejamento c
Admimsiraç-io
Florestal,
Avaliações c
Perícias Rurais;
Èbca
Legislação
Profissional;
Metodologia
Cicntificx

Administração
Florestal,
2 Planos dc açòc» .

ou
4(.) horas
(dedicação
exclusiva)

EQU-01 01 (uma) em re- !
i

para a
comerciais;
4 Isomcria e

acomodação,
recondução,
deslocamentos, c
transferencia dc»
homem e/ou

Experimental; e
Introdução a
Engenharia
Quinuca;
Metodologia
Cientifica.

dosestrutura
compostos de
coordenação;
5. Esicquiomctna:
cálculos
estequicimctncos;

ootrr
exóbt &
3. Planeamento dc
arboruaçào dc rua;
4. MCUAIUK XU
avaliação
económica dc
projeto florestal;
5. A indemaac à.)

anima»»

c
Fundamentos
de
Termodinâmica

Quimica,
I ermodinâmica

da F.ngenKina

l. Propriedades
icrm.(dinâmicas-
espontaneidade e
cquihbriu;» Graduado etn!

t
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ru Ui de Crimes
ambientais;

Engenharia
Mecânica, com
Pós-Gradiiaçao
(doutorado ou
mrtirado) na área
ou áreas afins.

controle da
Produção I;
Planejamento c
controle da
Produção II ;
Logistics
Canais de
Distribuição;
Fngcnliana de
Manutenção; c
Fontes, Gestão
c Eficiência

Energética,
Metodologia
Cientifica.

estratégico da
produção;
3. Administração
dos estoques;
4. Administração
do transporte;
5. Qualidade c
manutenção.

1. Uso múltiplo dc
florestas para fins
ind usinais.
2 Técnica de
analises
multivanontw de
dados;

Estatística
\ pLcada A

Ciência
Florestal;
Experimentação
Florestal:
Dcndromci na.
Inventáno
Florestal;
Maneio
florestal;
Manejo dc
florestas
Plantadas;
Pobtica
Ugislacàn

Agrária.
Ambiental c
florestal,
Mi-iodologia
Cientifica.

e
i

3 Grandes
GraduaJo
Engtnharu
Florestal com
Pns-GraJuaçào
(doutorado ou
mestrado) na á rea
ou arras afins.

dccm projetos

desenvolvimento
na Anuzónu v
legislação florestal;
4. Processos de
amostragem-
inteiramente
aleatória, jkatõria

estratificada,
st*lemitUM
conglomerados;
3. CeTiiliiMçào 1
florestal- sistemas

de ctriificaçnr» e ilc
auditoria;

4U hora >

(dedicação
exclusiva',

EFL-03 i * l (uma)
/

Ergonomia.
11igicne
Segurança no
Trabalho;
Atividade- de
Formação
Complementar
I; Atividade de
formação
Complementar
II , \tividadc dc
formação
Complementar
III; Atividade
de formação
Complementar
IV. c Estágio
Supervisionado;
Metodologia
(henufica.

e
Graduado em
Engenharia Je
Produção.
Graduado cm
Engenharia Civil,
Graduado cm
Lngenhana
Mecânica,
Graduailo cm
Administração ou
( í raduado
Economia, com
Pós-Graduação
(doutorado ou
mestrado) na árra
ou á reas aims.

u

c c
1. Ftgnnotrua
cognitiva;
2. Antropometria;
3. Aspectos legais,
normativos c40 horas

(dedicação
CNCIUS'a)

EPR-03 Hl (uma)EFL 04 4< > horas01 (urna) Ci raduado Defesa Genética e1.cm oncnlatnos;
4. Projetos de salas
dc controle;(dediciçào

exclusiva)
Engenharia
florestal
Agronomia com
Pôs-Graduação
(doulondo ou
mestrado) na área
de Pitossamda.de
ou áreas afins.

florestal;
Entomologia
Florestal;
Microbiologia
Florestal;
Patologia Geral.
Patologia
florestai;
Genética,
Melhoramento
e Conservação
florestal;
Metodologia
Cientifica

mclhorame*mo dc
plantas no Brasil;

Sistemas
reprodutivos das
espécie* cultivada*.
3 Campos c ações
da micrnbmlogu
florestal,
4 Pragas tlorcsuií
brasileiras;
5. Métodos de
controle: controle
silvicultura,

«Hlou 5. Fatores2 ambientais.

Graduado cm
Ciência
Computação ou
Graduado cm
Engenham ela
Computação,
com
Graduação
(doutorado ou

Tecnologia e
Sistemas de
Informação
para apoio ã
Decisão;
Introdução à
Informática;
Modeligem e
Simulação de

1. As tecnologias
da comunicação c
da informação rui

educação;
2. I jnguagens «
técnicas
programação;

da

40 hi>ras
(dedicaçãoEPR-04 01 (uma)químico c
exclusiva) dcbiológico.

Pó«.Colheita
Transporte
Florestal;
Ti enologia de
Produtos
florestais nào
Madeireiros;
Tecnologia Je
Produtos
florestais
Madeireiros;

em Annromia,

Identificação e
Classificação da
Mudam,
PropncdadeS
f ísicas
Mccãmcas da
Madeira.
Estrutura da
Madeira
Construções
Rurais;
Tecnologia de
Polpa
Celulose;
Preservação da
MaJcira;
Metodologia

e 3.
Desenvolvimento
dc sistemas dc
informações
empresinas;
4. A evolução dos
computadores c
suas implicações

mundo
contemporâneo;
5. Os sistemas

operacionais
Windows c Linux
c os softwares
livres;

I Sistemas
Produtivos 1;
Modelagem c
Simubçào de
Sistemas
Produtivos II;
Computação
apbcada
Engenharia; e
Controle
estatístico da
qualtda«Je;
Metodologia
Cientifica.

mestrado) rui área
ou áreas afins.i

1 Corte, arraste.
extração
descarregamento
florestal;
2. Propriedades
clétnca*. térmicas e
acústicas
miuJorj;
3. Propriedades
organolêpticas da
maJura;
4. Tecnologia Je
bincombusnveis;
5. Controle dc
qualidaJc
construção com
muikir.i visando o
sttor florestal;

c

no
a

Graduado
Engenham
Florestal com
Pôs-Graduação
(doutorado ou
mestrado) iu ir« .i
ou drtas afins.

da
i

40 horas
(dedicação
exclusiva)

EFL-05 (ll (uma)
!

C
F.mprctndedori
smo
F.ugenhciros I;
Emprvcndi-don
smo
Engenheiros II;
Gestão
Organização
Empresarial;
Gestão
Dcsenvolvimcn
to Je Produtos;
Gestão da
Qualidade; c
Gtrcncia dc
Operações c
Serviços;
Metodologia
Cientifica.

para
1. Estudo dos
conceitos e mitosna

! c
dopara

! empreendedonsm
Graduado
Administração ou
Graduado cm
F.conomia, com
Pós-Graduação
(doutorado ou
mestrado) na área
ou áreas afins.

i cm o;c
2. funções
administrativas;
3. Gestão d;i

qualidade;
4. A avaliarão da
qualidade do
serviço pelo
cliente;
5. Teoria rias filas
apbcada à serviços.

c
c 40 horas

(dedicação
exclusiva)

e01 (uma)EPR-05

Cientifica.
1. Principais solos
dc ocorrência no
F-stado do Amapá.
2. Procedimentos
para planejamento
local de extensão
rural;

1. Equilibrio dos
corpos,
2. Estática dos
fluidos;
3. Tração

Mecânica
Tccnica;
Fenômeno* dc
Transporte;
Fenômenos dc
Transporte
Exp«. nmental;
Resistência dos
Matenais;
fundamento da
Automação; e

Ciência do Solo;
fertilidade do Graduado cm

Engenharia dc
Produção
Graduado em
Engenham, com
Pós-Graduação
(doutorado ou
mestrado) na ína
ou ireas afins.

Solo; ou
Conservação do
Solo; Extensão
Rural
Comunicação;
Recuperação dc
Arcas
Degradadas,

Gestão
Ambiental e
Educação
Ambiental;
Metodologia
Cientifica.

Graduado em
Agronomia com
Pós-Graduação
(doutorado ou
mestrado)
arras dc Ciência
do Solo ou
Agronomia ou
áreas afins

40 horas
(dedicação
exclusiva)

e

3. Educação compressão
simples;01 (uma)EPR -06e ambiental

recuperação dc
ireas degradadas;

Gestão

c
Pnncipios40 horas

(dedicação
exclusiva)

4.
básicos
automação
industnal;

de
KPI.-06 01 (uma) nas

4.
ambiental
responsabilidade

e
5. Conceito deEngenharia do

Produto;
Metodologia
Cientifica.

social produtoc
coorporativa;
5. Mercados para
serviços
ecos*istermo*:
conservação c
desenvolvirrxnto;

:

Temas das j
Provas Diditica e i

Escrita
Arcas dc
Conhecimento

Requisitos
especificou

Regime
de Trabalho

Número
de Vagas

Código
d» Vaga

' Planejamento
Educaanrul na
Educação
Infantil c Anos
Iniciais;
Avaliação
Educacional na
Educação
Infantil c Anos
Iniciais;
Didàaca
Formação
Docente;
Prá tica
Pedagógica I
(.Análise do
contextn
Escolar);
Sociedade,
trabalho
educacáo, e
Metodologia do

E Educação do
campo: políticas,

práticas
pedagógicas
produção
cientifica;
2. Didá tica i

trabalho ético
nu fi m unção
docente;
3. Planejamento c
avaliação
educacional
educação infunul,
4. \s novas
tecnologias
prática pedagógica
sob a petspecuva
construtjvista.

Temas
Provas Diditica e
Escrita

dasAreas deRequisitos
específicos

Número
de Vagas

Regime
de Trabalho

Código
da Vaga Conhecimento e

Pesquisa
Operacional I ;
Pesquist
Operacional II;
Custo de
Produção I;
Custo dc
Produção II;
Gestão do
Conhecimento
Emprcsjn.il; i

Gestão dc
Projetos,

Graduado cm
Fnjtcnhana dc
Produção,
Graduado cm
Administração ou
GnduaJo em
Economia, com
Pós-G nduação
(doutorado «xi

j mestrado) na área
ou áreus jlins.

1. Problemas dc
transporte;
1 Teoria das filas;
3 Terminologia de
custos;
4 Modelos dc
gestão do
conhecimento;
5. Gestão dc
recursos.

Graduado em
Pedagogia, com
Pós-G radiação
(doutorado ou
mestraJo) na área
ou áreas afins

4õ horas
(dedicado
exclusiva)

e
40 horas
(dedicação
exclusiva)

•U (urna)EPR-OI LPE-01 01 (uma) na

na

MctoJo!*>gia
CkntiiHX

1. Estudo deEngenham de
Métodos;
Planejamento c

Graduação em
Engenharia de
Prodtjçào

5. Pritic-i4*) horas e
rempos iintéticos; pedagógica-

conceito.(dedicaçãoEPR-02 0] (uma)
2. Planejamentoexclusiva! rxj
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Graduado cm
Pedagogia.
Pós-Graduaçào
(doutorado ou
mestrado) na á rea
ou áreas afins.

do Sistema de
Leitura de
Braille;
Fundamentos
Tcónco-
Meiodológicos
da lingua
Brasileira dc
Sinais:
Educacao
Inclusiva;
Psicologia da
Educação 1;
Psicologia da
Kducaçào II;
Metodologia
Genofiea.

3. .Aplicação da
esenta e leitura do
sistema de hrade

Trabalho
Gentílico.

t caractcnsucj.-
inquiclacões.

c 40 horas
(dedicação
exclusiva)

comLPE-06 01 (uma)
1. Organização c
Legislação di
Educação
Brasileira:
Educação t

nlicKs ktiiien-

Organização e
Jxgislaçào da
Educação
Brasileira,

I listõna da
Educação
I Iistóna da
Educação II;
Prática
Pedagógica IV
(Pré-escola);
Prática

linguana
portuguesa;
4 Língua de sinais
brasileira: estudos
linguisucosr.
5. Ilcnn Wallon c
a concepção de
dialética
desenvolvimento
infantil;

Graduado cm
Pedagogia, com
PósGraduacào
(doutorado ou
motrado) na área
ou ;ire-as aims

40 horas
(dedicação
exclusiva)

I
ól (uma)LPE-02 racus:

2 A cducacãu
positivista
Pnmeira República
(1889-1030);
3 Concepções e

dona

Pedagógica V
(Anos Iniciais c
EJA do Ens. 4

Pundamental); c
fundamentos
Tcónco-
Metodológicos

liJAs

metodologias dos
processos
educativos nos
anos iniciais,
4. As Práticas
Educativas
Educação de
Jovens e Adultos;
5. Poliuca c
organização da
educação básica no
Brasil.

Temas das
Provas Didática c
Escrita

ÁreasRegime
de Trabalho

Requisitos
específicos

deCódigo
da Vaga

Número
de Vagas Conhecimentona

1. Políticas dt
gestão .imlncnral
na \ma*ônia;
2 Planejamento t
licenciamento
ambiental;
3. Poluição c
recuperação j

Introdução a
Kngenhanu
Ambiental;
Pontes de
Energia,
Sistema de
( icsião
\mbieoi:il;

da Graduação cm
Engenharia
Ambiental com
l'ó?-Graduação
(doutorado IHI

mestrado) na area
ou áreas afins.

Metodologia
Gentílica. 40 horas

(etedicacáu
exclusiva)

EAM-01 01 turra)

1. Fundamentos
teúnco-
mctodológKos:o
lúdico, i narrativa
e o desenho na
educação infantil;
2. Psicogcnese da
lingua escrita nas
práticas

pedagógicas com
Sindnntic dc
Down;
3 Corporodade.
ludicidadc ç teatro
na educação
infantil;
•I Aquisição da
linguagem oral.
rcLiçãoc nsco para
a linguagem

Fundamento*
Tcónco-
Metodológicos
da F.ducacão
Infantil,
Psicogcnisv J:i
Linguagem Oral

1‘.senta,
l íorporcidade c
l.udirtd ide n.i
Educacao
lnlanni c Anos
Iniciais. Prática
Pedagógica II
(Crrchc):
I istágto
Supervisionado
na Eduoçãn
Infmcil; Pratica
Pedagógica l \
(Pré escola};
Melodologm
Gentitíca.

Avaliação Je
Impactos
Anihienl.il;
Gestão de
Arcas
Protegidas;
Auditona
Perícia

Ambiental; t
Monnoramtnto
Ambienta,
Metodologia
Cientifica.

ambiental;
4. Risco ambientai
da perda da
biodiversidadc etn
litorais do Brasil,

Gestão
ambiental de áreas
protegidas.

5.c
e

Graduado em
Pedagogia, com
Pós-Graduaçào
(doutorado ou
mestrado) na área
ou arcas arins.

4t » horas
(dedicação
evclusn.i)

LPE-03 « » 1 (uma)

I uanciamento
.Ambiental;
CertifiCJçâo
Ambiental;
Tecnologia
Aplicada
Engenhana
Ambiental;
Análise dc
Risco
Ambiental,
I -egislaçáo
Ética
Profissional;
Controle da
Poluição
Ambiental;
Cartografia,

Topografia c
Geodésú,
Gcoprocessame
mo, Sistema dc
Informações
Geográficas c
Análise
Ambiental;
Metodologia
Cientifica.

esenta;
5 O estágio na
formação dc
professores: teonn
e prática

i a 1. Fases c métodos
de levantamentos
topográ ficos;
2. Ioccncumauo
Ambiental;I Génese c

tendências atuais
Supervisão

Fundamentos
da fupcmsâo
Escolar,
Fundamentos
da Ontritaçãn
Educacional;
Estágio

( iraduadn
Pedagogu,
Pós-Gradiuçáu
(doutorado
mestrado) na área
ou áreas aíins.

cm
3 Legislação i

ao I
Graduação cm
Engenharia
Ambiental com
Pós Graduação
(doutorado ou
nvsrradn) na órca
ou áreas afir.s.

com
4<! horas
(dedicação
exclusiva)

na c aplicada
controle
qualidade do solo,
4. I )*o de
gcomfnrmaçtx* t

gestão ambientai
cm tempos dc
mudanças globac.,
3. Fctniologw
gráfica: imagens c
comunicação.

Escolar,LPE-04 ' 01 (uma) Ju40 horas
(dedicação
exclusiva)

ou 2 Implantação,
01 (uma)EAM-02organi/açán

implementação dc
i

I Supervisionado
na Gestão de
unidades
escolares
coordenação
pedagógica,
Gestão de
Sistcrrus
Unidades
Educacionais; c
Projetos
Eventos Sócio
Educacionais;
Metodologia
( .'icntifica.

dcserviços
oncntaçâo escolar,
3. Analise e cntica
da prá tica da
orientação
educacional nas
escolas tradicional.

e

nova, reemetsu c
rntica.
4 Planciamcnto
em Oncntaçâo
Educacional e sua
correlação com o
projeto pedagógico
da instituição dc
ensmo. planos,
projetos
programas;
5 Organização c
planejamento do
Trabalho

e

c
I Polandade i

solubibdadt vi»
compostos

Quí mica Geral
Química

l,.\ pennuntal

Graduado
Qtiimica, com
Pós GraJtnção

4» t horas
(dedicação
exclusiva;

iil (uma)EAM-03 e

orgânicos;
2 Hiossegurnnca t

norms
trabalho
laboratório;
3. Síntese de f
compostos
inorgânicos;
•1 Estercoquimicn,
quiraLdadc
cnantiòmetros;
5. Substituição,

nudcoíflica
ebminaçocs:

(doutorado ou
mestrado} na área
ou nrca? afins.

Química

Inorgânica;
Quiinica
Orgânica;
Bioquímica
Aplicada
Engenham
Ambiental;
Análise Eisiro-
Quimica;
Química

Ambiental;
Metodologia
Cientifica

c
ilt
TIO

aPedagógico.
I Currículo comoTeorias

Currículo;
Educação
Direito.*
I lununos;
Comunidades
Afrodcscendcnt
cs - Educação
Indígena,
HjiKfcifnvntos

Teónco-
Metodológicos
dc Get igrafia
para EJncacjo
Infantil e Anos
Iniciais;
Hundamentos
NKio-
\ntrop< ilógico?

Ja Educação,
Dive rsidadc c
Imuculniruiidj

do
dcespaço

construção de
identidades;

e
c

x Pobticas c
praucas
educacionais:
direitos humanos.

i

Hidráulica
Aplicada
Engenhana
Ambiental;
Gestão
Tecnologias dc

Tratamento de
Efluentes
Líquidos;
Gestão,
Tratamento c
Disposição dc
Resíduos.Sólidos; Gestão
e Tecnologias
dc Trat.inu.nto

Efluentes

Graduadt
IA dig igi:l, own
Põs-Gnuliucao
:d< Hitorado « <u
mesitado) na arca
ou á reas afins

on gencro. etnia c
gestão
democrática.

a
I 4U horas

ill luma; (dcdir.ieào
exclusiva)

I.PE-OS 3. Educação, eCultura e
eomiiniJ.iJt1'
afrodesccndtnies;
4. Antropologia c
educação:
identidade
interculturalidadc.

Upsbcio

1. Sistema de
tratamento dc-
água;

Coleta.( Iraduado
Engenhana
Sanitária
Graduado cm
Engcniuru
Ambiental, com
Pós-Graduação
(doutorado ou
mestrado) na área
dt Saneamento
.Mr.bicnul ou
áreas afins.

2.cm
transprnic,
tratamnito
disposição final dt
resíduos sólidos,
3. Tratamento dc
F.fluentes Gasoso?

Drcnagm
urbana e controle
de enchentes;
3. Tratamnito d« <s
rtsidtios gerados
nas estações de
trac-nx-nto

ou e3.
tr.digcm
educacao.

c
4d horas
(dedicação
exclusiva)

RAM-04 01 (uma)
Je; Mettxlologia
Giemifica. de 4.

Gasosos;
Sisten ias de
Abasucu -icnlri

Prábca
Pedagrigica 111
(Anos Inicias
do Ensmo
Fundamental -
Educação
Especai na
pcrxpectiva da
Educação
Inclusiva);
Fundamentos
Teónco
Mrl.wJ ilógico*

dcc
Tratamento de
Água; Poluição
hídrica
tecnologias Je
tratamento dc
águas
nsiduá nus; c
Drenagem
urbana;

1 . Psicologia c
pcrsp«ti\is
teóricas
desenvolvimento
humano;
2 Dificuldades de
aprendizagem c a
relação com o
i'r..ç;iSsO escolar.

de
do c agua

i

Graduado
Psicologia

em
ou
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3 Estrutura .1* (
dados
algoritmo»;
4. As tecnologia*-
da comunicação <
da informação na
tducaçao*

5. Os sistema-
opcrjaurais
W indows c Linux
v os softwares
livres.
1. Diwrv.daJt c
orgamzaçao
celular,

Ciência

Computarão,
com
Graduação
(doutorado « ui

mestrado) na área
de Tecnologia da
Educaçao
áreas afins.

Introdução a
Informática;
Tecnologias
educacionais; c
Informática

Aplicada;
Metodologia
Cientifica.

daMetodologia
( acmiftcj. f

Pós-1. Classes de 40 luiras
(dedicação
exclusiva)

Biologia
\mbicntal;
Ecologia
Apbcada
Engenham
Ambiental.
Micnihn fogia
Apbcada
Engennana
Mnbunuil,

Saúde c Meio
Ambiente,
Maliarão.
Manejo
Conservação dc*
Kecursos
Naturais;
Metodologia
Cientifica.

microrganismos
importantes para a
engenhara
ambiental;

L'»o> das
prupmxlado «los
microrganismos na
preietNiiçàr»
bioremediacâo
ambiental;
4 Saneamento,
saúde c meio
ambiente;
4 Muncjo «
Consenaçâo de
Recursos Naturais;
3. Organismos
patogénicos

dccompositores

01 (uma)LCI-OS

a
ou

Clr.iJu.ido em
Ciências
Bir.i'ngicas. com
|Vo-Cr.tdiuvão
(doutorado ou
uu-siradn) na irra
ou arcas afins

a e40 h»»ra>
(dedicação
exclusiva)

EAM -D5 Oi (uma) Prática de
Formação
Profissional 1.

Graduado «*ni

Ciências Naturais,
com

40 horas
(dedicação
exclusiva)

LCI-06 01 (uma)
e Pós

Graduação
(doutorado ou
mestrado) na área
ou áreas afins.

Prática de
Formação
Profissional II;
Prática de
Formaçao
Profissional Kl,
Prática de
Formação
Profissional IV;
Metodologia
Gemifica

2 Processe»c
evolutivos;
3. Formas de
orgamzaçào dos
vegetais;
4. Poluição e
dcscquiHbn»»
ecológicos;

«.

1. Conservação da
Energia,
2 Gttcitacào.
3 Entropiaca
segunda la da
termodinâmica,
4 Acústica Ondas

Fisica Geral e
Experimental 1, 5. Novas

tecnologias c nscn>
ambientais.

Graduado
Fisica. com Pós-
Graduação
(doutorado
mestrado) na arca
nu áreas afins.

Fisica Geral iem
Experimental
11; e Fisica
Geral
Expcnmental

4(1 noras
(dedicação
exclusiva)

EAM-06 (it (uma) ou c Tenras das
Provas Didática c
Escrita

ÁreasRequisitos
específicos

deCódigo
da Vaga

Númcm
dc Vagas

Regime
de TrabalhoIII. Conhecimentosonoras,

5. Campo Klctnco:
Lei dc Gauss.

Mctodologu
Cientifica. 1. A lógica JJ

metodologia
projecmal;
2 Concepção t

dcsemolvmuMito
de produtos;

Temas das
Provas Didática c
Escrita

Áreas
Conhecimento

deRegime
de Trabalho

Requisitos
especifico»

Código
da Vaga

Número
dc Vagas

Metodologia de
projeto do
produto;
Projeto dc
Produto 1,
Projeto dc
Produto II;
Projetu de
Produto 111;
Gestão do
Design;
Atividades
oimplementares
I. Metodologia
Cientifica

Temas Je Fisica
!. Temas Je
Física II , Temas
de Fisica III , e
Temas J«. l isica

1. Fatores Físicos
do Aquuimento
Global;
2 Diotísica da
Visão;
3. Biotísica Ja
Wicão;
I Gravitação;

Gndu.ido
FLsica
iK.icb.m-l.Klo ou
I jccnetaiuni;,
com
Grjilujç Vi
(doutorado ou
mestrado) ra área

ill! 3. Aspectos ;
mecânicos

integrados ar. I
produto;
4 Vpliiiçà n d t
metodologia Je

com ,

4í l horas
;dólk '* .'n
exclusiva;-LCI -01 « II (uma) Graduado

Design, com Pós-
Graduação
(doutoraJo
mestrado) na arca
ou áreas afins

PÓS - em
IV. 40 horas

(dedicado
exclusiva)

Metodologia
Cientifica. TDG-Qi « »1 ( uma) proicto.

ênfase cm aspenos
ergonómicos,
relacionados

ou

ou áreas afins. 5. Força Elctnca c
Campo Elctnca

e
e a

I O ensino da
Biologia

matenais
processo? de
fabncjçào.
3 Apbcacão Ja
metodologia d«
projeto,
ênfase im sistemas
t; cnmjvinentes do
produto;.

e
como

deagenre
ronscurli/açào dc
problemas socoís e
ecológicos,
2 Os estudos
culturais Ja ciência
c a educação cm
biologia,
3 As dimensões
epistemológico-
culnjrais do ensino

dc ciências e
biologia.

com

Temas de
Biologia
Temas de
Biologia II;
Temas de
Biol< »gia III; e
Ternas de
Biologia [Y;
Metodologia
Cientifica

Graduado cm
Biologia
(Bacharelado ou
I jcencatura),
com
Graduação
(doutorado ou
mestrado) na área
ou ire-s afins.

I; Graduado
Design com Pós-
Graduaçào
(doutorado ou

IntrixJucão ao
Design; Projeto
dc Produto IV;
Materiais

1 Programação
visual e aplicações
2 Aplicação dc
mrlixlologia de

cm
4ai horas
(dcdiracâo
exclusiva)

TDG-02 UI (uma)4U horas
(dedicação
exclusiva)

Pós-LCI-02 01 (uma) c

Processos dc
Fahncação I;
Matenais
Processos dc
Fabricação II;
Modeligcm; c
Atividades
complementares
II; Metodologia
Cientifica.

projeto,
ênfase as funçóc;

mestrado) na área
ou área» 3fins.

com
Novas

abordagens da
teona evolutiva
dentro da miem c
macrocvoluçáo,
S A
sobre
discurso

4
de deusoc
componentes
mecânicos;
3. Prupnedades c
componamemo
dos materur.
industria»;
4. Instrumentos de
traballio
modebgem do
objeto;
5. Processos de
soldagem.

pesquisa
cultura.

c
educação on cbiologia.

Tccnologu.I .
Temas dc
Química I;
Temas de
Química II.
Temas «le
Química 111;
Temas de
Química
Educação.
Gínai
Tecnologia;
Sociedade
Meio \inliniiir,
MetoJologu
Gentifica.

sociedade
ubaiição,

c

Ciê ncia,>
Desenho
lecnico;
Computação
Gráfica II;
fomputaç-áo
Gráfica 111;
Atividades
complementares
I; Geometria
dwcnuva; c
Metodologia dc
Pesquisa;
Metodologia
Gennfica.

Graduado nn
Química
(BadurcliJo ou
I jnnnaiur.t).
com
GraJuaçáo
(doutorado CHI

mestrado) na área
ou áicas afins.

I . Sistemas de
representação etn
desenho técnico.
2 l ksciiho dc
sólidos

natureza c meio

ambiente;
.V A constituição

química Bacharel
Design
Graduado
Arquitetura com
Pós-Gmduaçào
(doutorado
mestrado) na á rea
ou áreas afins

cmJa411 hora*
(Jcdicaçào
exclusiva)

«HlPós- IV. moderna.
I. Avaliação do

LCl-OJ "1 fuma)
cm

4ti boros
(dcdicacão
exclusiva)

geomuncos;
dc Software.-;I .nsmo

Química

construção dc
msirumenios Jc
avaliação;
5. Química,
eiJadaiUi c meio

3.TDG-03 1)1 (uma)e
gráficos
animação digital;
4. Sistemas Jc
projeções;
3. Representação
Jo plano.

e eoue

1. O surgimento da
arte Grega.
2. A arie
renascentista do
século XV.

ambiente I hstória da Arte
e do Design,
Teona e Prática

I. Didática e
trabalho ctico na
formação docente,
2 A cducaçáo
positivista
Primeira Repúbbca
(1889 1930);
3. O currículo
como
representação da
organização
pedagógica da
escola;
4. Organização e
legislação da
Educação
Brasileira
Educação
«licxs . Iniro*

Graduado
Design.
GraJuaJo
Arquitetura,
Graduado
Artes, com Pós-
Graduação
(dtHiiorado
mesrrado) na área
nu áreas afins.

cm
Cor;da

Estética,

Semiótica,
Meios de
representação e
expressão I; c
Meios dc
representação e
expressão 11;
Metodologia
Gentifici.

Didáuca
Formação
Docente;
I Lscóna da
Educação;
Teoria do
Currículo;
Organização c
Legislação «ia
Educação
Braalvm,
Avaliação
F.ducacional no
Ensino
Fundamental.
Metodologia
Cientifica.

«mt 3. Pressupostosna ou básicos:
problemática,
linguagem
acepçócs de
estética,
4. PrinrípH» de
forma e «Jcscnhos;
5. I )i»gn e
comunicação

4(1 horas
(dcilicaçào
exclusiva)

em
01 (uma)TDG-04

e
Graduado cm
PcJagogia
(Bacharcbiio ou
laccneiauira),
com
Graduação
(doutorado ou
mestrado) na irca
ou arras altos.

ou

4fi horas
(dedicação
exclusiva)

Pós-LCI-04 01 (uma)

i visual.
Ergonomia I;
Ergonomia II ;
Computação
Gráfica I ;
Ficodesign;
Atividades
complementares
III; Legislação e
formas;
Pctcepção e
cmtiviibdc.
Metodologia
Gmufica.

1. Dados
antropometrias c
bitamn ânicus;c

Softwareso
Graduado
Desijçn corn Pós-
Graduação
(doutoraiio
mestrado) na área
ou arcas afins.

cm gráficos
animação digital;
3. Perccpçào e
sentido visual;
4. O processo da
criatmdadc
design.
5. licgisliçào e
normas cm design

raciais;

5. A\iliaçào de
Politic»
Educação
BrasiJ.

e
40 kira>
(Jciiicaçio
exclusiva)

de TTXi-05 t » l (uma) ouno
c

I. Linguagens Je
programação;

em

2. I «igic.i «1«
programação; I

Gridundo _«m I
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usos da linguagem,
a produção de
scnbdo c os

1. A objetividade,
neutralidade
conhecimento na
Ciência Soeu! e na
Ciência Politico,
2. Epistcmulugia:
I Iistória
Genoa;
3. Cicncia, F.bca c
Verdade
4 Estruturas do
Trabalho
Cientifico c suas
Normas,

e

expedientes da
Graduado cm
Cicncias Sociais

Pós-
língua.Metodologia da

Pesquisa;
Metodologia
Cicniifict;
Sociedade e
Cultura;

Pragmática1.
40 horas
(dedicação
exclusiva)

com
Graduação
(doutorado ou
mestrado) na área
ou áreas afins.

linguística
ensino
aprendizagem de
língua espanhola;
2. A Formação do
professor de
lingua Espanhola
frente as novas
tecnologias:
questões
perspccrivas;
3. Gêneros textuais

da no
TDG-06 ill (uma) e

Língua
Espanhola; eTemas das

fruvas Didática e
Escrita

Áreas de
Conhecimento

Requisitos
específicos

Regime
dc Trabalho

Código Número
da Vaga de Vagas

Literatura
Espanholsu
Literatura a serviço do ensino

c aprendizagem de
I ingua
Literaturas
expressão
espanhola
metodologia
avaliação;
4. Compreensão i

Produção
Textos em lingua
estrangeira; como
desenvolver
avaliar
prufioênaas
leitora e esentora
de alunos na aula
dc Língua c
Literaturas
Espanholas?
5. Análise, uso c
produção
material didático

lingua

EducaçãoIGraduado
I -ctr.ts
habilitação em
Lingua
Portuguesa ou
Literaluras dc
1.ir.g.ia
Portuguesa, com
Põs-l irjtluaci"
(doutorado ou
nnslruli } na mu
de Estudos

em Teona luterana;
Literatura
Portuguesa;
Literatura
Hr.iíileira;
I iteraturas
Alncana» dc
I ingua
Portuguesa;
Metodologia
Geniifici

Graduado cm
Letras
Habilitação em
Lingua
Espanhola, com
Pós-Graduaçáo
(doutorado ou
mestrado) na área
de Literatura
Espanhola ou cm
áreas afins.

Hispano-
Amcnuna;
Metodologia do
Emmu dc
lingua
Espanhola;
Fonética
Fonologia da
lingua
Espanhola; c
Estágio
Supervisionado

Lingua

l.ilerána:
Jocumentos
oficiais,
;dc>}cammhos ç as
possibilidades;
2. A negritude i a
revolta em textos

SairraJa
Esperança, Je
Agostinho Neto;

DSCorn Ccom
deos

40 horas
(dedicação
exclusiva;

40 horas
(dedicação
exclusiva)

e

oi (uma)l. l.K-01 01 (uma) eI.LE-04
c

Jc de

3. A
C

(des)constmçào Je
sentido em textos
de Leminski ã luz

catcgonus

literários ou cm
Literatura
Comparada ou
cm áreas afins.

asem
Espanhola;
Metodologia
Cientifica.dc

semióticas
greutimuias;
4. A representação
u a recepção
estética

sermões dc Padre
Xntónin \ leira;

5. Instrumentais
teóricos J.t Cntica
literária a seniço
de professores dc
Literatura
formação e em
serviço

cm de

de
estrangeira
espanhol; aspectos j
teóricos c práticos
que interliguem
lingua e discurso
ao ensino dc

— i

cm

sujeitos
modernos.

pos-Educação
Linguística: leitura.
escntur.1, análise c
reflexão

l

Pragmá tica1.
linguística
ensino

aprendizagem de
lingua francesa;
2. A Formação do
professor de
I ingua Kranct $a
frente às novas

r.o
elinguísticas - a aula

Lingtiade
Portuguesa
conte-mporanendad

na
languisoca
Geral; Fonética
e Fonologia;
Morfossintaxe;
Análise do
Discurso; Sócio
Luigúisuca;
Linguística
Aplicada;
Pressupostos
Lmgúisticos,
.Metodologia
Cientifica.

Graduado em
I « Iras,
habilitação cm
Lingua
Portuguesa, com
Pós Graduação
(doutorado ou
mcsttado) na área
de Linguística,
linguística Geral

L.siuJos
Linguísticos ou
em áreas afins

com c;
Tconas

languisocas e a
aplicação prá tica
em jnlas dc Língua
Materna
formação docente
à prá tica escolar,
3. V » relações J
entre ciência !
linguística,
linguístico c
'HiÇÔeS de <rrui e
trrMioí aJtqujdo t
IKildtJjMudfl
docência

Língua Portuguesa;
4. Formação de

2

lingua
Francesa;
Literatura
Francesa;
Literatura
ErancófiMia:
Metodologia do
F.nsino Je

tecnologias:
questões v

pwspcctivas;
3. (iemetos rextuais
a sen iço do ensino
e aprendi/agem Jv
1ingua
Jatcratuias
expressão francesa
- metodologia t

avaliação;
4. Compreensão e
Produçáei
Textos em língua
estrangeira: como
desenvolver
avaliar
proficiências
leitora c esentora
Je alunos na aula
Je Lingua e
Literalum*
I ranccsasr
5. Aná lise, uso
produção
nutcrial diJátxo

língua

40 horas
(vjedicjçio
exclusiva)

LLE-02 01 (uma) da

e
Graduado cm
Uiras
I labilitaçào cm
lingua Irancesa.

IV».

comou c
dciuso

Linguaas . •HI horas
(didicacào
exclusiva)

com
Graduação
(doutorado
mestrado) na área
I ateraiura
I rancesa ou cm
areas afins.

Francesa;
< »1 (uma)LLE-05! Fonética

Fonologia da
Língua
Francesa; t

c
ou

na
ikem

Estágio
SupervistonaJo

lingua
eprofessores sob a

pcrspcctivi critica
e discursiva: da
Linguística Tcónca
à Linguística
Aplicada Critica.
3. Sintaxe: da
abordagem
histórica

S\sem
Irancesa;
MttnJologia
Citntifica,

Jc
perspectiva
textual-discursiva -
u una e príuci

de
estrangeira
francês- .íxjxcfosFilologiaI.

Romámca: do
lai mi vulgar ao
português

tconcos c práticos
que interliguem
língua e discurso .
ao ensino dc j
sujotos
modemos.

contemporâneo -
da cultura ã
Gramática;
2. Os ilêmcos e >iu
importância nos
estudos linguist «o*

português
l íngua

tnjtirna: lixo na
lutura de gêneros
da eslera ivudiálica:
3. Texto, discurso

pov i

t Lingua
Cultura Latina,
I hstóna da
Língua
Pomigui-sn,
Texto
Gramática;
Tópicos sobre
Gramática;
lingua
Portuguesa, e
Língua
Portuguesa
Instrumental;
Metodologia
t .ientiticj.

PragmáticaI.c
Graduação cm
Leiras
I bbilitacâo
lingúa
Pomiguesa ou
I jtcranirax dc
lingua
Portuguesa, com
Pòs-Graduação
(doutorado ou
mestrado) n.i á rea
de Linguística
Portuguesa ou em
áreas afins.

linguística
ensino
aprendizagem dc
língua inglesa;
2. A Formação do
professor de
Língua Inglesa
frente às novas
tecnologias:
questões
pcopmhrw;
3.Gêneros textuais
a serviço do ensino
c aprendizagem de
lingua
literaturas de
expressão
língu,-. inglesa
metodoiogia
avaliação;
4. Compreensão e
Produção ik
Textos em lingua j

nu
dorum C

em como

e

4< » horas
(dedicacão
exclusiva)

LLE-03 01 (uma) e ensmo
função da sintaxe
iu rode textual e
discursiva;

a

Língua inglesa; i

Literatura
tiêncros Inglesa;4.

Discursivos
serviço d.i Leitura
c da Produção Je
Textos;

JesJobramentns
metodológicos c
a\ ahaçào:
3. Funções da
Linguagem como
funções textuais: is

relações entre os

Literaturaa Graduado cm
Letras
Hibthraçào cm
lingua Inglesa,
com
Graduação
(doutorado OU
mestrado) na á rea
dc Literatura
Inglesa ou áreas

Norte-
Americana,
Metodologia do
Fawino de
lingua Inglesa;
Fnnérica
Fonologia da
Língua Inglesa.

Estágio
Supervisionado

com x

emPós40 horas
(dedicacão
exclusiva)

LLE-06 01 (uma) c e

1 c



(DIáRIO OFICIAL)Macapá, 04.11.2011 Pág. 26

ANFXO II - HCII \ 1)1*. SOLICITACAO DE INSCRIÇÃO DO (A)
C \NDIDATO (A).

alins linguacm cstrangura: turno
desenvolver c
avaliar
proficiências
leitura e escritora
de akmoc tu aula
de Língua c
Literaturas de
expressão
inglês?
5. Análise, usn e
produção de
material didánco

Inglesa,
Metodologia
Cientifica

as
DADOS PESSOAIS t

rq - '

Nome do (a) candidato (a): ! I t ! '

Data de
Nascimento:

Órgão Expedidor:Registro Geral: Data de Emissão:
em I . I

t

Naturalidade (Estado / l.T):Cadastro de lVxsm Eíxtci (CPF)
. . ' l -

Nacionalidade:
!. I . I

línguade
Local (Município / UF):Seção:Zona;Título dc Eleitor:cscrangeira

ijiglés: aspectos t ! II » .
leóncns e práticos

que interliguem
língua c discurso
ao ensino de
sujeitos
modernos.

r.od< H(a ?. I ' I . !. ii I

r.xudt /uFBilno: . I I .pov

CEP: Telefone: E-mail:
Tcmaa das
Provas Didá tica e
Escrita

. ' »\HArcas de
Conhecimento

Regime
de Trabalho

Requisitos
específicos

Número
dc Vagas

Código
da Vaga

i

FORMAÇÃO PROnSSIONAL (Curto/ S.gU <U Untitúflo)
Filosofia,1 u Mestrado: Z Doutorado:a Graduação: n l -sptaali/.açâo:

Introdução a
filosofa;
Filosofia
\ntiga;
Filosofia
Medieval,
Filosofia
Moderna;
lilosotia
Moderna I;
Filosofia
Moderna
Metodologia
Cientifica.

Ciência

Antiguidade,
e

Documento* (origiiug c cópia.») para aferição peto acmdòr rcapomivel no ato da ImcrifljX

Comprovante do depósito dc pagamento da
I8\a dc inscrição,

Cópia do documento ile identidade,
C Cópia do Cadastro de Pensou Física - ( ) PI ,

C Cópia do Titulo de lèlcitor e do
oimprov.mli de quitação com a Justiça
I eleitoral;
j Cópia do comprovante de ristdcncia;

~i Cópia do Diploma da Graduação e
I listõrco Académico;
j Copia do Certificado da IVis-Graduacãn e
I listóneo Acjdèirnco,

Filosofia,)

D Prova de quitação com o Serviço Militar, para o (a)
candiJatoia) do sexo masculino;
u Declaração do (a) candidato (a) - ANMXí11 II
n Kiqucnmento de Inscnçáo Candidato (a) com
Necessidade Especifica:

Laudo medico (original ou copia autenticada) para o (a;
candidato (a) com Necessidade Especifica,

Currículo na Plataforma lattes (wiw.cnpq.br),
atualizado, em 01 (uma) Ma.

Cl (uma) fotografa recente, colonda 3X 4. fundo Azul.

Racionalidade
Natureza,

e
Graduado em
Filnsnlia com
Pó# Graduação
(doutorado ou
mestrado) na área
ou cm á reas afins.

CiênciaX
40 horas
(dedicação
exclusiva)

Medieval
I ilosofia
Escolástica,
4. Renasomenrn,
Empirismo
Modernidade;
5. Os pensadores
absolutistas c suas

c
LFL-01 01 (uma)

c
II.

i

Requerimento de Inscrição-obrigatório 0 preenchimento para todos o*candidatos (M);,
tconns;
1. Filosofia. Estado
e Politaca;
1 Ética, Moral e
Cidadania.

Senhor Presidente,
provimento do Quadro dc Pessoal Efetivo dc Docentes da UEAP no.s termos do l ÁJual NM « >16/2011,

de 04/11/2011; c declaro conhecer r acurar as regras do certame estabeleciJas no presente Edital.
Nestes tem**.
Pede vkTentncnto.

requer inscocão no concurso para

Filosofei
Politica; F.oca 1;
F.oca
Filosofia
Contemporânea
I; e Filosofia
Contemporâ nea
II; Metodologia
Cientifica.

Filosofia,
Epistemologia c
Conlunporanadad

3.
Graduado em
Filosofia com
Pás-Graduação
(doutorado ou
mestrado) na área
ou vm áreas afins.

M. . /_/Assinatura do (a) candidato (a)
40 horas
(dedicação
exclusiva)

LFL-02 01 (uma) c.
4. Existencialismo,
verdade
sunjetividide
5. O método
amlitico,

verificação

G>mpro^tt ^Wiç>n: ^e
CódigodaInscnçáo Nome do (a) candidato (a):

. . I !iVagaN" i I '.... ,
e Assinatura elu servidor responsável pela inscrição:

elucidação;

Lógica I ; Izõgica I. Lõgicj "modal",Graduado Data da inscrição:LFL-03 »Jl (uma) 40 hor.LS cm
(carimbado c

assinado)lilosofia com
Pós-Graduaçáo
(doutoraJo I.HI

mestrado) na área
ou eni áreas afins.

II; Teona Jo
Conhecimento
I , Tenro do
Conhecimento

•‘tkónbcT
“doxisuca";
2. l ógica forma c
materul
pensamento
arutotèlico;
3. A teoru Jo
conhecimento dc
Kant
4. A filosofia como
dialética;
5 Idealismo c
construção do
conhecimento;

(dedicação
exclusiva)

e
;

no
II. c

Comprovante dc Inacriçio: 4lk*'
' 1 -‘ .

' VWtÍ.' '
Metodologia da
Investigação
Filosófica;
Metodologia
Cientifica.

Código daInscrição Nome do (a) candidato (a):
Vaga:N" f *

f l

Filosofia,1.
Cicncia
Metaf ísica;
2. Kant c o fim da
metafísica,
3. A metafísica de
Aristótelcs;
4. A merafísica de
Descartes;
5. Antropologia:
Filosofia e Ciência.

e
Assinatura do servidor responsá vel pela inscrição:

Metafísica 1:
Metafísica II;
Antropologia
Filosófica;
Metodologia
Cientifica.

Graduado em
Filosofia com
Pús-Graduaçáo
(doutorado <xi

mestrado) na área
ou cm áreas afins.

Data tLi inscnçáo:. - I I40 horas
(dedicação
exclusiva)

i

(cmmbndo e
assnuuln)LFL-04 01 (uma)

Educação,I.
Cidadama
Pobrica
Educacional;
2 I hJáiict.Ensino
c Aprendizagem; j

Didanca,

c

Introdução a
Educação;
Didatica Geral;
Psicologia Ja
I úJucuçào; e
Filosofia Ja
Educação;
I abras;
Metodologia
Cientifica.

ANEXO III - DECLARAÇÃO DO (A) CANDIDATO(A).
! Graduado vm

PeJag-vgia, com
Pôs-Graduação
(doutorado ou
mestrado} na arca
«Mi em áreas afins.

3.
4tl hora?

•dedicação
exclusiva)

IT.incprntnro c
Avaliação;
4. Psicologia da
( alucaçúo
formação dc
Professores;

LFL-05 tM (unia; Eu.
v Identidade

eieniilier »-Tne >!« que IMO xeni considerada qualqutr documentação

ajquinda positnormenu á Jala da Inserirão no Concurso IMblico Jo
Quadro de Pessoal Efetivo dc Docente» da Universidade do
Estado do Amapá - HEAP. I hclarn, para fins dc inscnçáo. que aceito

as normas regulamvntadi iru* do referitlo Concurso - hem como, sob as
penas da ki, serem verdadeiras as informações prestadas - constantes do
Edital N“ 016/3)11, de U4/11/2011 v ainda que, nos termos do Item 6
do presente Edital, os documentas exigulo* |>ara comprovar os
requisito# básicos para a investidura no cargo, cm caso vle lograr
aprovação, serão apresentados por ocasião da posse. Firulmcntc, declaro
estar vle .icnrjo c* «m as eondiçvvs tlcsic Concurso, responsabili/aixlo mc
iiiicgnlmcntt pelo# dados apresentados e que MM excluído

snmariaimnic do Concurso, tin qualquer de suas fases, caso se
verifiquem íiuxandão ou l .ilstJadv dux declarações aqui prestadas.

CPE.i
c .

5. Educação,

Ensino
Aprendizagem.
1. Ciência, ítica e
S'erdade

e

Metodologia
Cientifica;
Esnodos Éuúco-

Graduado cm
Ciência# Sociais
com

4(.) horas
{dedicação
exclusiva)

^

til ( uma)LFL-06 Cultura,oIV*-

Graduaçào
(doutorado ou
mestrado) na área
ou em áreas afias.

Raaais;
Políticas
Públicas
Kducarioruis

Identidade
Representação
Étnico-Racial;
3. Educação,
Inclusão c Políticas
Públicas
4. Avaliaçáo e
Políticas Públicos
em Educação;
5. A gestão política

sistemas
púhKcos de ensino

pós-LDB 9.394/96

c

do Brasil,
Metodologia
Cientifica. Macapá, dc .dc 21M1.

dos

Assinatura do (a) candidato (a)
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ANEXO IV - RHQUI.RIMKNTO DK INSCRIÇÃO P \RA
CANDII)MO{ V) COM NECESSIDADE KSPI -dliCV

1. Avaliador (a) - Presidente da

Hancn:

2. Avaliador
Presidente,

requer inscnçào pin

provimento do Quadro de Pessoal Efetivo de Docentes da UEAP,

conforme Item 1 do Edital N° 016/2011, de 04/ 1 1/2011, publicado no
Diário Olicial dei Hstaelo «!<• Nrmpá, do dia 04/11 / 2011, c requer
atendimento especial (subitem 4 1(1' nas seguintes condiçòcs pan o dia
da reali/açào elas provas.

Senhor (a):

3. Avaliador

( ):-

ANEXO VI - (QUADRO DC VITUBUICÒMS Dl'. PONTOS PARA
AV M .IACÁO DA PROVA DIDÁTICA

PROVA DIDÁTICA

Curso:

Tema Sorteado:

Candidato: i

Duração da
Prova:

Avaliador:

CRITÉRIOS PONTOS

01. Paeisãoc clareza entre os elementos do Plano de Aula (iMfl)

Declara conhecer c aceitar as regras elo a name- estabelecidas no 02. Coerência entre o planejamento e a execução ela aula (0-1.5)

presente PiliUl.
« •3. Utilização e citação no desenvolvimento da aula de referencia!teórico adequado ao
tema (0-15)Nestes termos.

Pedi deferimento.
ul linguagem apropnada ao gênero textual formal (0-10)

Assinatura do (a) candidato(a) 05. Capacidade de análise c Sintcsc (0 15;

06. Domíniocsegurança do conteúdo (<•10)

07 Utilização de exemplos re-forçadtjres do conteúdo explorado (0-10)

ANEXO V - QUADRO DM VIRIHUIÇAO Dl - PONTOS l» \ R.\
AVALIAÇÃO DA l’R( )\ A IvS.KITA.

08 Aula ministrada com introdução, desenvolvimento e conclusão de forma articulada
com a temática explorada (0- 15)

Nota Parcial
PROVA ESCRITA

NOTA FINAI, por avaliador- dividir a somatória dos pontos por 10 (dez)
Curso:

Macapá- \p. / /2011
Tema Sorteado:

Candidato:

PARED R FINAL
Duração da Prova:Avaliador:

CRITÉ RIOS PONTOS

til. Scqúèncu lrigici das ideias (IMO)

t *2. Abordagem de aspectos relevantes (n-15)

ii3 Fundamentação Teórica adequada ao referencial bibliográfico (tV 15)

•M. Linguagem apropnada aogeneo» textual formal (t»-ltt)

< * 5 Clareza na argumentação ((>-!< T-
t *fi Capacidade de analise e Sintesc (I *- I 5)

H7. Amilise (.nuca i Coou wiul elo Tema (11- 15*

08. Articulação Jas ideias na abordagem do Tema (U- lo)
1. Avaliador (a) - Presidente da

BancaNota Parcial

2.Avaliador
NOTA PINAL- div idir a somatória dos pontos por 10 (dei)

(a)

3. Avaliador

(a):.
Macapá-Ap / /3*11

PARECER l-IN M.

ANEXO VII - QUADRO DK ATRIBUK.'AO Dl- POKTtft PAR \
AVVI.IA(,ÁODi:'lÍTl'U>S.

Pontuação Unitária/Máxima
pontuação

QuaníidGRUPO I - imilAÇAO ACADÉMICA Pontua
*de çio

Atribuidc nTitulo» da
10,1) pontos-ulc 10,0 prsTitulo ele Dmrtor ohodo etn Programa

reconhecido pelo CNF. e cndovcnJo peh
CAif vS nu tevaiidado em Instituição Jc
I Inano Superior Nnorma!- Na áicn especifica
do Concurso.

(I
1

lirulo de Doutor obtido em Programa
rvctjnhecxlo pelo CNK e credenciado pela
CAPI-IS OU revalidido em Fwitusçàn de
í-riam Supcnor Nacional - Mm i/u correlata
i fTUteru d*i íInocurxn

9,0pontos-stê9.0 ptsU
2

%
T I

,.J Í
* + 4 u»..r •t

L •*.1\
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GRUPO V
PRODUÇÃO CIENTÍFICA, TÉCNICA,
ARTÍSTICA E CULTURAL NA ÁREA DE
CONHECIMENTO DO CONCURSO

Titulo de- Mesuv obtido cm Programa
nxonhiodo pelo CNE c crulcnoado pb
CAPIvS nu nvabebdo im Instituição ik
l -ns/ rvi Superior Nacional - Na área especifica
doOmcurso

8,0 p /ntos- ate H,(l pts Pontuação Unitária
Máxima pontuação:45 pts

n Quantid Pontuaçã

3 ade u
dc Atribuída
Títulos

\utnna ek- li\ m.uJrur.il < XJ técnicoD 4,i I pont< is p >r kvn > - até 12 pts.

Titulo de Mestre obtido em Programa
reconhecido pelo OIE e credenciado pela
CAPINS nu iwaRhd» un Instituição ek-
Ensaio Superior Naoonal - Em área comiita
ã matéria do Concurso

7,0punira; Xt 7,( 1 pts Iu
( )rpni/açãi •de kvnz.cultura! i*J réaiicr >( I4 2,11 ponlos por li vru-até 6,0p»

2
( lipáulii ik hvm, ui1tiir.il ou técnico0 2,0 pontos poc capítulo - até 6,0

3 P*
Título de Espeoalista nbodo em la<tituiçàn de
Knsmo Supnor (1KS) crcdenaadn r> > MI X!,
uu n v.ikUln em 11 \S NLnoml - Na área
específica doConcurso

6,< I pontos-Jié 6,0ptstl
'1 r.kJuçk i ile hvn i ispimLeui*0 2,0 p/nu* por capitulo - até 6,0

5 4 P*

Cálculo para a nota final de Avaliação de Prova dc Titulo: \ nula fina’ de cada candidato será calculada
com base- na soma total da pontuaçào de cada grupo dividido por 5(Preenchimento exclusivo da Manca
Examinadora dc 'lituki;. )

Tilnh» de I '.sjKCuhsta olvidoem lititiluiçk / de:
Ensino Superior (IKS) credenciada rv > MIX!,
ou rvv.Jjdadu em IMS NaciortJ - Km área
c< -.miia -i raoténa J< / ( V/ncursa

5,0 pontos- Ui 5,0 pts0
6

i

Pontuação AtribuídaGrupos

GRUPOS ITOTAL 1
GRUPOS II

Observação: Pura o Grupo I us pxitus iu< > sào cumublnos, "JUIIXíJXÍ' /-*- a pmtuiçào unu utica \\'/ ao tíruk » de
rmxrrgntu .iprvscntaJo GRUPOS III

GRUPOS IV
GRITO II - EXERCÍCIO DE ATIVIDADES
LIGADAS À ADMINISTRAÇÃO
UNIVERSITÁRIA

Pontuação Unilirã/Máxinu
pontuação

Quant ui Pontua
ade çãu GRUPOSV

Atribuidc
Titulos da

5,0 ponto-,- por SCíTKSUV - até 2U.0Reitor( I
Pts

Yice-Rcitor, Pró- Reitor ou Dcetorde (.entni 4,0 p< )ntoi: pv seTrxstn- até 16.' »( I Artigo completo publicvio em penóetico
cieiililico iiuttiuoirul rnk-NOiio ptk
cvw-.s

4,0 pinD* p.v .irt:gn - até A ',0I)

2 n* 5 pts
3,0 p*ntos por -emestrv - até 12,0Trabolhns técn/cos dtsenvohnkp- como titular

im ( iooís-lNfc- «tu CoonssnoJ im Insnruzcào dc
I 'nsinoSujxnor

il
3 pts Art/gi > completo publicado em periódico

oentilici • ttmirul nidcxatlo pela ( (API'S
2,0 pintle por artigo • até' 10,00

6 ps
20 pxitos p/r semeMJv - até 8,0Membro ik Konsdhu Superior dc 11 \S ou

Camaras de IliS
0 »35 pontos por trabalho - ate ( »5Trabalho cnmpkto publicado cm anais dc

cvnitocientífico iiitemaooied
0

4 P» > 7 pts
1,0 p/oto por semestre- ate 4,tJ0 Cliilcis ik ik-|Xuiamento, conrvknaçàn dc

5 I cole-geni/ iK de cursos ik graduação ou p «v

1 graduação

Trabalho compiero publicado em anais dc
eunli i m ntifici i naoratil

0r3 portos p/r trabalho - até 3.0o
|MS 8 pe.

Trabalho completo |xjbliado em aiuis ele
iMTlnUiQtilWi i re-gi-miJ/lr -cJ

0,1 pmto por traballv ) - ate 1.' »o
9 PÇiTOTAL RiNin»i pulJioxk » em aaus ik- ivenlo

iVTirihn > intemacu mal
<U pmto prr trabalho - até 1.5I

tl [MS

0,2 pmtos por trabalho - até IResumo piblkudo em ana» tk - evento
cientà-ico ruckma)

I
Quantid PontuaçãPontuação Unitirú

Mixinu pontiuçio:10 pts
GRUPO ni
APROVAÇÃO EM CONCURSO
PÚBLICO NO MAGISTÉRIO SUPERIOR

I
ade o (1.1 ponto p»r tnibolho - até 0,5Ruumo pibbtmk » im jitnx tk evento

dcnritico agy mal /local
I

Atribuídadc 2 r»
Tituk» 1.0 pmto p/ r pemio - até 5,0Prímxís [x >r utnitUks CtlUtTiCU, urfistiCls c

Culturais
t

20 p'ntosp *rCiHicurso- atL 4,0NpmviiC.io em concurso publico na área ek-
conhecimentopkiteikb

0 3 px
I Conjukonas/.Vssestora pnsaelus a nrj^os

públicos c pm-ados
1,0 ponto p /r ntindade - até 5,01

1,(1 pmto pir concurso - até 1.0XptuvaçJn em crxxuiso público em áreas
alias d»iconhecrmenn >:

0 4 px
2 pts Ibkstrarte im eventi». cientificas

(Omíeanceya ou aprcsaitacão tk tralnlho
Mesa Redonda)

l.Opmtopir unu-ato 10.0 pts.1
5

0,1 pmto pir pamapaçào - ate
20 pts

IVicipantc1 (ouvinte. mmiaiai i,
aptvsenuçáo de- tril>alho> e- oficinas) em
SrnpWrç I Vnuas. Encontros,
Semiain» u e Wiirkshi MTS

(.
TOTAL

1,0 pmto pir prxlueão- até 5,01 Ibtenre
7

TOTAL

GRUPO IV' - ATIVIDADES LIGADAS AO
ENSINO, A PESQUISA E Ã EXTENSÃO

Pontuação Unitária / Máxima
pnituaçãn

Quantid Pontua
SOMA DOS GRUPOSade çãn

Atribuíde NOTA
FINAL

Nota Final = Soma dos Grupo» I, II, III, IV c V,
dividido» por 5Titulos da

IXicéncu/Ensino Supcnor • Graduação ru
área pleneaelx

0.5pmu «s/.kxiplina -até 1< Ç*> ptsu
I J / 21111Macapá- \p,

T I\iccnda/Pcs-graduaçài > I vspecialixaçàt » X//<?

ru área pleiteada
1,0 p um «s/ikciplina até 5,i > ps PARECER FINAI-

2
l>icénctí/lV)S graduaçao - Especiafcaçao
Stn-.tu cg», na área pk-itcoda.

1,5p>nt«is/eisciplma-até 9J > pix0
3

I Xctncia/ Pós-graduaçdo - Mestrado, na área
[ikúeail.1.

2< » pmt« disciplina - até 10.0 ptso
4

Docéncá/IV*;-graduação-IXxjtotado,ruárui

pjgtótK
3.0pint< «s/desciplina-até 15.( ) ptso

i
( >rkntaçào dc Tesc/1>wt( r.aiki - aprovada 3,» i pino «s PH tese - até 15,' » pts0

6
Orientação de Dissertação/Nk-strado
apo\ -.Tiia

2" pmios por djsSettaçáo - aré
10,0 pts

tl

1. Avaliador (a) - Presidente da

Rança:
Orientação de Mooografia/Msp-aaUaçio -
iprmaeh

03 pmtos por monografia - até
4,0 pts

i )

K
Orientação de- Monopafia/Graduaçàri -
jptt /vaeb

0,2 pintos p>r monografia até
20 pts

o 2. Avaliador (a).

3. Avaliador (a)..
9

03 pmtos p»r gmp) - até 20
p)nl«*e

Orientação ele grup) PIT1
D

Orientação concluída ek aluno bolsista ek-
nucriçáo centifica

0.3 pmto. p /r boisesti - até- 3,01 OBSERVAÇÃO:
1. INDICAR NOS TÍTULOS O ITEM E A QUANTIDADE DE TITULOS PARA O QUAL O (A)

CANDIDATO (A) ESTA SENDO APRESENTADO
2. CONSIDERAR APENAS OS ÚLTIMOS 05 ANOS.

1 px
0,2 pmtus p »r bolsista - até- 20( >rienaçáo ctmduida de- b/isisu ek- tm «w >rta1

1 ps
0,2 pmtus p»r bul-ísa - até 211Orientação concluída de akmi > bolsista ek-

estnisiu
1

‘ 3 pis.
Pmucipaçào como membro eterno de banca
evinnnjiL ira dc tese de I )•HMUTJII» »

1.0 pontos por tese-até 6,(1 ps,1
ANEXO VIII - REQUERIMENTO DE ISENÇÃO IX ) PAGAMENTO DA

TAXA DE INSCRIÇÃO.
4

Partiop.Kiin anno membm eterno ek- bincj

cvimmatti w.i ik 1 )tsH-nuçài > ek - Mc-sirad 1

ti.,5 p«vos p/r disserTação - até
»,»1^

! 1
I 5

Paitopado ovni nx-mbrt / efcinu «i- luoca
«^amirt.1lk)ra dc põs-eradiucâo Slriu .na
(Especõlbsiçào)

< »,4 pmii *. por inlttlU » - até 20I
6 pts

o,2 pmtos p/r trabalho - até 20Partiapaçâo como membro efetivo ek banca
cNnminaek /ra de p/s graduação Ijo ma
(l -̂ xcxik/acuo)

Nome do (a) candidato (a):I
7 pts

Código da Vaga: CPF:
n,| pmro p»r 'rabull/o - até 1.0l, irlKHV>\:à« i como tixmlwr» efetno de lunca

e-viniwuKkra ek Monugrilia tk ( icaliuçào
I
H PÍL

0.5 p«uos p / r cizncurso - até l« i.OP.irtic/ paçàr / ci /nx / nxn/bm ifet/vo de- banca
« •vrmmadora ik: aineursi / péil /ltet / par.i u

1
9 |/tx Solicito 3 concessão ik isenção do|Wgamcnti» da taxa ek- inscrição Jo concurso

público supracitado c DECLVRO, «/b xs penas da lei, ijue sou hip/ssuficie-nte

ecimonncamnitt- e e^ue prex-ncho os requisitos e coneliçõe-s estabelecidos no Edital que rege
o concurso.

magstetv > Ajperv x
í looakruçàotk|nnao ek p-sqiiKi,.k nwisi

ou ek- eMcnsòo-com hniincsuTX-nii 1

« U p*W"s pir projeto - aré- 2‘*2
0 ps.

0,1 pmtopir pnijcro- até 1.« » p^Coordenaçãiiik|w i i j c i o <k J c e t e c u v i
ou Je extensão-sem fmancamento

2
I

Para < /> deito? da conccftsào rvqucnda, DECLARO, nbaivo, a cianju /siçãi ) dos
familiarcTi dos quais eiependo e-cononncamente, Ixm como 2 reneb mensal de cada um:

TOTAL
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Nome í Parentesco Atividade Rendimnnd(R$)—i

de 2011.deMacapá-AP,

Ajtfiiwturi elo (:t) candidato (a)
Assinatura do Responsável pelo Rca hinu-m»

01'Cl .ARO. por fim, estar CKHIC de que meu pvdid* * de isenção será iodefendo
caso o.io esteja anexada a ente requerimento o'lpia autenticada da Joeumencação qur
comprove i hijxissuiiciência tconnnuo. mmha e/ou dos familiares acima qualiíicailux, dos
quais dependo ecoiu «nteamente.conform» estabelecido no item 7 do Edital regulador do
certame. Ministério Público Estadual

Macapá-AP de ele

/

(Procuradoria Geral de JustiçaAssinatura Jo (a) fandidaio(a)

Ivana Lúcia Franco Cei
ANEXO rx - lORMUl.ARlO 1)|\ RECURSO.

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBUCA N° 004/2011Protocolo Geral
N° /2LLLL

Data: / /2011Hora: O Ministério Público do Estado do Amapá,
através do Procurador de Justiça, Dr. JAYME HENRIQUE
FERREIRA, Corregedor-Geral AVISA, ao público em geral,
bem como às entidades representativas da sociedade civil,
instituições públicas e privadas, igrejas e demais pessoas

interessadas, que realizará, no dia 09 de novembro de
2011, com início às 09h00min, no Plenário da Câmara

Municipal do Amapá, sito na Praça Barão do Rio Branco, n*
3, bairro centro, na.cidade de Amapá, Estado do Amapá,
AUDIÊNCIA PÚBUCA, com a finalidade de receber notícias,
sugestões ou reclamações de representantes da

comunidade acerca do funcionamento da Promotoria de

Justiça de Amapá, e mals especificamente. com o objetivo

de obter as seguintes informações:

A».

DADOS PESSOAIS - Nome do (a) candidato (a)

?

Cadiwtm di Pessoa l-ísicu
(CPI)

Numero de lnscricã< CCKIUíO Ja Yaj»a Reqixtro Cicral:

Ov•jXrrr\‘>

H.iir I I«Ikk I

Telefone Celular Fone 1'ixo: Outro Contato:

• A atuação do Ministério Público e de seus
auxiliares administrativos atende às

necessidades dos Munícipes?

Se não atende, como gostariam que fosse a

atuação do Ministério Público?

I .» J

• O que você espera do Ministério Público?

I. Os trabalhos da Audiência serão coordenadosI < a l aw UktaKm.A fY.k0i-.k- ran » ikliukMVklii.,M (("|Y <"#>.«; ___
' Wfa pelo Procurador de Justiça. Dr. Jayme Henrique

Ferreira.Corregedor-Ceral do MP-AP;
2. As autoridades públicas municipais convidadas

terão o tempo máximo de 05 minutos, cada

uma, para se posicionarem na audiência pública;

3. As organizações sociais, por meio de um

representante, terão o tempi/ máximo de 05
minutos para manifestarerrt sugestões ou
reclamações acerca dç/z /Lmcionamento da

Promotoria de Justiça; / / '

Os representantes das instituições especialmente

convidadas terão o tempo máximo de 05

QuiNnoiurncnm I'undamt-nudo:

minutos para se manifestarem;

5. A critério da coordenação, consoante

disponibilidade de tempo, será facultada a
*

palavra, por prazo máximo de 03 minutos, a
membros de entidades representativas,
instituições religiosas, igrejas ou personalidades

oara manlfestarem-se sobre o assunto da

audiência;
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6. O pedido de inscrição para fazer uso da palavra,

após o Inicio da Audiência Pública, deverá ser

endereçado à Secretaria Administrativa da

Audiência Pública, na forma prevista em seu

das exposições, deverá efetuar inscrição com

antecedência ou durante a realização da

Audiência Pública, conforme Ficha de Inscrição

de Expositores, anexo I do presente Edital, e que

a mera presença ao evento, como ouvinte, não

dependerá de prévia inscrição.

5. Os representantes das instituições especialmente

convidadas terão o tempo máximo de 05

minutos para se manifestarem;

6. A critério da coordenação, consoante

Edital disponibilidade de tempo, será facultada a

palavra, por prazo máximo de 03 minutos, a7. As autoridades e convidados terão o tempo
b) As contribuições e o cadastramento de

expositores e participantes serão recebidos das
08h:00min às 13h;30min dos dias 03/11 a
08/11/2011, e a partir das 08h:00min do dia

* 09/11/2011, no local do evento

máximo de 02 minutos para suas considerações membros de entidades representativas.
finais; instituições, igrejas ou personalidades para

manifestarem-se sobre o assunto da audiência;

7. O pedido de inscrição para fazer uso da palavra,

após o início da Audiência Pública, deverá ser

endereçado à Secretaria Administrativa da

Audiência Pública, que levará á apreciação do,

Promotor de Justiça Assessor do Correged.qí/-
Geral, que submeterá à aprovação do Presldçníre
da Audiência Pública, na forma do presente

Edital;

8. Os casos omissos serão resolvidos pela

coordenação.
3. Agenda da audiência pública

HORÁRIO AGENDADATAutubro de 2011

daPublicidade
Audiência

28/ 10/ 2011 08h OOmin

I
Credenciamento dos
expositores
Promotorla
Justiça de Amapá -
Rua. Guarani n° 431,
Centro - Amapá/AP.

/03h:00minProcuratí 03/11 /2011 deásrregedoryOeral / MP-AP à
13h:30min

08/ 11/2011
EDITAL DA AUDIÊNCIA PÚBUCA N° 004/2011

8. As autoridades e convidados terão o tempo

máximo de 02 minutes para suas considerações

finais. /

Credenciamento dos
expositores

Plenário da Câmara
Municipal
Amapá, Praça Barão
do Rio Branco, n° 3,
centro, na cidade de
Amapá, Estado do
Amapá

O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições que lhe são

conferidas por lei e tendo em vista o disposto no Art. 27,

Parágrafo Único, inciso IV, da Lei n° 8.625 /93 e no Art. 3o,

inciso IV, da Resolução n° 43/CNMP, de 16 de junho de

no

doA partir das
09/ 11 / 2011 9. Todas as intervenções serão feitas com tempo

determinado, devendo referir-se a área de
Q8h;00min

abrangência e serão registradas pela Secretaria2009

Administrativa da Audiência Pública, que será

Coordenada por um dos Promotores de Justiça

CONSIDERANDO o papel fundamental desenvolvido pela

Corregedona-Geral do Ministério Público, exercendo não
apenas funções de índole punitiva, mas também e

fundamentalmente, tarefas de fiscalização e orientação.

daAbertura
Audiência

Exmo.
Procurador
Justiça. Dr. Jayme
Henrique Ferreira.
Corregedor-Geral e
Presidente da Mesa.

pelo
Sr. Assessores do Corregedor Geral.09h:00min.
deÀs09/ 11 / 2011

09h 20min.
5. Do procedimento para manifestação de viva voz no

curso da Audiência Pública

C O M U N I C A :

Ao público em geral, bem como ás entidades

representativas da sociedade civil, Instituições públicas e
privadas, igrejas e demais pessoas interessadas, que fará
realizar AUDIÊNCIA PÚBUCA, no dia 09 de novembro de

2011, com início às 09h00mln, no Plenário da Câmara

Municipal do Amapá, sito na Praça Barão do Rio Branco, n*
3. bairro centro, na cidade de Amapá, Estado do Amapá,

com o seguinte objetivo e agenda:

Pronunciamento de
autoridades da
mesa.

09h:20min. 1. As apresentações e exposições dar-se-ão na

ordem cronológica dos credenciamentos

efetivados.

09/11 /2011 Às
09h:50min.

Pronunciamento de
09h:50min. representantes .

legais das entidadeí
Inscritos j /

2. O número de expositores será definido em

função das inscrições realizadas e do tempo

total previsto para a apresentação.
3. 5erá permitida a manifestação de apenas 01 (um)

representante de cada entidade, sendo que.
após, finalizadas as manifestações dos

expositores inscritos, o Presidente da Audiência

Pública, poderá admitir, durante período por ele

definido:

Às09/ 11 /2011
1 lhOOmin.

previamente. / ./ .
Pronunciamento de
interessados que se
inscreveram
curso da Audiência

Pública.

IlhOOmin.* 1.Objetivo 09/11 /2011 Às no
11h:20min.Receber notícias, sugestões ou reclamações de

representantes da comunidade acerca do funcionamento
da Promotoria de Justiça de Amapá, e mais
especificamente, com o objetivo de obter as seguintes

informações:

Outros
pronunciamentos
autorizados pela
Coordenação da
Audiência Pública.

1 lh:20min.
09/ 11 / 2011 Às

1 lh 40min.
a) o retorno de expositores para

complementar sua manifestação,

b) a manifestação de outros participantes,

I lh:40min• A atuação do Ministério
Público e de seus auxiliares
administrativos atende às
necessidades dos Munícipes?

• Se não atende, como
gostariam que fosse a atuação
do Ministério Público?

• O que você espera do
Ministério Público?

Encerramento da
Audiência Pública.

09/ 11 /2011 às
12h:00min.

inclusive aqueles vinculados a
4. Das formas de participação

1. Os interessados poderão participar deste
^ entidades cujos representantes já

tenham se manifestado anteriormenie
processo mediante o envio de críticas. na Audiência Pública.
reclamações, sugestões, e demais contribuições

à matéria em pauta;

2. O trabalho da Audiência Pública será coordenado

O regulamento da audiência pública estará à disposição
dos interessados, na Corregedoria-Geral na Avenida FAB
n# 10, bairro central, na cidade de Macapá, Estado do
Amapá, na Promotoria de Justiça de Amapá na Rua
Cuarani, n° 431, Centro, na cidade de Amapá. Estado.-tio
Amapá, e na página do MP-AP: http:/ /www.mD.aDQOv.far.
2.Cadastramento de expositores

6 - Do assessoramento técnico à condução do processo

da Audiência Pública

ne presidido pelo Corregedor-Geral, Dr. JAYME
O Coordenador da Audiência Pública será assessoradp pof

01 (um) Promotor de Justiça Assessor da Correg

Geral que terá ainda as seguintes atribuições: //
1. Conhecer as noticias, sugestões ou reclamações

recebidas e manifestar-se relativamente ao seu
conteúdo; e

2. Emitir Relatório relativo às notícias, sugestões ou
reclamações recebidas no curso da Audiência
Pública.

HENRIQUE FERREIRA;

pr!<ia -3. As autoridades públicas municipais convidadas

terão o tempo máximo de 05 minutos, cada

uma. para se posicionarem na audiência pública;

4. As organizações sociais, por melo de um

representante, terão o tempo máximo de 05

minutos para manifestarem.

A referida audiência pública será aberta a toda sociedade,

onde os participantes, devidamente inscritos, terão o
direito de manifestação de viva voz. apresentando suas

reclamações e sugestões a respeito da matéria em pauta:

a) A entidade que queira cadastrar representante,

fc'T coroo, qualque' Interessado em participar
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QUATRO MIL TREZcNTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS).
REFERENTES AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE
MONITORAMENTO DE VIDEOGRAFICO E OUTROS
MATERIAIS, CONSIDERANDO A URGÊNCIA DE
ATENDIMENTO DE SITUAÇÃO QUE PODE
COMPROMETER A SEGURANÇA DE PESSOAS.
EVITANDO O DANO IRREPARÁVEL, ENCONTRANDO
AMPARO LEGAL NO ART. 24, IV, DA LEI 8.666/93 E
ALTERAÇÕES POSTERIORES, CARACTERIZANDO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.

REF. PROCESSO N°. : &005004/2011-MP-AP

. INEXIGIBILIDADE
* LICITAÇÃO
: ART. 25. II. C/C ART. 13, I. DA

LEI 8.666/93 E ALTERAÇÕES
POSTERIORES

: AMAPAZ
SUSTENTÁVEIS LTDA.

: ELABORAÇÃO DE PROJETOS
URBANÍSTICOS.
ARQUITETÔNICO, ELETRICO,
HIDRÁULICO E DRENAGENS
COM MAQUETE ELETRÓNICA E
PRECEITOS SUSTENTÁVEIS.

: R$ 14.960,00 (QUAT0R2E MIL
NOVECENTOS E SESSENTA
REAIS).

: PROGRAMA 02.062.0005.2.004-
MANUTENÇÃO
FUNCIONAMENTO DO MP-AP,
FONTE: 101 - RTU, ELEMENTO
DE DESPESA: 339039-OUTROS
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ
CONSIGNADO NO ORÇAMENTO
VIGENTE DESTE MINISTÉRIO
PÚBLICO.

7 - Da documentação contendo as notícias, sugestões ou

reclamações DEASSUNTO
FUNDAMENTO

As notícias, sugestões ou reclamações recebidas na

Audiência Pública, irão compor o processo da Correição
FAVORECIDO PROJETOS

OBJETO
Ordinária. DESTA FORMA. DANDO-SE CUMPRIMENTO

AO QUE DISPÕE O ART. 26 DA LEI DE LICITAÇÕES E
SUAS ALTERAÇÕES, SUBMETEMOS A PRESENTE
JUSTIFICATIVA A VOSSA EXCELÊNCIA. PARA FINS DE
HOMOLOGAÇÃO E POSTERIOR PUBLICAÇÃO.

MACAPÁ-AP, 27 DE OUTUBRO DE 2011.

8 - Das disposições gerais
VALOR GLOBAL

A pauta com a programação do evento constante neste

Edital, o Aviso de Audiência Pública serão publicados no

Diário Oficial do Estado, no Diário Eletrónico do MP-AP, e

RECURSO
E

i

B*l. SAUU SANTIAGO LEITE
Presidente da CPUMP-AP

no sítio do MP-AP na página: htto / /www.mp.ap.gov br.

Publicações DiversasOs casos omissos serão dirimidos pela Coordenação da SENHOR DIRETOR-GERAL,

Audiência Pública, no curso de sua realização. JUSTIFICA-SE A PRESENTE DESPESA EM
AMAPAZ PROJETOSFAVOR DA EMPRESA

SUSTENTÁVEIS LTDA, NO VALOR DE R$ 14.960,00
(QUÀTORZE MIL NOVECENTOS E SESSENTA REAIS),
REFERENTES
URBANÍSTICOS,
HIDRÁULICO
ELETRÓNICA,TENDO EM VISTA O SERVIÇO A SER
CONTRATADO NÃO TER EMPRESAS COM CAPACIDADE
TÉCNICA DE PRESTÁ-LO, EM NÚMERO SUFICIENTE A
PROPICIAR COMPETIÇÃO, CONSIDERANDO QUE A
EMPRESA TÊM CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL
COMPROVADA PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS,
CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DO MP-
AP, PORTANTO. SENDO INVIÁVEL A COMPETIÇÃO,
ENCONTRANDO AMPARO LEGAL NO ART. 25. II, C/C ART.
13, I DA LEI 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.
CARACTERIZANDO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.

Macapá, Q2 de novembro de 2011.

À ELABORAÇÃO DE PROJETOS
ARQUITETÔNICO,

E DRENAGENS. COM
i .EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES

PARA DIRETÓRIA EXECUTIVA E CONSELHO
FISCAL-QUADRIÉNIO 2012/2016

O Presidente do SETRACAP, no uso de suas
atribuições estatutárias convoca os associados em dia
com suas responsabilidades junto ao SINDICATO, para
participarem da eleição que definirá a Diretória
Executiva e o Conselho Fiscal, para o quadriénio
janeiro/2012
eleitoral ocorrerá no dia 30 dc novembro de 2011, na
sede do SINDICATO, situada na Avenida Nações
Unidas, n° 697 A, Laguinho, Macapá/AP, CEP 68.908-
188, entre as 9:00h e 17:00h.
A Comissão Eleitoral que coordenará todas as etapas do
pleito será composta pelos associados que serão
determinados pela Assembléia Geral Extraordinária, que
realizar-se-á no próximo dia 16 dc novembro do
corrente ano.
Tanto a Diretória Executiva quanto o Conselho Fiscal
consistirá na apresentação de chapas separadas, as quais
deverão conter os cargos, os nomes completos dos
candidatos correspondentes e suas respcctivas
autorizações individuais, acompanhadas de número do
documento de identidade pessoal e cópias xerográficas
do CPF e Carteira de Identidade, além das certidões
negativas criminais junto a Justiça Estadual e Justiça
Federal.
As chapas serão compostas pelos seguintes cargos na
Diretória Executiva: Presidência, Vice-Presidência,
Primeira Secretaria, Segunda Secretaria, Primeira
Tesouraria e Segunda Tesouraria, 02 delegados
representantes junto a'Teticral e dois Diretores^

de
seguimento de espeSaliaades. O Conselho Fiscal será
composto por. 03 (três) membros titulares e 03 (tres)
suplentes.
As inscrições das chapas, concorrentes tanto à Diretona
Executiva, quanto ao Conselho Fiscal, deverão scr feitas
mediante expediente dirigido à Comissão Eleitoral até o
dia 10 de dezembro, às 17:00 h, último dia do prazo de
inscrição. Neste momento haverá reunião conjunta entre
as cabeças de chapa (presidente e vice-presidente) com
a Comissão Eleitoral, na sede do SETRACAP, para
determinação conjunta de impugnação de candidatos.
Podem compor as chapas de candidatos, tanto à •

Diretória Executiva, quanto ao Conselho Fiscal, todos
os associados que se enquadrem nas condições
estatutárias, e não poderão candidatar-se os associados
que: Tendo sido diretor do Sindicato, não tendo
participado de pelo menos 2/3 (dois terço) do total das
reuniões efetivamente realizadas pela diretória durante o
período de exercicio de cada mandato; Investidos na
representação do Sindicato tenha se mostrado ausente ,

no exercício das funções, entendendo-se como tais os
que deixarem de comparecer a pelo menos 2/3(dois
terço) das reuniões do órgão deliberativo em data
período de duração da representação ou os que tenham -
se mostradq negligentes na defesa dos interesses do
sindicato ou dos integrantes da categoria; Não tiver
definitivamente aprovadas as suas contas no exercicio,

cargo de administração ou diretória; Houver lesado
o património de entidade sindical; não Contar até
02(dois) anos de inscrição no quadro social do
sindicato, na data das eleições; Não tiver em gozo dos
direitos sociais conferidos por esto estatuto. Sendo que
tanto o presidente da Diretória Executiva como o do
Conselho Fiscal deverão ser proprietários de empresu ,

ELETRICO,
MAQUETEI

;i» y
U - —/'/

t/-y\ 7
s)*a JAYME Í^NRIQUÉ FERREIRA

S J Corr^edàr-Gefal /MP-/P
•Procur;

Anexo I do Edital de Audiência Pública n# 004 / 2011

FICHA DE INSCRIÇÃO - EXPOSITORES
dezembro/2016. O processoa

Evento: Audiência Pública
Corregedoria-Geral do MP-AP

DESTA FORMA, DANDO-SE CUMPRIMENTO
AO QUE DISPÕE O ART. 26 DA LEI DE LICITAÇÕES E
SUAS ALTERAÇÕES, SUBMETEMOS Ã PRESENTE
JUSTIFICATIVA A VOSSA EXCELÊNCIA. PARA FINS DE
HOMOLOGAÇÃO E POSTERIOR PUBLICAÇÃO.

/’* *

MACAPÁ- AP, 27 DE OUTUBRO DE 2011.

N°

Local: Promotoria de Justiça de
Amapá

Data:
09/ 11 /2011

Nome: JoVAGO LEITEBe/. SAi
Presidente da CPUMP-APEndereço:

CidadeEstado CEP Celular

COESÃO PERMANÉNtE DE UCITAÇÀO- CPL
RORTAPtlA N*. dl7p/2011-P(j>J/MP-AP

TERMO D^JUST(FipATIVA hf. 057/2011
Telefone: e-mall:

N.
!

Entidade:
IÁ LEI N°. 8.666/93

RAÇÕESNDSTERIORES,
lo NA FI

Cargo/Função: 1.
i

Identidade: CPF: 0$?’fl AVIO COSTA CAVALC^ITE
I •ROMOTOR DE JUSnÇA\\

DIRETOR-GERAL \ \VNotícia:

REF. PROCESSO N°. : 3005306/2011-MP-AI
INEXIGIBILIDADE

* LICITAÇÃO
: ART. 24. IV, DA LEI 0.666/93 E

ALTERAÇÕES POSTERIORES

DEReclamação: ASSUNTO
FUNDAMENTO

Exposição

Sugestão:.
FAVORECIDO : GOMES

INFORMÁTICA LTDA EPP.
E RAMOS

: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA FORNECIMENTO DE
SERVIÇOS
MONITORAMENTO
VIDEOGRAFICO E OUTROS
MATERIAIS
SEGURANÇA.

: R$ 34.393,00 (TRINTA E
QUATRO MIL TREZENTOS E
NOVENTA E TRÊS REAIS).

: PROGRAMA 02.062.0005.2.004-
MANUTENÇÃO
FUNCIONAMENTO DO MP-AP.
FONTE: 101 - RTU E 107-RP,
ELEMENTOS DE DESPESAS:
339052-EQUIPAMENTOS
MATERIAL PERMANENTE E
339039 • OUTROS SERVIÇOS

TERCEIROS

OBJETO
Deseja pronunclar-se de viva voz?
NÃO ( )

SIM ( )
DE
DE

PARADeseja comprovante de comparedmento? SIM ( )
NÃO ( ) VALOR GLOBAL-/ /
Data:

RECURSO
E/ •Responsável pela Inscrição: r •t

COMISSÃO PE EIENTÊ ÒE LICITAÇÃO- CPL
0173/2011-PGJ/MP-AP

TIFICATJVA N°. 056/2011

RMAN
IA NT. i

DE PJ
CONSIGNADOS
ORÇAMENTO VIGENTE DESTE
MINISTÉRIO PÚBLICO.

NOORMA DÃ LEI N°. 8.666/93
,ÇÕES POSTERIORES,

em
710/

SENHOR DIRETOR-GERAL,i

*lAVlO\COSTA CAVALCANTE
PROMOTOR DE JUSTIÇA

DIRETOR-GERAL \
JUSTIFICA-SE A PRESENTE DESPESA EM

FAVOR DA EMPRESA - GOMES E RAMOS INFORMÁTICA
LTDA EPP. NO VALOR DE R$ 34.393,00 (TRINTA E>

.
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e cada candidato somente poderá participar de uma
única chapa.
A eleiçào, tanto da Diretória Executiva, quanto do
Conselho Fiscal, será feita por voto universal, direto e
secreto, somente podendo exercer essa prerrogativa o
Associado no gozo de seus direitos estatutários, e que já
tenha alcançado idade superior a I 6 (dezesseis) anos.
No caso de chapa única, tanto para a Diretória
Executiva, quanto para o Conselho Fiscal, poderá ser
definido peia Comissão Eleitoral que a cédula
apresentará apenas duas alternativas: “sim" ou "não",
representando que as eleições dar-se-ão por aclamação
expressa ãs únicas chapas apresentadas.
Na hipótese da alternativa "não" alcançar metade mais
um dos votos dos eleitores presentes ao pleito, para
qualquer das chapas apresentadas, esta não poderá ser
proclamada eleita, resultando em que a Comissão
Eleitoral iniciará novamente todo o procedimento para
novo pleito.
Não será permitido, em qualquer hipótese, o voto por
procuração e são inelegíveis para quaisquer cargos da
Diretória Executiva e do Conselho Fiscal, além daqueles
impedidos por Lei, os;ébndênados à pena que vede;
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos,
ou por crime falimentar, de prevaricação, suborno,

concussão, peculato ou contra a economia popular e a fé
pública.
Os integrantes da Comissão Eleitoral não poderão ser
candidatos à Diretória Executiva nem ao Conselho
Fiscal, dissolvendo-se esta logo em seguida à cerimonia
de posse, após a regularização dos documentos das
chapas proclamadas eleitas.

Macapá/AP, (fflde novembro de 2011.

ordinária, por mim convocada, a se realizar âs
' 17 OOh do dia 07 do mês de Novembro de 2011. na
sede da empresa, no Lote 05, Quadra 2. no Distrito

iIndustrial, na Cidade de Macapá, Estado do Amapá
e forona Comarcade Macapá,ondeserão delibera-
dos os seguintes assuntos: a) Ratificar em segunda
convocação a alteração e consolidação do Estatuto
Social, b) Re-ratificar a eleiçáo de diretória para o
mandato referente ao exercício social aplicável, de
acordo com o Estatuto Social em vigor Macapá
28 ou 31 de outubro de 2011 José Augusto !
Gomes Leal Filho . (28/10/2011 e 03/04/11/2011)|

TRANSPETRO
PETROBRAS TRANSPORTES S/A. -

TRANSPETRO
Kcnovaçao dc Licença de Operação

Petrobras
TRANSPETRO toma público que solicitou ao
Instituto de Meio Ambiente e Ordenamento
Territorial do Estado do Amapá - IMAP, a
renovação da Licença de Operação N.°
0024/2011, conforme processo No. 32000-
0946/2001, cuja validade encerra em 19 de
janeiro de 2012. para Transbordo de
Combustíveis entre Navios e a Balsa BS-7. e

Distribuição

S.A.TransporteA

deArmazenamento
Combustíveis, no empreendimento localizado

Terminal Aquaviário de Santana, Área
Portuária , município de Santana, Estado do
Amapá.

e

Eletrobras
Eletroroite

no

ANDERSON PITZER
Gerente dos Terminais Aquaviários do

Norte
J O SÉ ANORATO DE PAULA CPF :
414.315.962-72 Toma público que Requereu
junto ao IMAP, a Renovação da Licença de
Instalação de n° 007/2010 para atividade de
PISCICULTURA, localizada na BR 156 km 17 sítio
Shalon município de Macapá-AP.

CENTRAIS EL ÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL SA

ELETROBRAS ELETRONORTE

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO

As Centrais Elétricas do Norte do Brasil SA -
ELETROBRAS ELETRONORTE, torna público que
recebeu do Instituto de Meio Ambiente e
Ordenamento Territorial
outubro de 2011, a Publicação da Concessão
abaixo relacionada:

!MAP, em 05 de
J. C. S. FARIAS - ME

POSTO JÚLIO FARIAS

Antp^iio/da Costa Rodrigues Junior
( Presidente do SETRACAP

Publicação da Concessão de Renovação
da Licença de Operação das Unidades
Geradoras 1a 7 e ETEI 004/2011.

Toma público que requereu do IMAP a Renova-
ção da Licença de Operação para atividade de
comercialização de combustíveis e outros deri-
vados de petróleo no Município de Santana/AP,
Período de 2011/2012.

Marcos da Silva Drago
Gerente RegionalEDITAL DE CONVOCAÇÃO

O presidente o SETRACAP, convoca todos os
associados para participarem da Assembléia Geral
Extraordinária, a ser realizada no dia 16 de novembro dc
2011. às 16:00 h, na sede do SINDICATO, situada na
Avenida Nações Unidas, n° 697 A, Laguinho,
Macapâ/AP, CEP 68.908-188, para deliberarem os
seguintes assuntos: A) Designação da Comissão
Eleitoral que será composta por 03 (três) membros,
escolhidos entre os presentes. B) Convocação das
Eleições da Diretória Executiva e do Conselho Fiscal
para o dia 30 de novembro de 2011. Outrossim,

destacamos abaixo as atribuições da Comissão Eleitoral,
que dentre outras, serão as seguintes: Fixar as normas c
elaborar as instruções gerais das eleições, através do
Regimento Estatutário; Receber a inscrição das chapas
na forma prevista no presente Estatuto, bem como exigir
dos candidatos as devidas certidões negativas
requisitadas pelo Cartório de Registro para
regularização da Ata de eleiçào e posse; Elaborar e
rubricar as cédulas eleitorais, quantificadas de acordo
com o número de associados cadastrados, com a
listagem previamente conhecida, em poder da Secretaria
da ENTIDADE; Organizar a mesa rcceptora e a junta
apuradora; Fiscalizar o processo eleitoral, mantendo a
ordem e a organização dos trabalhos, assim como o
sigilo e a liberdade de voto, podendo para isso delegar
poderes a colaboradores não candidatos, designados
fiscais na oportunidade; Dirimir dúvidas c decidir sobre
os casos omissos yo Estatuto, quanto à eleição; f^esidir
os trabalhos apuração, proclamar oo «esultado
eleitoral, lavrando a rcspectiva Ata, determinando a data
de posse da Diretória Executiva e do Conselho Fiscal
eleitos num prazo de até 15 dias; Fazer entrega logo em
seguida ao encerramento dos trabalhos, dos livros,
material e equipamento utilizados no pleito a Secretaria
da Diretória Executiva, para sua guarda e conveniente
conservação; Acompanhar e orientar a Secretaria c a
Presidência eleitas para promover a regularização
imediata da Ata de Eleição e Posse no Cartório de
Registros, bem como para atualizar os dados no CNPJ
junto à Secretaria da Receita Federal e também junto a
instituições com as quais a ENTTDADE mantenha
conta-corrente ou. compromissos legais, no prazo
máximo de até 30 (trinta) dias após a eleição; e,
Organizar a cerimónia de posse da Diretória Executiva e
do Conselho Fiscal eleitos, após a regularização

‘ burocrática dos documentos legais da ENTIDADE.

COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇÀO
AVISO DE LICITAÇÃO

CONVITE N*. 008/2011-CPL/CDSA 4*Eletrobras
Eletroncrte

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE 00 BRASIL SA
ELETROBRAS ELETRONORTE

A Companhia Docas de Santana • COSA. através de sua
Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria n°
036/2011-CDSA. de 01 de junho de 2011. comunica as firmas
Interessadas, que estará realizando Licitação na modalidade
CONVITE, tipo Menor Preco Global, no horário e forma a
seguir relacionados com base no que dispõe a Lei n*. 8.666/93
e alterações posteriores, para contratação de empresa
ospeclallzada em publicidade • propaganda, conforme
cronograma estabelecido no Anexo l do Edital.

Abertura: 11 de Novembro de 2011.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO
As Centrais Elétricas do Norte do Brasil SA -
ELETROBRAS ELETRONORTE, torna público que
recebeu do Instituto de Meio Ambiente e
Ordenamento Territorial
outubro de 2011, O Pedido de Renovação da
Licença de Operação abaixo relacionado:

IMAP, em 05 de
Horário: 10h00mln

Local: Auditório da Empresa, sito à Rua: Cláudio Lúcio
Monteiro, 1380- Novo Horizonte - Santana.

• Pedido de Renovação da Licença de
Operação do Parque de Tancagem da
Usina Termoelétrica de Santana/AP.

OBS: O Edital complato e demais informações poderio ser
obtidos no endereço acima citado, no horário 08h30min ès
11h30min s 14h30min às 17h30mln, nos dias úteis ou pelo
tltJo www.docasdesantana.com.br. Outras informações
pelo Fone/Fax (0xx96) 3314-1201/3314-1200. Marcos da Silva Drago

Gerente RegionalSantana-AP, 03 de Novembro de 2011.

Eletrobras
Eletronorte

COMPANHIA DOCAS DE SANTANA - CDSA

Toma publico que requereu ao IMAP a Licença Prévia e de

instalação, para atividade de consirj^o de uma rampa para

acesso de Lanchas Patrulha Fluvial no empreendmnenlo

localizado na Rua Claudio lucio Monteio, 1380. Novo

Horizonte. Santana/AP

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL SA
ELETROBRAS ELETRONORTE

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO

As Centrais Elétricas do Norte do' Brasil SA -
ELETROBRAS ELETRONORTE, torna público que
recebeu do Instituto de Meio Ambiente e
Ordenamento Territorial •IMAP, em 26 de agosto
de 2011, a Publicação da Concessão abaixo
relacionada:

EQUATORIAN SJL
CNPJ08.314.962/0001-27 -NIRE 16.3.0000103.1
Edital de Convocação para Assembléia Geral

Ordinária •Extraordinária a ser
Realizada em 07/11/2011

Prezados Acionistas. Gostaria de convidá-los a
comparecer na Assembléia Geral Ordinária e Extra-

• Publicação da Concessão de Renovação
da Licença da Ampliação Emergencial em
45 MW SOENERGY 005/2011

Macapá/AP, 01 dc novembro dc 2011

vm,. Marcos da Silva Drago
Gerente RegionalAntonif/da Costa Rodrigues Junior

iresiiiente do SETRACAP


	

