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Estado do Amapá
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1 PODER EXECUTIVO )
Ratifico,

R E S O L V E :
MacapàTAP), 16 de Março <k 201

Órgãos Estratégicos de Execução Homologar o deslocamento do servidor ÉRICO
EMANUEL MATOS E SILVA, Assessor Especial Nivel IlI/AEG. Código
CDS-3, lotado neste Gabinete do Governador, que viajou da sede de
suas atribuições Macapá AP, até o município de Amapá-AP, a serviço da
Assessors Espeoal do Governador, nos dias 28 e 29.02.12.

(foil (P
("Kelsondc Freitas

Chefe de Gabinete do Governador
CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR, em {dacapá-AP, 22 tíe
março de 2012.A

I
r —(Gabinete Civil JUSTIFICATIVA

Contrato n° 006/2012
Partes Estado do Amapá como Contratante e Empresa NORIE
LOCADORA E SERVIÇOSl.TDA - hPP, como Contratada

Submeto a elevada consideração de Vossa Senhoria a presente

justificativa objetivando a contratação de objeto a prestação de
serviços dc locação de veículos, destinados ao Gabinete do
Governador e Gabinete de Segurança Institucional do Estado do
Amapá,para o pcrlndo de 16/03/2012 á 16/03/2013

Kelson de Freitas Vaz Gabinete do Governador 1

Ratifico,
Macapá-AP,05 de Março de 2012.P O R T A R I A N° 009/12-GABI

O CHEFE DE GABINETE DO GOVERNADOR, no USO
da faculdade de delegação, que lhe é conferida pelo inciso II, do art.
123, da Constituição Estadual, Lei n° 0664, de 08.04.02 e tendo cm vista
o teor do Memo n° 020/12-ASS. ESP. GOV,

r.
t

r Í̂Ktlson de irritas Vaz
!hef« de Gabinete do Governador

Assim em observância a Lei n° 10.520/2002 c do Decreto nc
3 555/2000 e alterações posteriores pelo Decreto n° 3784/2001,
no regulamento do pregão com aplicação subsidiaria da Lei
Federal n° 8666/93. Lei Complementar n“ 123/06, Decreto nB
3931 e demais legislações pertinentes e as condições do Edital, na
modalidade Pregão Presencial n®. 010/2011 - GAB/GOV. tendo

critério de julgamento o Menor Preço para Registro de

R E S O L V E:

Homologar o deslocamento dos servidores WENDELL
RODRIGUES DA FONSECA, Chefe da Assessoria Especial do
Governador e ROGÉRIO COUTINHO CARDOSO, Assessor Espeoal
Nivel IJJ/AEG,Código CDS-3, lotados neste Gabinete do Governador, que
viajaram da sede de suas atribuições Macapá-AP, até o município de
Cutias-AP, a serviço da Assessoria Especial do Governador, nos dias 17 e
18.03.12.

TERMO DE APOSTIUAMENTO 006/2012

Com base no art. 65, inciso J, alínea "a" da Lei 8.666/93, e

lendo em vista a retificação do Contrato de Prestação de Serviços sob
demanda dc planejamento, organização, coordenação e execução de
eventos u seiem realizados nos Municípios do interior c du Capital do
Estado do Amapá, com fornecimento de inffa-cslrutura. apoio
logístico, compreendendo ainda o planejamento operacional,
organização, execução e acompanhamento dos eventos, sendo
observadas às especificações técnico-quantitativo, que celebram o
ESTADO DO AMAPÁ, por intermédio do GABINETE DO
GOVERNADOR, como CONTR ATANTE. representado pelo Chefe
de Gabinete Sr. Kelson de Freitas Vaz, põitador ca Carteira de
Identidade n* 203 134 - r Via - SSP/AP.CPF n* 431.927 892 - 87
resolve apostilai a nova classificação orçamentaria referente ao
Contrato n» 005/2012 celebrado com a empresa JTN
COMUNICAÇÃO E EVENTOS-ME como CONTRATADA,
representada pelo Sr. Raimundo Nonato do Nascltnc - M*.-
portador do CPF nB 303.578.252 - 04 a partir de 24 02/2012.
conforme Publicação no Diário Oficiai dr Amapá 1/ 5 3. pa' 1

declarar que em virtude de Alteração no Programa dc Trabsin -j <J.
Contrato, na CLÀUSU1 A DÉCIMA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA,

como
Preços em uma eventual Prestação dc Serviços dc Iocação de
Veículos sem motorista, solicito a Vossa Scnhona a ratificação
desta justificativa c determine sua publicação no Diário Oficial do

Estado para que produza seus efeitos legais
CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR, em Macapá-AP, 22 de
março de 2912. Macapá (AP), 16 dc Março de 2012
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mM ‘ a-1 W
7 íE-SON DE FREITAS VAZ

Cítefo út Gabinete do Governador X u
Fábio Frota de A'guiar

Assessor Técnico-ADINS/GAB/GOC O R T A R I A No 010/12-GA8I

EXTRATO DO CONTRATON°006/2012 - GAU/GOVO CHrFi Di GABINETE DO GOVERNADOR,no USO
da faculdade de delegação, que lhe é conferida peto inciso II, do art.
123,da Constituição Estadual, le» n° 0*64. de Ofi 04.02 e tendo em vista
o teor do Memo n® 023/12 ASS. ESP. GOV.

PARTES . Estado do Amapá com a mtctveniência do Gabinete do
Governador, como Contratante c a Empresa NORTE LOCADORA E
SERVIÇOS IXDA - EPP.como Contratada

CLAUSULA PRIMEIRA-DA FUNDAMENTAÇÃOI.EGAI. .
11 - O presente contrato encontra fundamento legal na Ui n°
10 520/2002 e do Decreto n* 3 555/2000 e alterações posteriores peio

Decreto n° 3784/2001, ne regulamento do prcg2o com aplicação

subsidiaria da Lei Federal n" 8 665/93, Lei Complementar nc' 123/06,
Dccrclo nc 3931 e demais legislações pertinentes c as condições do

Editai, nu modalidade Pregão Presencial n° 010/2011 - GAH-'GCV,

tenro como critério de julgamento o Menor Preçr para Registro dc

Preços em uma eventual Pms*tção de Servi:-os de Locação dc

Veículos sem moiorista, referente ao Processe Administrativo n‘
28760/0455/2011.
CLÁUSULA SEGIINDA -DO OBJETO:

2 . 1 - 0 presente Contrato tem por objeto a presnefio de serviços

iocaçãu dc veículos, destinados ao Gabinef do Governador

R g S O L V T :

Designar o deslocamento des servidores WENDELL
RODRIGUES O*: FONSECA. Chefe da Assessor* Especial do
Governador e ROGÉRIO COUTINHO CARDOSO, Assessor Especiai
Nível Ill/AhG, Código CDS-3, lotados neste Gabinete do Governador,
para viajarem Ch sedi- de suas atribuições Macapá- AP, até os municípios
de Pracuúba e Tjrtarugaizinho-AP, a se«viço da Assessoria Especial d
Governador, nos uias 2o e 24.03.12.

onde selè:

“As despes35 com a execução do presente Contrai, correrão á conta

do Prograrr.2 de Trabalho n°04 122.001 209’”
Leia-scCHEFIí D? GABINETE DC GOVERNADOR fr Mappá-AP, 22 de

março de 2012. / “As despesas com a execução dc rresente Contrato conerão á cor.
do Programa dc Trabalho n"04 7" 115' .17 7”

Chefeú* Gabinete rio Govemacior Macapá(AP). 05*V*irçr.de 2012

P O R T;R I AN« 0*l/12-G ~Oi

Fábio Frota dc'Agbiar'
- CHEFE DV GABINETE DO GOVERNADOR, no uso

da faculdade de delegação, que lhe - confer -.;, pelo inciso II, do ar..
i2J, oa Constituição Estadual,Lei n° 0664, de 03.0* 02 e tendo em vista
o teor do Memo nc G24/i2-r%ÍS. ESP.GOV,

S

Assessor Técnico - ADfNS/GAB/GOV



*
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•f
Gabinete de Segurança Institucional do Estado do Amapá, conforme

especificações constantes deste Contrato
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PREÇO

12 2 - O valor total deste contrato ò de l<S 46 560,00 (Quarenta e seis

mil, quinhentos c sessenta reais).

12.3 - Os tributos e demais encargos indispensáveis ao perieito

cumprimento das obrigações decorrentes deste contrato já estão

inclu ídos no valor total do objeto deste contrato, nâo se admitindo

inclusões posteriores a qualquer titulo

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA

ORÇAMENTARIA
13 1
INSTITUCIONAL

13 1 1 - As despesas com a execução do presente Contrato correrão à

conta do Programa de Trabalho n° 04.122.1 190.2286, Natureza dc

Despesa 3390 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.
Konte de Recursos 101 - Manutenção dc Atividades de Segurança

Pessoal e Institucional , no Valor total de RS 46.560,00 (Quarenta e

seis mil , quinhentos e sessenta reais ).

CLÁ USULA DÉCIMA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA:

17.1 - O prazo de vigência do Contrato terá inicio em 16/03/2012 â

16/03/2013, com eficácia após a publicação do seu extrato no Diá rio

Oficial do Estado do Amapá.

PODER EXECUTIVO

Carlos Camilo Góes Capiberibe
Governador

Doralice Nascimento de Souza
vice-Governadora

DA DOTAÇÃO

Secretarias Extraordinárias GABINETE DL: SEGURANÇA PESSOAL, E

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

Órgãos Estratégicos de Execução

Gabinete do Governador: Kelson de Freitas Vaz
Gabinete de Segurança Institucional: Cel. PM. Jorge Furtado Correa
Auditoria Geral: José Maurício Coutinho Vianna
Procuradoria Geral: Antônio Kleberde Souza dos Santos
Defensoria Pública: Ivanci Magno de Oliveira
Pol ícia Militar: Cel. PM Pedro Paulo da Silva Rezende
Polícia Civil: Tito Guimarães Neto
Corpo de Bombeiros: Cel. BM Raimundo Américo Furtado dc Miranda
Policia Técnico-Científica: Odair Pereira Monteiro
Ouvidoria-Geral : Rivadavia Miguel de Souza França

Macapá ( AP), 16 dc Março dc 2012.

Fá bio Frotatíé Aguiar
Assessor Técnico—AI )INS/G A li/GOV

Ratifico,

Macapá (AP). 16 dc Março dc 2(W1.

V C O R.UI '702rpp
Secretários de Estado I Kelson de Freitas Vaz A,

Chefe de Gabinete do Governador
f

Administração: Maria Luiza Pires Picanço Cearense
Desenvolvimento Rural: José Roberto Afonso Pantoja
Cultura: José Miguel de Souza Cyrilo
Comunicação: Bruno Jerônimo de Almeida (interino)
Ciência e Tecnologia : Antônio Cláudio Almeida de Carvalho
Desporto e Lazer: José Luiz Amaral Pigarilho
Educação: Adalberto Carvalho Ribeiro
Receita Estadual; Jucinete Carvalho dc Alencar
Indústria e Comércio: José Reinaldo Alves Picanço
Infraestrutura: Joel Banha Picanço
Meio Ambiente: Grayton Tavares Toledo
Planejamento, Orçamento e Tesouro: Juliano Del Castilo Silva
Saúde: Lineu da Silva Facundes
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: FJoiana Cambraia Soares

JUSTIFICA I IVA

Contrato n°008/201 2
Partes Estado do Amapá como Contratante e Empresa
LOCAVEL SERVIÇOS LIDA, como Contratada

Submeto a elcvnda consideração de Vossa Senboria a presente

justificativa objetivando a contratação de objeto a prestação de
serviços de locação dc veículos, destinados ao Gabinete do

Governador e Gabinete de Segurança Institucional do Estado do

Amapá, para o periodo dc 16/03/2012 à 16/03/2013

Assim em observância a Lei n" 10.520/2002 c do Decreto n°
3.555/2000 e alterações posteriores pelo Decreto n° 3784/2001,

no regulamento do pregão com aplicação subsidiaria da Lei
Federal n° 8 666/93, l .ei Complementar n° 123/06, Decreto n°
3931 e demais legislações pertinentes c as condições do Edital, na
modalidade Pregão Picsencial n" 010/2011 - GAB/GOV. tendo
coino critério de julgamento o Menor Preço para Registro dc
Preços em uma eventual Prestação dc Serviços de Locação de

Ve ículos sem motorista, solicito a Vossa Senhorio a ratificação
desta justificativa e determine sua publicação no Diário Oficial do

Estado para que produza seus eleitos legms
%

Macapá (AP), 16 de Março de 2012.

Autarquias Estaduais e Órgãos Vinculados

Fábio Frota de
Assessor Técnico—ADINS/GAB/GOV

iar

Adap: lvana Maria Antunes Moreira
Amprev: Elcio José de Souza Ferreira
SIAC -Super FáciLDário de Jesus Nascimento de Souza
EAP: Maria Izabel de Abulquerque Cambraia
lypen Nivon Kenedy Monteiro
Detran: Francisco Sávio Alves Pinto
Dingro: Marcos Aurélio Bezerra Araújo (interino)
Feria: Dinete Regina Pantoja
Hemoap: Ivan Daniel da Silva Amauajás
IEPA: Augusto de Oliveira J únior
1 PEM: 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 Araújo
Prodap: José Alípio Diniz de Moraes J únior
RDM: Juliana Alves Coutinho Alexopulos
Rurap: MaxAtaliba Ferreira Pires
IMAP: Maurício Oliveira de Souza
ARSAP:
IEF: Ana Margarida Castro Euler
UEAP: Maria Lúcia Teixeira Borges
Fundação Turnucumaque: Jadson Luis Rebelo Porto

EXTRATO DO CONTRATO N 9 008/2012 - GAB/GOV

PARTES Estado do Amapá com a intervcmência do Gabinete do
Governador, como Contratante e a Empresa LOCAVEL SERVIÇOS
LTDA. como Contratada

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- O presente contrato encontra fundamento legal na Lei n°

10.520/2002 e do Decreto n° 3.555/2000 e alterações posteriores pelo

Decreto n° 3784/2001, no regulamento do pregão com aplicação

subsidiaria da Lei Federal n° 8.666/93. Lei Complementar n° 123/06.
Decreto n° 3931 e demais legislações pertinentes e as condições do

Edital, na modalidade Pregáo Presencial nft. 010/201 I - GAli/GOV.
tendo como critério de julgamento o Menor Preço para Registro de

Preços em uma eventual Prestação de Serviços de Locação de

Veículos sem» motorista, referente ao Processo Administrativo n°

28760/0455/201 1

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO.

2.1 - O presente Contrato tem por objeto a prestaçáo de serviços de

locação de veículos, destinados ao Gabinete do Governador c

Gabinete dc Segurança Institucional do Estado do Amapá, conforme

especificações constantes deste Contrato.

CLÁ USULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PREÇO:

12.3 - O valor total deste contraio é de R$ 572 519,52 (Quinhentos c

setenta e dois mil, quinhentos e dezenove reais e cinquenta e dois

centavos)

12 4 - Os tributos e demais encargos indispensáveis ao perfeito

I I

Sociedades de Economia Mista

AFAP: Sávio José Peres Fernandes
Caesa: Ruy Guilherme Smith Neves
CEA: José Ramalho de Oliveira
Gasap: Rubens Celestino Rodrigues Gemaque
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PORTARIA N° «36/2012 - AUDITORIAfcXl KATO DO CONTRATO N°009/2012 - GAB/GOV
cumprimento das obrigações deconenics deste contrato ja estio

incluídos no valor total do objeto deste contrato, não se admitindo

inclusões postcrioics a qualquer titulo

CLAUSULA DÉCIMA TF.RCPÍRA - DA DOTAÇÃO
ORÇAMtNTÀRlA:
13.1 - GABÍNPTF. DO GOVERNADOR ;

13.1 . 1 - As despesas com a execução do presente Contraio correrão a
conta do Programa dc Trabalho n° 04 122.1190.2282, Natureza de

Despesa 33% 39 - Outros Serviços dc Terceiros - Pessoa Jurídica,

Fonte de Recursos 101 - Manutenção de Serviços Administrativos, no

Valor total dc RS 491 766,24 (Quatrocentos e noventa c um mil,

setecentos e sessenta e seis reais e vinte quatro centavos)

13 2 - CIABINETT DE SEGURANÇA PFSSOAL E

PARTES: Estado do Amapá com a interveniência do Gabmctc do
Governador, como Contratante c a Empresa M DE NAZARÉ DA
SILVA VIEIRA - ME. como Contratada.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

1.1 - O presente contrato encontra fundamento legal na Lei nfl

10.520/2002 e do Decreto n6 3555/2000 e alterações posteriores pelo

Decreto if 3784/2001 , nu regulamento do pregão com aplicação

subsidiaria da Lei Federal n0 8.666A93, Lei Complementai np 123/06.
Decreto n° 3931 c demais legislações pertinentes o as condições do

Edital, na modalidade Pregão Presencial n°. 010/2011 - GAB'GOV,

tendo domo critério de julgamento o Menor Preço para Registro dc

Preços cm uma eventual Prestação de Serviços dc Locação de

Veículos sem motorista, referente ao Processo Administrativo n°

28760/0455/2011.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO;

2 . 1 - 0 presente Contrato tem por objeto a prestação dc serviços dc

locação de veículos, destinados ao Gabinete do Governador e

Gabinete de Segurança Institucional do Estado do Amapá, conforme

especificações constantes deste Contrato
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DO PREÇO:
12.3 - O valor total desle contrato é dc R$ 164.400.24 (Cento c

sessenta e quatro mil, quatrocentos reais e vime e quatro centavos)

12 4 - Os tributos c demais encatgos indispensáveis ao perfeito

cumprimento das obrigações decorrentes deste contrato já estão

inclu ídos no valor total do objeto deste contraio, não sc admitindo

inclusões posteriores a qualquer titulo

CIÁUSULA DECIMA TERCEIRA
ORÇAMENI ÁRIA

13.1 - GABINETE DO GOVERNADOR :
13 1.1 - As despesas com a execuçfio do presente Contrato correrão à

conta do Programa de Trabalho n° 04.122.1190 2282. Natureza dc

Despesa 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,

Fonte de Recursos 101 •Manutenção de Serviços Administrativos, no

Valor torn! d« RS 147,685.92 (Cento c quarenta e sete mil, seiscentos

e oitenta e cinco reais c noventa c dois centavos). -
13.2-GABINH 1 h DE SEGURANÇA PESSOAL F.
IMSTmJCtQNAL:

13.2 1 • As despesas com a execução do presente Contrato corrcrlo ã

conta do Programa dc Trabalho n° 04 122.1190.2286, Natureza de

Despesa 3390.39 - Outros Serviços dc Terceiros - Pessoa Jurídica,

Fonte de Recursos 101 - Manutenção de Atividades dc Segurança

Pessoal c Institucional, no Valor total de RS 16.714,32 (Dezesseis mil,

setecentos e quatorze reais e trinta e dois centavos)

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA VIG ÊNCIA:
17.1 - O prazo dc vigência do Contrato terá inicio cm 16/03/2012 á

16/03/2013.com eficácia aprts a publicação do seu extraio no Diário

Oficial do Estado do Amapá.

O AUDITOR GERAL DO ESTADO DO
AMAPÁ, nomeado pelo Decreto n° 0075 de 03 de
janeiro de 2011, usando das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 23, Inciso IX , do Decreto(N) n°
5223 de 29 de Outubro de 1997 - que aprova o
Regulamento da Auditoria Geral do Estado.

R E S O L V E:

Prorrogar, até 31 de março do corrente, a
substituição da Chefia do Departamento de Auditoria -
DEPA, da Portaria n° 031/2012-AUDITORIA.

Dê-se ciência, cumpra-se e publique-sc.
Macapá, 26 de março de 2012.

J/p- bà (w^/o
\ Jíosé Maurício Coutinho

13.2 I • As despesas com a execução do presente Contrato correrão á

conta do Programa de Trabalho n° 04.122 1190.2286. Natureza de

Despesa 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,

Fonte de Recursos 101 - Manutenção de Atividades de Segurança

Pessoal c Institucional, no Valor total de RS 80.753.28 (Oitenta mil,
setecentos e cinquenta e trés reais e vinte oito centavos).

CI ÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA:
17 1 - 0 prazo <Je vigôncia do Contrato terá inicio em 16/03/2012 à

16/03/2013, com eficácia apos a publicação do seu extrato no Diário

Oficial do Estado do Amapa

LM"*-
Vianna

AUDITOR GERAL DO ESTADO

r . - . . .

(Corpo de Bombeiro
Cel. BM Raimundo Américo F. de Miranda

P O R T A R I A
N° 067/2012-DDRHMacapá (AP), I6 de Março dc 2012.

O Comandante Geral do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Amapá , no uso de
suas atribuições conferidas pelo Decreto
Governamental n°. 0011, de 03 Jan 11 e considerando
o teor do Processo n°. 13.000 130/2012-CBMAP, de 06
mar 12

DA DOTAÇÃO
Fábio Frota de Aguiar

Assessor Tócnico-ADINS/GA D/GOV

Ratifico.
9 R E S O L V E:AP).16 de Março do 2012AG

Art. 1* - LICENCIAR “ a pedido" do serviço
ativo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Amapá, a contar de 24 de fevereiro de 2012, o CB
BM 497 EDILSON MENDES PANTOJA matricula n°
682500, de acordo com o inciso I do art. 118, da Lei
Complementar n°. 065. de 21 Set 10 (Estatuto dos
Militares do Estado do Amapá )

cJU í jM
I Kelson de Freitas Vàz

Chéfe de Gabinete do Governador

JUSTIFICATIVA

Contrato nc 009/21112
Partes: Estado do Amapá como Contratante c Empresa M DE
NAZARÉ DA SILVA VIEIRA - Mt, como Contratada

/Úacapá/ASubmeto a elevada consideração de Vossa Senhoria a presente
justificativa objetivando u contratação de objeto a prestação dc
serviços dc locação dc veículos, destinados no Gabinete do
Governador e Gabinete de Segurança Institucional do Estado do

. Amapá, para o per íodo de 16/03/2012 à 16/03/2013.

P, 12 d rmarço d
\••'Ai

V
Assim em observância a Lei n® 10.520/2002 e do Decreto n*
3.555/2000 e alterações posteriores pelo Decreto n* 3784/2001,
no regulamento do pregão com aplicação subsidiaria da Lei
Federal n° 8.666/93, Lei Complementar n® 123AJ6, Decreto n*
3931 e demais legislações pertinentes c as condições do Edital, na
modalidade Pregão Presencial nu. 010/2011 - GAB/GOV, tendo
como critério dc julgamento o Menor Preço para Registro de
Preços em uma eventual Prestação de Serviços de Locação dc
Vciculos sem motorista, solicito a Vossa Senhoria a ratificação
desta justificativa e determine sua publicação no Diário Oficial do
Estado para que produza seus efeitos legais.

Raimundo Américo Furtadt^ae Miranda - Cel BM
Comandante Geral do CBMAP

Macapá (AP), 16 de Março de 2012.
)(Polícia Civil

Fábio Frotatfe/A^uiar
Assessor 1dcnico-ADINS/GAB/GOV

U~ts
Tito Guimarães Neto

Macapa (AP), 16 de Março de 2012 [gXYWÃVO 00 CONTRATO N°. 004/2012-POPC

TÉ.RMO CONTRATO N°. 004/2012 QUE ENTRE
SI <JI-LEBRAM A DELEGACIA GERAL DE
POLICIA CIVIL 00 ESTADO DO AMAPÁ E A

(Auditoria Geral
d- José Maurício Coutinho ViannaFábio Frota dèÁguidr

Assessor Tècnico-ADINS/GAB/GOV

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

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

PREÇOS DE VENDAS AVULSAS E PUBLICAÇÕES

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

.... RS 5,00....RS 6,00

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

RS 430,00
RS 50,00

•••••••
•••••••••••••••••••••••••••• ••••a

•••••••••••••••••••••«•«•••a

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

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

01 ASSINAT. R$ 75,00 R$ 150,00 R$ 300,00
ASSINATU-

RA C/ REMES
SA POSTAL

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

02 R$ 225,00 R$ 450,00 R( 900,00 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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Ex positis e de tudo que
consta no Parecer Técmco-jundico n° 0B4/2011. de
29/12/2011. o aditamento co contrato n° 022/2008-

SEAD. para o exercício 30/12/2011 á 31/12/2012 esta
de acordo corn as exigências administrativas que
regem os princípios contratuais e modalidade de
licitação a qual deu origem ao contratos.

Assim cm observância ao disposto
no ail 57 $ 2“ c/c o Ari 26 da Ler 8 666/V3. rogo a Vossa
Excelência que sc dijmc c reiifique a pre^mc iiistifienma.
com sua consequente publicação no Diano Oficial do
Fstado. pri'du/mdo JISMUI a cticnci.i do ato em epígrafe

Governo do Estado do Amapá previstas no Decreto nfc
0591 , de 11 de fevereiro de 2000. ficam sujeitos a
apreciação e aprovação do Secretário de Esiado da
Administração

EMPRESA TECSERVICE - TECNOLOGIA EM
INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA - EPP PARA
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA.

«í

Art . 7 s - Esla Portaria Normativa entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em
conlrário , em especial a Portaria nu 124/2001- SEAD.
de 09 de abril de 2001.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO
REGIME
1. O presente contrato tem por objeto a prestação
de serviço, sob demanda, de manutenção corretiva
com fornecimento de peças, em equipamentos de
informática, em regime de empreitada por preço
unitário, para atender as necessidades da Delegacia
Geral de Policia Civil - DGPC, de acordo com as
especificações constantes do Anexo I - Termo de
Referência, do Edital de Pregão Presencial n°.
002/2012, os quais integram esse instrumento
contratual independentemente de transcrição.

DO VALOR DO

i çle de 2012

ikuULlAx
MARIA LUIZA PIRES PICANÇO CEARENSE
decretaria de Estado da Adminislração

Macapá,em

Miuiipá-AP. 3(1 de Dezembro (Ir 2011.

I* \ l LO DlECO DA COST \ PLKLIKA
- Presidente da (TI./SFAD

o7 ll /2012 - SEAD.PORTARIA NB
EXTRATO DO 5’ TERMO ADDIVO DE PRAZO AO CONTRATO N.®

022/2008-SEADA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO dc •
Governo do Estado co Amapá, nc uso da compelència que
lhe fo: delegada pelos Decretos nBs 1 497, ae 16/10/92 e
0143, de 23/01/93, e tende em vista o disposto no artigo 18,

inciso I, da Lei n° 0949, de 23/12/2005 e o contido no
Processo- Protocolo Geral ns 94215/2011 ,

CLAUSULA SEGUNDA
CONTRATO

5? TERMO ADITIVO DE PRAZO QUE ENTRE SI CCLEURAM O ESTADO
DO AMAPÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA POINTER • SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
E SEGURANÇA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO
DA SEAD. ANEXOS E DEMAIS ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DO
AMAPÁ.

O valor global estimado para este contrato ê
de R$ 38.730.00 (Trinta e oito mil e setecentos e
trinta reais).

1.

R E S O L V E:CLAUSULA TERCEIRA - DA DESPESA
1. As despesas com a execução do Contrato
correrão ã conta dos recursos oriundos do
Programa de Trabalho: 06.181.0380.1016.
Manutenção de Serviços Administrativos, Natureza
de Despesa 33.90-39 - Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte de Recursos:
0101 e Nota de Empenho n°. 2012NE00002, de
31/01/2012, a ser paga em parcelas mensais
estimadas de R$ 3.227,50 (Três mil e duzentos e
vinte e sete reais e cinquenta centavos) conforme
PLANO DE APLICAÇÃO e CRONOGRAMA DE
DESEMBOLSO FINANCEIRO, parte integrante
deste instrumento

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DA
EFICÁCIA
1. O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze)
meses, tendo inicio a partir do dia 02/04/2012 e seu
término no dia 28/03/2013. com eficácia legal apôs
a publicação do seu extrato no Diário Oficial do
Estado, tendo início e vencimento em dia de
expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o
último.

Reduzir a carga horária de 40 (quarenta) para 20 ( vinte)
heras semanais, do servidor Izou Luiz Dantas Soares,

ocupante do cargo de Professor, Classe “C", Pacráo 14 .
Grupo Magistério, Cadastro 328782, integrante do Quadro de
Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotado na SEEO

\AcPliO

O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ através da SECRETARIA DE
ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, Pessoa Juridica de Direito Púbico
interno, inscrito no CNPJ sob a n®. 00394577/0001-25, com sede
nesta capital, sito ã Av. Fab, n ® . 0087. Centro, representada por seu
representante legal, a Sr*. MARIA LUiZA PIRES PICANÇO CEARENSE,

brasileira, casada, Adrninislradora, poriador do CPF n’ 226.439.402-
10 o da carteira de identidade n* 023.109 - AP, data de expedição
17.11.94 e nomeada peio Decreto n®5154 de 11 de Novembro de
2011, doravante denominada CONTRATANTE. POINTER - SERVIÇOS
Dt VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. inscrita no CNPJ (MF) n®

01.435.395/0001-22, com sede na Rua Renascimento, n® 2391, Bairro
Renascer, Macapá/AP, como CONTRATADA, representada neste ato
peio seu sócio- Administrador o Sr. MANOEL DOACI SOARES JARDIM,

brasileiro, solteiro, comerciante, portador da Cédula de Identidade
n® . 218.102 SEGUP/AP, CPF n®. 180.895.692-3*1, residente c
domiciliado ã Ru3 Guanabara, n®. 637, Bairro Pacoval, em Macapá no
Estado do Amapá, resolvem firmar o presente Termo Aditivo de
Prazo ao Contrato n®. ® 022/2008-SEAD, mediante cláusulas e
condições seguintes:

Macapá-AP, emPf de de 2012.

JjWdXLQ
MARIA LUIZA tfRES PICANÇO CEARENSE

Secretária de Esladc da Administração

COMISSÃO PERMANENli OF IJCITAÇAO

Ratifico nos termos da Lei

Em, X,! I de 2011

Maria Luíza ^ífes~Picanço\íearense
Societária de Estudo da Ndmiuistrstcào (interina)

!OC OÍ5 A 729*30 3b G
.It STIKK \TI\ A V 005/20IMTL/SFAD

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1 O presente TERMO ADITIVO será regido pela Lei n° 8.665/93, ce
21/06/93 e suas alterações posteriores, Medida Provisória n®. 2.182-

18 dc 23/jÇa/01, nos Decretos n«. 3.555. dc 08/08/2000, Decretos n«
3 931/2ÕU1, Decreto n°- í . 450, de 51 de maio dc 20D5, Lei n“. 4.320
de 17 de março de 1964, Instrução Normativa n« 02/2008, de
30 04.2008. Lei Complementar n®. 123. de 14 de Dezembro de 2006,

Decreto Estadual n«. 2647, de 18 de Junho de 2007 c demais
legislações pertinentes e as condições do edital na modalidade de
PREGÃO PRESENCIAL n® C07/2C08 - CPL/SEAD, do tipe Menor Preço
Global, homologado pelo Secretário de Estado da Administração em
05/12/03, Processo n® 2008/63592- SEAD.

SOOn

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA^D FORO
1. As questões decorrentes da e cecução de

• Instrumento, que n
administrativamente. Á

PROCESSO ADMINISTRATE O: N 92445/201l -SÍAD
ASSI NTO: Pmrrosnçào da vigência du contrato iV‘

022/2011. por mais I 2 ( doze ) meses através 5" termo Aditivo
FIMUMEVIAÇÃO I.F.GAL: Ariigo 57. li $?-da I e. if
8.666/93. c suas alterações
OB.JETO: Prorioaaçflrt Contratual por mais i 2 ( doze ) meses
PROí.RAMA l)F IRAlULHO: 114.122.0001-2526
TONI t DL RFÍ IRSO: 101 FPL
NA ll REZA: 33.90.39. - Outros Serviços de terceirus -
Pessoa .luridira
VALOR GLOBAL : RS I3.2I4.5U8.00 (Treze Milhões
Duzentos c Quator/.e Mil c Quiulientosr uito Reais).

tS possam ser dirimâas
rão processadas eJdfgadas

na Justiça Estadtíal, no Foro pa jrfaade de
Macapá /AP, Seoao Judiciária di
exclusão de qualquer outro, poroftais privilegiado

apá, com
CLÁUSULA SEGUNDA •DO OBJETO
2.1 O presente TERMO ADITIVO tem por objeto D continuidade dos
serviços de empresa especializada em vigilância armada e
desarmada, de forma continua, com fornecimento de tocos os
equipamentos necessários «i execução dos serviços por conta da
CONTRATADA, podendo aumentar o valor inicial em até 25%,
conforme estabelece o art. 65, II, § 1® da Lei n®. 8.666/93, de acordo
corn a conveniência da Administração Pública, decorrente do
aurnemo do postos, mediante solicitação da Secretaria de Estado da
Administraçã o, que o fará, através da Gerência do °rojelo e
Acompanhamento de Contratos Corporativos/SFAD, não podendo
Lltrapassar o valor mensal estimado neste Termo.

que seja.

Macapá-Af, lyde março de 2012.

f TITO^IJIMARflESNETO
Deieqadó Geral de Ffolicia Civil-AP

Senhora Secretaria.
Submetemos a Vossa l.xedétieui.

ã presenie H STli it A 11V \ paia ralilicnçáu estando a
despesa cm apreço rcspajdadsPnn art 5 ? inciso II da l.ei n"
N.666'l>.: » alterações posteriores. com linniidade de cttxtear
despesas com aditamento do contraio r:“ Ó22;200X-SEAD que
lcin por finalidade a conlrataçào. de empresa especializada na
prestação dc serviço » de Vigilância armada c desarmada ilc
forma continua. com todos os equipamentos necessários a sua
execução nos prediu da SEAD o seus Anexos e demais órgãos
do GEA

Secretarias de Estado
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

3.1 A despesa com a execução deste TERMO ADITIVO correr á ã conta
de Créditos Orçamentórios consignados no Orçamento Geral do
Estado para o exercício de 2012, liberados de acordo com o
cronograma de Desembolso; c que ocorrérào a contar rio Programa

de Trabalho n® 04.122.0001.2526.OG00 Manutenção de Serviços
Administrativos Centralizados, Elemento de Despesa n^ 33.90.39 -

Outros Serviços dc Terceira Pessoa Jurídica, Fonte de Recursos n«

Recorremos a este designo visto
que o contraio' stipinertado fnz-se necessário ;i Adminislração
para o desempenho de suas atribuições, erija interrupção
ensejaria potenciais preiuizns ou transtorno a entidade
eoniratnmc Por tais motivos .se prulogam no tempo pois se
trata de 'serviços" prestados de maneira initemipla

/

( Administração j 101.
Maria Luiza Pires Picanço Cearense

3.2 - Para atender as despesas do exercí cio de 2012 nlocadcs na
SEAD. ser á emitida Nota de empenho quando da Abertura do
Orçamento Geral do Estado, sem prejuízo da emissão de refor ços ou
anulações em razão da disponibilidade orçamentaria ou em
decorrência de alterações no Programa de trabalho, ou ainda, novas
determinações legais.

Logo. e pakitámciitc viávél a
elaboração dc hdilaménlu com prorrogação da prestação dos
serviços objeto do contraiu n" 1122/2008-SF.AD ate
> 1 12 2012. tinia vez que o omirain preenche o requisito

•apresentado no an. 57 incj.su II. da Lei n‘ X h06/95. visto que
o serviço prcstiule é dc mmire/a eoniinna Invcrbiv

PORTARIA N° O f̂ -^r 012 - SEAD.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇ AO
DO GOVERNO DO AMAPÁ , usando da atribuição auo
:he confere o arligo 18 do Decreto na 0591 , de 11 de
fevereiro de 2000, e demais disposições pertinentes , e ,

CLAUSULA QUARTA- DOS VALORES E FORMA DE PAGAMENTO
4.1 O CONTRATANTE pagará o valor mensal estimado de até R$
1.101.209,00 (Hum Milhão Cento e Um Mil e Duzentos Nove Reais)
j CONTRATADA pela execução dos serviços prestados, de acordo
com o quantitativo de postos utilizados, perfazendo o valer global
anual de ate R$ 13.214.S08,00 (Treze Milhões Duzentos e Quatorze
Mil e Quinhentos e Oito Reais), conforme Cronograma de
Desembolso.

Art 57- A duração dos
contratox regidos por e\>n
Ui ficar á ad>tnia n
\ igcnCna dos rcSpectnos
créditos tirçamenlârios
excelo
rclmivos .

que as consignatárias já
Secretaria de Estado da

CONSIDERANDO
cacastradas junto a
Administração , para fins de desconto cm lolha de
pagamenlo dos servidores públicos civis e militares do
Governo co Estado do Amapá; daquelas consignações
-ensideraoas lacuMalivas, se enconiram em grande
número , o que causa transtorno na elaboração da
FOPAG. em razão das rubricas existentes.

quanti» clv >S

á prestação dc
seremserviços

executados de Jorma
continua »pie poileráó ler
a sua duração prorrogada
por iguais e sucessivos
per íodo cum vuta á
ohscnação dc prcçós e
coiidiçòes
vantajosas para u
administração limitada a
sessenta meses.

PARÁGRAFO ÚNICO: O valor a ser pago à CONTRATADA, deverá
corresponder ao quantitativo de postos tí isponibilizados .à
Administração Pública dc acordo com a sua solicitação, no qual
deverá ser justificado através de relatório mensal apresentado pela ,

empresa prestadora do serviço e devitíamente certificado pel*iGerência do Projeto e Acompanhamento dc Contratos
Corporalivos/SEAD através de seu responsável técnico.

R E S O L V E:
mnis

Art. 1° - Determinar que os processos relacionados
a criação de novas rubricas, mesmo os err. tramitação ,

para tins de consignações facullativas em folha de
pagamento dos scrvicores públicos civis e miiitares do

CLAUSULA QUINTA - DA VIG ÊNCIA
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SERVIDOR(A) : Euzanir Viana de Souza
CARGO
MATRÍCULA
QUINQUÉNIO
PERÍODO(S)
PROCESSO

A vigência do Termo Aditivo será de 12 (dozel meses, contados a
partir 01.01.2012 até 31.12.2012. podendo, por interesse da
administração, mediante Termo Aditivo, ser prorrogado por iguais e
sucessivos períodos, limitada a sua duração a 60 (sessenta) meses,
"ex-i/i" do disoosto no inciso II,do artigo 57. da Lei n« 8.666/93.

/ 03-2012- DRH/SEAD.PORTARIA No : Bioquímico
: 406660
: 12/05/2001 a 10/05/2006
: 01 a 30/04, 01 a 30/06 e 01 a 30/11/2012
: Protocolo Geral n° 11013/2012

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe são
conferidas pela Portaria n° 103/ 98-SEAD, de 03/03/98,
resolve,CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

O CONTRATANTE publicará, no Diário Oficial do Estado, o extrato
deste Termo Aduivc. no prazo de até 20 |vinte|dias da data de sua
assinatura.

SERVIDOR(A) : José Reinaldo dos Santos Portilho
CARGO
MATRÍCULA ; 624713
Qi IINQUÉNIO : 17/06/2001 a 15/05/2006
PLRÍODO(S) : 01/04 a 30/06/2012
PROCESSO : Protocolo Geral n° 9959/2012

: Enfermeiro
Conceder 03 (três) meses de Licença-Especial Prémio

por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Lei n° 0066/93,
aos servidores abaixo relacionados, integrantes dc Quadro de
Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotados na SEED -CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

7.1 Pjru dirimir as questões oriundas do presente Contrato, c
competente o Fero da Justiça Estadual do Amapá, rid Comarca de
Macapá
7.2 Pam firmeza c como prova de haverem entre si. justos e
avençados, è lavrado o presente Termo Aditivo, em 03 (trcsl vias dc
igual teor c valias assinadas pelas partes e 02 (duas) testemunhas.

Elza Vitorina da Silva
Professor
557757
02/05/2003 a 29/04/200B
01/04 3 30/06/2012
Protocolo Geral n° 96215/2011

SERVIDOR(A)
CARGO
MATRÍCULA
QUINQUÉNIO
PERÍODO(S)
PROCESSO

SERVIDOR(A) : Manoel de Souza Costa
CARGO
MATRÍCULA
QUINQUÉNIO
PERÍODOÍS;
PROCESSO

: Técnico em Laboratono
; 896411
: 28/03/2007 a 25/03/2012
: 02/04 a 31/05 e 01 a 30/08/2012
: Protocolo Geral n° 9528/2012

SERVIDOR(A)
CARGO
MATRÍCULA
QUINQUÉNIO
PERÍODO(S)
PROCESSO

Francisco Marques Gonçalves
Professor
322490
05/05/1999 a 02/05/2004

t 01/04 a 30/06//2012
: Protocolo Geral n° 97048/2Q11

Macapá-AP,02 de janeiro oe 2012. SERVIDOR(A) : Katia Regina Cordovil de Almeida
Médico

MATRICULA : 623512
QUINQUÉNIO : 19/03/2005 a 17/03/2010
PERÍODO(S) : 01/04 a 30/06/2012
PROCESSO : Protocolo Geral n° 8486/2012

CARGO

'IRES PICANÇO CEARENSE
SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - INTERINA

PELO CONTRATANTE

MARIA

SERVIDOR(A)
CARGO
MATRÍCULA
QUINQUÉNIO
PERÍODO(S)
PROCESSO

Macapá-AP, em 2.

: Delma Nazaré Oliveira de Oliveira
: Pedagogo
: 401889
: 04/06/2001 3 02/06/2006
: 01/04 a 30/06/2012
: ProtoçdlõT^n0 593/2012.

SERVIDOR(A) Edite de Nazaré Barbosa Vilhena
CARGO
MATRÍCULA
QUINQUÉNIO . 19/03/2007 a 16/03/2012
PERÍODO(S) : 01/04 a 30/06/2012
PROCESSO ; Protocolo Geral n* 8489/2012.

Assistente Social
: 626937PORTARIA N°J13 /03-2012-DRH/SEAD.

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe são
conferidas peia Portaria n° 103/98-SEAD de 06/03/98 e,
tendo em vista o contido no Processo - Protocolo Geral n°
65123 /2011, resolve,

Conceder 03 (três) meses de Licença-Especial Prémio
por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Lei n° 0066, de
03 de maio de 1993, a servidora Leonilda Lagoia Fonseca,
ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Assistente Social,
Cadastro n° 499200, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do
Estado do Amapá, lotada na SESA, no periodo de 01 a 30/04,
01 a 31/10 e 01 a 31/12/ 2012, referente ao quinquénio
02/05/2003 a 29/04/2008.

Macapá- AP, em

de 2012. Macaoá-AP, em de 2012.

JAMESVIEIRA LIMA
Diretor dp DRH/SEAD

JAMEisVlEIRA LIMA
Diretor ira DRH /SEAD

/03-2012- DRH/ SEAD.PORTARIA N° /03-2012-DRH/SEAD.PORTARIA No
O OIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS

HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe são
conferidas pela Portaria n° 103/98-SEAD, de 03/03/98,
resolve,

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe são
conferidas pela Portaria n° 103/98-SEAD, de 03/03/98,
resolve.oe 2012.

Conceder 03 (três) meses de Licença-Especial Prémio
por Assiduidade, na forma dc artigo 101, da Lei n° 0066/93,
aos servidores abaixo relacionados, integrantes do Quadro de
Pessoal CtvH do Estado do Amapá, lotados na SESA:

Conceder 03 (três) meses de Licença-Espedal Prémio
por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Lei n° 0066/93,
aos servidores abaixo relacionados, Integrantes do Quadro de
Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotados na SESA:

SERVIDOR(A) : Maria de Jesus Brito Carvalho
CARGO
MATRÍCULA
QUINQUÉNIO : 02/05/2003 a 29/04/2008
PERÍODO(S) : 02/04 a 30/06/2012
PROCESSO : Protocolo Geral n° 87439/2011

JAMES VI
Diretor do DRH/SEAD •Interino

SERVIDOR(A) : Elaine Cristina Rodrigues Sardinha
CARGO
MATRÍCULA
QUINQUÉNIO : 25/03/2005 a 22/04/2010
PERÍODO(S) : 01 a 30/04, 01 a 30/11/2012 e 01 a

30/07/2013
PROCESSO : Protocolo Geral n° 94828/2011

: Técnico em Enfermagem
: 708410 : Auxiliar de Enfermagem

: 498084PORTARIA N° *1 /03-2012-DRH/SEAD.

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAÇÃO, usando das atnbuiçôes que lhe são
conferidas pela Portaria n° 103/98-SEAD, de 03/03/98,
resolve,

SERVIDOR(A) : Sônia Maria Couto da Paixão
Nascimento

: Técnico em Enfermagem
MATRÍCULA : 709018
QUINQUÉNIO : 25/04/2005 a 22/06/2010
PERÍODO(S) : 01/04 a 30/06/2012
PROCESSO : Protocolo Geral n° 92028/2011

SERVIDOR(A) : Maria Dalva da Rocha
CARGO : Auxiliar de Enfermagem
MATRÍCULA : 625949
QUINQUÉNIO : 03/04/2005 a 01/04/2010
PERÍODO(S) : 01/04 a 30/05/2012 e 01 a 30/11/2013
PROCESSO : Protocolo Geral n° 93625/2011

CARGO
Conceder 03 (três) meses de Licença-Espedal Prémio

por Assiduidade , na forma do arbço 101, da Lei n° 0066/93,
aos servidores abaixo relacionados, integrantes do Quadro de
Pessoal Ovil do Estado do Amapá, lotados na SESA:

SERVIDOR(A) : Marcos Antonio Ferreira da Silva
CARGO
MATRÍCULA : 399744
QUINQUÉNIO : 28/06/2006 a 26/06/2011
PERÍODQ(S) : 01/04 a 30/06/2012
PROCESSO : Protocolo Gera! n° 6332/2012

SERVIDOR(A) : Rosileia Barbosa do Nascimento
CARGO
MATRÍCULA
QUINQUÉNIO : 15/06/2000 a 13/06/2005
PERÍODO(S) ; 01/04 a 30/06/2012
PROCESSO : Protocolo Geral n» 3893/2012

: EnfermeiroSERVIDOR(A) : Ana Ceiene Carvalho de Sousa
CARGO
MATRÍCULA
QUINQUÉNIO : 02/05/2005 a 30/04/2010
PERÍODO(S) : 01/04 3 30/06/2012
PROCESSO : Protocolo Gera! n° 5939/2012

: Técnico em Enfermagem
: 630128: Odontólogo

; 361232

SERVIDOR(A) : Damares Maria da Silva
CARGO
MATRÍCULA : 838942
QUINQUÉNIO : 01/09/2005 a 30/08/2010
PERÍODO(S) : 01 a 30/04/2012, 01 a 31/07/2013 e 01 a

31/05/2014
: Protocolo Geral n° 6195/2012

SERVIDOR(A) : Regina Coeli Miranda da Silva
CARGO
MATRÍCULA
QUINQUÉNIO
PERÍODO(S)
PROCESSO

: EnfermeiroSERVIDOR(A) ; Angélica dos Santos de Campos
CARGO
MATRÍCULA
QUINQUÉNIO : 11/11/2000 a 09/11/2005
PERÍODO(S) : 01 a 30/04, 01 a 30/07/2012 e 01 a

30/10/2013
PROCESSO : Protocolo Gera! n° 6752/2012

: Técnico em Enfermagem
: 629480
: 20/06/2000 a 18/06/2005
: 01/04 a 30/06/2012
: ProtartSIõTSeral n° 4451/2012

: Técnico em Enfermagem
: 332569

PROCESSO

:u OCMacapá-AP,em 2i de de 2012.SERVIDOR(A) : Leopoldina Marques Gonçalves
: Auxiliar de Enfermagem J

CARGOSERVIDOR(A) : Lenildo Silva Sena
CARGO
MATRÍCULA : 624640
QUINQUÉNIO : 06/06/2000 a 04/06/2005
PERÍODO(S) : 01/04 a 30/06/2012
PROCESSO : Protocolo Geral n3 5656/2012

MATRICULA : 626287
QUINQUÉNIO : 27/06/2005 a 25/07/2010
PERÍODO(S) : 01 a 30/04, 01 a 31/12/2012 e 02 a

31/01/2013
: Protocolo Geral n° 2439 /2012.

: Técnico em Laboratório JAMESsVK^RA LIMA
DIRETOR do DRtySEAD - Interino

PORTARIA NoU9/03-2012-DRH/ SEADPROCESSO

íjídTW*-^ O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe são
conferidas pela Portaria n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e,
tendo em vista o oonbdo no Processo - Protocolo Geral n°9557/ 2012, resolve,

Conceder 03 (três) meses de Licença-Espedal Prémio
por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Lei n° 0066, de
03 de maio de 1993, ao servidor Antonio Igor de Matos
Pereira, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de
Educador Soaal, Cadastro n° 836923, pertencente ao Quadro
de Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotado na FCRIA, nos
períodos de 01 a 30/04, 01 a 31/10/2012 e 01 a
30/06/ 2013, referente ao quinquénio 11/10/2005 a
07/05/2011.

Macapá-AP,em de 2012.SERVIDOR(A) : Rejane Morais Pantoja Cardoso
: Técnico em Enfermagem

MATRÍCULA : 629464
QUINQUÉNIO : 21/02/2006 a 19/02/2011
PERÍODO(S) : 01 a 30/04/2012, 01 a 30/01 e 01 a

30/07/2013
PROCESSO : Protocolo Geral n°3268/2012

CARGO

IJAMES
Diretor

IRA LIMA
DRH/SEAD

/03-2012- DRH/SEAD.PORTARIA N°SERVIDOR(A) : Patrida Lenora dos Santos Braga
CARGO
MATRÍCULA
QUINQUÉNIO : 10/04/2000 a 08/04/2005
PERÍODO(S) : 01/04 3 30/06/2012
PROCESSO : Protocolo Ggr^n0 4456/2012

Macapá- AP,em 2 $ de

: Odontólogo
: 623717 O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS

HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO OA
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe são
conferidas pela Portaria n° 103/98-SEAD, de 03/03/98,
resolve,

de 2012.
Macapá-AP, em 24 ète de 2012.

JAMES Vlè
Diretor do DRH/

Conceder 03 (três) meses de Licença-Especial Prémio
por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Lei n° 0066/93,
aos servidores abaixo relacionados, integrantes do Quadro de
Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotados na SESA:

JAMESSíÀRA LIMA
Diretor do DRWJ(^AD - Interino

LIMA
D - Interino

\
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ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe são
conferidas pela Portaria n° 103/98-SEAD, de 03/03/98,
resolve,

PORTARIA N° ^4^/03-2012-DRH/SEAD.
PORTARIA N° -12O /03-2012-DRH/SEAD.

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe são
conferidas pela Portaria n° 103/98-SEAD.. de 03/03/98,
resolve,

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAÇÃO, usando das atnbuições que lhe são
conferidas pela Portaria n° 103 /98-SEAD, de 03/03/98,
resolve,

Conceder 03 (três) meses de Licença-Especial Prémio
por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Lei n° 0066/93,
aos servidores abaixo relacionados, integrantes do Quadro de
Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotados na SESA -

Conceder 03 (três) meses de Licença-Especial Prémio
por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Lei nc 0066/93,
aos servidores abaixo relacionados, integrantes do Quadro ce
Pessoal Qvil do Estado do Amapá, lotados na SESA:

Conceder 03 (três) meses de Licença-Especial Prémio
por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Lei nc 0066/93,
aos servidores ab3ixo relacionados, Integrantes do Quadro de
Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotados na SEED:

SERVIDOR(A) : Marli de Negreiros Morais
CARGO
MATRÍCULA
QUINQUÉNIO
PERÍODO(S)
PROCESSO

: Auxiliar de Enfermagem
: 49921B

19/09/2000 a 17/09/2005
01 a 30/04, 01 a 30/07 e 01 a 30/11/2012
Protocolo Geral n°93694/2011SERVIDOR(A) : Andre Diogo das Neves Rosa

CARGO
MATRÍCULA : 634468
QUINQUÉNIO : 25/06/2005 a 23/07/2010
PERÍODO(S) : 01/04 a 31/05 e 01 a 30/09/2012
PROCESSO : Protocolo Geral n<> 10154/2012

SERVIDOR(A) : Francisco Lopes da Silva Filho
CARGO
MATRÍCULA
QUINQUÉNIO : 11/03/1997 a 09/03/2002
PERÍODO(S) : 01/04 a 30/06/2012
PROCESSO : Protocolo Geral n° 10098/2012

: Auxiliar de Enfermagem
: Professor
: 439827 SERVIDOR(A) : Neyde Pantoja de Lima

CARGO
MATRÍCULA

: Técnico em Enfermagem
: 628786

QUINQUÉNIO : 04/10/2005 a 02/10/2010
PERÍODO(S) : 01a 30/04,01a 31/07 e 01 a 30/11/2012
PROCESSO : Protocolo Geral n° 90275/ 2011SERVIDOR(A) : Tania Regina Ferreira Vilhena

CARGO
MATRÍCULA : 709352
QUINQUÉNIO : 25/04/2005 a 23/04/2010
PERÍODO(S)
PROCESSO

SERVIDOR(A) : Orivaldo Sousa Serique
CARGO
MATRÍCULA
QUINQUÉNIO : 03/05/1994 a 01/05/1999
PERÍODO(S) : 01/04 a 30/06/2012
PROCESSO : Protocolo Geral n° 10007/2012

: Enfermeiro
: Professor
: 315699 SERVIDOR(A) : Suzana Ruth de Lima Tavares

Auxiliar de Laboratório
MATRÍCULA : 342670
QUINQUÉNIO : 03/03/2007 a 29/02/2012
PERÍODO(S) : 01/04 a 30/06/2012
PROCESSO : Protocolo Geral n° 81255/2011

CARGO: 01/04 a 30/06/2012
: Protocolo Geral r° 9619/2012

SERVIDOR(A) : Berthe Viana Hadad
CARGO
MATRÍCULA : 408344/413305
QUINQUÉNIO : 19/06/2006 a 17/06/2011
PERÍODO(S) :01/04 a 30/06/2012
PROCESSO : Protocolo Geral n° 6202/2012

SERVIDOR(A) : Jocielma Maria Costa dos Santos
CARGO
MATRÍCULA
QUINQUÉNIO : 10/08/2000 a 08/08/2005
PERÍODO(S) : 01/04 a 30/06/2012
PROCESSO : Protocolo Geral n° 10229/2012

:Médico Veterinário
: Professor
: 622036 SERVIDOR(A) : Elisangela Cristina do Nascimento Lima

CARGO
MATRÍCULA
QUINQUÉNIO : 04/10/2004 a 01/11/2009
PERÍODO(S) :01 a 30/04,01 a 30/11/2012 e 01 a

30/04/2013
PROCESSO : Protocolo Geral n° 91815/2011

:Técnico em Enfermagem
; 344834

SERVIDOR(A) : Regiane Rodrigues da Costa Nascimento
CARGO
MATRÍCULA
QUINQUÉNIO : 20/02/2006 a 18/02/2011
PERÍODO(S) : 01/04 a 31/05 e 01 a 30/09/2012
PROCESSO : Protocolo Geral n° 1206/2012

SERVIDOR(A) ; Jucinete Abreu dos Santos
CARGO
MATRÍCULA : 412180
QUINQUÉNIO : 26/06/2001 a 24/06/2006
PERÍODO(S) : 02/04 a 30/06/2012
PROCESSO : Protocolo Geral n° 10144/2012

: Técnico em Enfermagem
: 629499: Professor

SERVIDOR(A) : Antonio Lobato Sinimbu
CARGO
MATRÍCULA : 447676/447684
QUINQUÉNIO : 08/06/2002 3 06/06/2007
PERÍODO(S) : 01/04 a 30/06/2012
PROCESSO : Protocolo Geral n° 4328/2012.

: Médico

SERVIDOR(A) : Ivete Gomes Pereira
CARGO
MATRÍCULA : 336750
QUINQUÉNIO : 20/08/2004 a 18/08/2009
PERÍODO(S) : 01/04 a 30/06/2012
PROCESSO : Protocolo Geral n<> 2443/2012.

SERVIDOR(A) : João Aquelto Furtado Melo
CARGO
MATRÍCULA : 863556
QUINQUÉNIO : 23/02/2006 a 21/02/2011
PERÍODO(S) : 01/04 a 30/06/2012
PROCESSO : Protocojp^erçln0 10095/2012.

Macapá-AP, em ZA de 2012.

: Auxiliar Operacional de Serviços Diversos
: Professor

Macapá-AP, em AAXo de 2012.
V

Macapá-AP, em Z JAMES VXÇIRJí, LIMA
Diretor do DRH/SEAD - InterinoA/i-CO ce 2012.

/
\

a' PORTARIA N° J25/03-2012-DRH/SEAD.JAMES vr
Diretor do DRH

PORTARIA N° J23/03-2012-DRH/SEAD.
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS

HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA

ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe são
conferidas pela Portaria n° 103 /98-SEAD, de 03/03/98,
resolve,

LIMA
> - InterinoJAMES VI

Diretor do DRH
i LIMA
D - Interino O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS

HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe são
conferidas pela Portaria n° 103/98-SEAD, de 03/03/98,
resolve,

Conceder 03 (três) meses de Licença-Especial Prémio
por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Lei n° 0066/93,
aos servidores abaixo relacionados, integrantes do Quadro de
Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotados na SEED:

PORTARIA N° i^J/03-2012-DRH/SEAD.
Conceder 03 (três) meses de Licença-Especial Prémio

por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Lei n° 0066/93,
aos servidores abaixo relacionados, integrantes do Quadro de

Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotados na SEED:

SERVIDOR(A) : Maria do Socorro Furtado Silva
CARGO
MATRÍCULA
QUINQUÉNIO : 21/06/1994 a 19/06/1999
PERÍODO(S) : 01/04 a 30/06/2012
PROCESSO : Protocolo Gerai n° 10233/2012

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe são
conferidas pela Portaria n° 103/98-SEAD, de 03/03/98,
resolve,

SERVIDOR(A) : Jeane Mary Araújo de Oliveira
CARGO
MATRÍCULA : 284610
QUINQUÉNIO : 16/06/2003 a 13/06/ 2008
PERÍODO(S) : 01/04 a 30/06/2012
PROCESSO : Protocolo Geral n° 5314/2012

: Professor

: Professor
: 327212Conceder 03 (três) meses de Licença-Especial Prémio

por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Lei n° 0066/93,
aos servidores abaixo relacionados, integrantes do Quadro de
Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotados na SEED:

SERVIDOR(A) : Francinete Oliveira da Costa
CARGO
MATRÍCULA
QUINQUÉNIO : 01/03/2006 a 27/02/2011
PERÍODO(S)
PROCESSO

: Professor
: 861499

SERVIDOR(A) : Marco Antonio de Souza Gaia
CARGO
MATRÍCULA : 613347
QUINQUÉNIO : 17/10/2000 3 15/10/2005
PERÍODO(S) : 01/04 a 30/06/2012
PROCESSO : Protocolo Geral n° 10001/2012

SFRVIDOR(A) : Ivanilda Rodrigues Nobre
CARGO
MATRÍCULA
QUINQUÉNIO : 01/03/2006 3 27/02/2011
PERÍODO(S) : 01/04 a 30/06/2012
PROCESSO : Protocolo Geral n° 9984/2012

SERVIDOR(A) : Sandra Gonçalves Olímpio Clemente
CARGO
MATRÍCULA
QUINQUÉNIO : 23/02/ 2002 a 21/02/2011
PERÍODO(S) : 01/04 a 30/06/2012
PROCESSO : Protocolo Geral n° 9967/2012

SERVIDOR(A) : Josiane da T-mdade Damascene
CARGO
MATRÍCULA : 855391
QUINQUÉNIO : 23/02/2006 a 21/02/2011
PERÍODO(S) : 01/04 a 30/06/2012
PROCESSO : Protocolo Geral n° 10232/2012

: Técnico em Contabilidade : 01/04 a 30/06/2012
: Protocolo Geral n° 2411/2012: Professor

: 860620
SERVIDOR(A)
CARGO
MATRÍCULA
QUINQUÉNIO
PERÍODO(S)
PROCESSO

Antonio Carlos Soeiro de Sousa
Professor
409634
22/06/2006 3 20/06/2011
01/04 a 30/06/2012
Protocolo Geral n° 10111/2012

SERVIDOR(A) : Maria do Carmo Alves de Oliveira Vidal
Professor

MATRÍCULA : 251135
QUINQUÉNIO : 03/05/1998 a 01/05/2003
PERÍODO(S) : 01/04 a 30/06/2012
PROCESSO : Protocolo Geral n° 10012/2012

CARGO : Professor
: 857084

SERVIDOR(A) : Magaly Pereira Pamplona
CARGO
MATRÍCULA

: Professor
: 250864

QUINQUÉNIO : 01/07/2003 a 28/06/2008
PERÍODO(S) : 01/04 a 30/06/2012
PROCESSO : Protocolo Geral n° 325/2012

SERVIDOR(A) : Odilene Nascimento Reis
CARGO
MATRÍCULA : 429538
QUINQUÉNIO : 03/02/2007 a 01/02/2012
PERÍODO(S) : 01/04 a 30/06/2012
PROCESSO : Protocolo Geral n° 10381/2012

: Professor : Professor

SERVIDOR(A) : Auricélia Cristiana dos Santos
CARGO
MATRÍCULA : 949310
QUINQUÉNIO : 11/10/2005 a 09/10/2010
PERÍODO(S) : 01/03 a 31/05/2012
PROCESSO : Protocolo

: Professor

Alana Érika Coelho de Abreu
Professor
620130
08/10/2005 a 06/10/2010
01/04 a 30/06/2012
Protocolo Geral n° 10227/2012

SERVIDOR(A)
CARGO
MATRÍCULA
QUINQUÉNIO
PERÍODO(S)
PROCESSO

SERVIDOR(A) : Adalnisia Raimunda de Araújo Pinto

CARGoHHVBHÍnÉÉBi
MATRÍCULA : 429821
QUINQUÉNIO : 02/02/2002 a 31/01/ 2007
PERÍODO(S) : 01/ 04 a 30/06/ 2012
PROCESSO : Protocolo Geral n° 10026/2012.

Macapá-AP, em Ay de

: Professor
1= 1857/2012.

Macapá-AP, em Ide A- Co de 2012.
i

SERVIDOR(A) Maria Lúcia Moraes Costa
CARGO
MATRÍCULA . 374393
QUINQUÉNIO : 15/07/2000 a 13/07/2005
PERÍODO(S) : 01/04 a 30/06/2012
PROCESSO : Protocolo GeçdfrT

JAMES VÍMRA LIMA
Diretor do DRH/5&AD - InterinoCtMjO de 2012.

: Professor

JAMEWEIRA LIMA
Diretor do DR! PORTARIA N° J2£/03-2012-DRH/SEAD.

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe são
conferidas pela Portaria n° 103/98-SEAD. de 06/03/98 e,

IAD - Interino
19/2012.

PORTARIA N° J^/03-2012-DRH/SEAD.

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA

Macapá-AP, em ‘27 d« Cp de 2012.

LIMA
J - Interino

JAMES VÍP
Diretor do DRH/:
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Cláusula Primeira Autorizada a prorrogação do
Declarators

COTRI/NUEST7SRE que autoriza Regime Especial
a empresa ANGLO FERROUS LOGÍSTICA
AMAPÁ LTDA referente a adoção de
procedimentos fiscais nas suas operações de
compras de materiais de uso/consumo ou ativo
fixo desembaraçadas na fronteira do Estado.
Cláusula Segunda O presente Ato não exonera o
cumprimento das demais obrigações previstas em
Lei e no Regulamento do ICMS.

Cláusula Terceira O Regime Especial outorgado
pocierá, a qualquer tempo e a critério exclusivo da
autoridade concedente. ser revogado ou alterado,
mediante prévia comunicação à empresa
autorizada, na ocorrência de:

tendo em vista o contido no Processo - Protocolo Geral n°
4368/2012, resolve, n.° 016/2010 EducaçãoAto

Conceder 03 (três) meses de Ucença-Especlal Prémio
por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Lei n° 0066, de
03 de maio de 1993, a servidora
Oliveira Gonçalves, ocupante do Cargo de Provimento
Efetivo de Biomédico, Cadastro n° 623865, pertencente ao
Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotada no
HEMOAP, nos períodos de 01 a 30/04, 01 a 30/06 e 01 a
30/11/2012, referente ao quinquénio 03/07/2000 a
01/07/2005.

Adalberto Carvalho Ribeiro
Ana Carla de

PORTARIA N° 49/2012- SEED

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA
EDUCAÇÃO usando das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto N° 0494/2012, de 27 de
fevereiro de 2012, com fundamento na Lei n°
1.230, de 29 de maio de 2008, que organiza a
Secretaria de Educação.

Macapá-AP, em 2A de de 2012.

i LIMA
D - Interino

JAMES Vf
Diretor do DRH

PORTARIA N° JU£?/03-2012-DRH/ SEAD.
CONSIDERANDO que "os sistemas de ensino
promoverão a valorização dos profissionais da
educação, assegurando-lhes, inclusive nos
termos dos estatutos e dos pianos de carreira
do magistério público, aperfeiçoamento
profissional continuado” (LDB - Lei N° 9.394/96,
Artigo 67, inciso II);

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe são
conferidas pela Portaria n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e,
tendo em vista o contido no Processo - Protocolo Geral n°8477/ 2012, resolve.

I- superveniência de norma legai conflitante;

II - situação em que este Regime Especial vier a
tornar-se prejudicial à Fazenda Pública Estadual;
III - inobservância de qualquer de suas cláusulas
e condições;

IV-ação fiscal proveniente de:
a) omissão de documento fiscal ou utilização de
documento fiscal falso ou imdôneo.
b) calçamento de documentos fiscais

c) falta de recolhimento do ICMS.

Conceder 03 (três) meses de Licença-Especial Prémio
por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Lei n° 0066, de
03 de maio de 1993, ao servidor Rodrigo Lott Guimarães,
ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Odontólogo,
Cadastro n° 844179, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do
Estado do Amapá, lotado na SESA, no periodo de 10/04 a
09/07/ 2012, referente ao quinquénio 24/11/2005 a
22/11/2010.

CONSIDERANDO que os sistemas de ensino
"envidarão
programas de desenvolvimento profissional dos
docentes em exercício, incluída a formação em
nível superior em instituições credenciadas,
bem como em programas de aperfeiçoamento
em serviço” (Resolução CNE 3/97);

CONSIDERANDO
apresentados por alunos dos anos/séries finais
do ensino fundamental na avaliação do SAEB
(Sistema de Avaliação da Educação Básica), nas
disciplinas de Lingua Portuguesa e Matemática,
e da Prova Brasil;

esforços para implementar

Macapá-AP, em JJp- de fiKLD de 2012.

sr baixos índicesosCláusula Quarta Ficam convalidados os
procedimentos fiscais executados pela empresa
no período de 01 de janeiro de 2012 até a data de
publicação deste Ato Declaratório.
Cláusula Quinta Este Ato Declaratório ora
aprovado terá a duração de 3 (três) anos, contado
da publicação e sua prorrogação’fica condicionada
a apresentação, pelo interessado, de novo pedido,
com entrada na repartição fiscal de sua jurisdição
até 30 (trinta) dias antes do término do prazo de
vigência deste instrumento.

JAMES V^RA UMA
Diretor do DRHASEAD - Interino

PORTARIA N° J2Í/03-2012- DRH/ SEAD

O DIRETOR 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 vista o contido no Processo - Protocolo Gerai n°
6342/ 2012, resolve,

CONSIDERANDO que a Formação Continuada
em Educação em Ciências para os Anos Iniciais
e Finais do Ensino Fundamental, visa o
redimensionamento das práticas pedagógicas
nessa área do conhecimento, com carga horária
de 160h.

Conceder 03 (três) meses de Licença-Especial Prémio
por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Lei n° 0066, de
03 de maio de 1993, ao servidor Armando Neves Tavares,
ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Assistente
Administrativo, Cadastro n° 616591, pertencente ao Quadro de
Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotado na PGE, no periodo
de 02/04 a 30/06/2012, referente ao quinquénio
21/05/2001 a 19/05/2006.

Macapá, 09 de fevereiro de 2012.

3
Jucinet&Carvalho de Alencfar
Secretaria da Receita Estadual

RESOLVE:

de de 2012. Art. 1o - Tornar sem efeito a Portaria
n°147/2011 - SEED - datada de 28 de março de
2011 e a Portaria n°479/2011- SEED - datada de
18 de agosto de 2011, referentes à coordenação
dos Cursos de Formação Continuada Educação
Matemática e Educação em Ciências, destinados
a professores das séries iniciais do Ensino
Fundamentai
Orleans Silva Sousa;

Macapá-AP, em

JAMES VtotA UMA
Diretor do DRHXSEAD - Interino AVISO DE REABERTURA DO PREGÃO

PRESENCIAL N° 001/2012

([Receita Estadual
A Secretaria da Receita Estadual do Amapá

- SRE, por intermédio de seu Pregoeiro e Equipe
de Apoio, designados pela Portaria n° 162/2011-
SRE, torna público para o conhecimento dos
interessados que às 10:00h (dez) horas do dia
10/04/12, na Sala de Reuniões da Secretaria da
Receita Estadual do Amapá - SRE, sito à Avenida
Raimundo Álvares da Costa, n° 367, Centro,
Macapá-AP. REALIZARÁ , REABERTURA DO
PREGÃO PRESENCIAL para SRP N° 001/2012-
CPL/SRE, referente ao Processo n° 2011/88.982
objetivando REGISTRAR PREÇOS PARA
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
SERIGRAFIA E DE - CONFECÇÃO DE
MATERIAL GRÁFICO, destinados à
SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL DO
AMAPÁ, de acordo com o especificado no
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, que
integra o Edital.

O objetivo da reabertura é a contratação do
LOTE N° 03 do citado Pregão, em face do mesmo
ter sido FRACASSADO.

Os interessados poderão adquirir,
gratuitamente, o Edital completo e seus Anexos
na sala da CPL da SRE, na av. Raimundo Álvares
da Costa, 367 - Centro, Macapá, no horário das
08h às 11:30h e das 14:30h às 17;30h, ou ainda
solicitar através do e-mail cpl@sre.ap.qov.br.

Obs. Desconsiderar o Subitem 5.17

coordenados pelo professor

t 1Jucinete Carvalho de Alencar Art. 2o - Esta Portaria entrará em vigor na
data de sua assinatura e publicação.

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

ATO DECLARATÓRIO N° 003 /2012 - GAB/SRE se.

14/03/2012.
Prorroga a vigência do Ato
Declaratório n.° 016/2010
COTRI/NUEST/SRE que autoriza
Regime Especial a empresa
ANGLO FERROUS LOGÍSTICA
AMAPÁ LTDA, referente a adoção
de procedimentos fiscais.

A Secretária da Receita Estadual, no uso das
atribuições conferidas por Lei e de acordo com a
autorização prevista no Art. 244, da Lei n.°0400/97 - CTE c/c com os artigos 415 e 505 do
Decreto n° 2.269/98 - RICMS;
Considerando que a prorrogação do Regime
Especial postulado não prejudicará a segurança e
a garantia do interesse da Administração podendo
ser cessado ou alterado a qualquer tempo,
estando resguardado o atendimento aos princípios
de maior simplicidade, racionalidade e adequação
em face da natureza das operações realizadas
pelo contribuinte;
Considerando, ainda, o contido no Processo n°28730.026389/2011 e o despacho ás folhas 25, da
Coordenadoria de Arrecadação,
D E C L A R A :

PORTARIA N° 074/2012- SEED

0 SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, usando
das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n°
0494/12, de 27 de fevereiro de 2012, com fundamento
na Lei n° 1.230 de 29 de maio de 2008, que organiza a
Secretaria de Educação.

RESOLVE:
Art. 1o • Revogar a Portaria n° 046/12 -

GAB/SEED, datado em 17 de fevereiro de 2012.
Art. 2o

* Constituir a Comissão de Avaliação e
Acompanhamento do Projeto "Professor Conectado",
composta pelos membros José Marlúcio Alcântara de
Almeida - Gerente do Projeto Professor Conectado,
Benedito de Queiroz Alcântara - Assessor Técnico -
GAB/SEED, Elioneide Cardoso Cruz - Professora -
Núcleo de Pessoal- NUPES/CAD/SEED, Rosangela

Macapá-AP, 26 de março de 2012.

Enivaldo Balieiré Machado
Preqoeiro
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ONDF, SE LÊ Valor: RS 14.990,90 (quatorze mil, novecentos e
noventa reais c noventa centavos).
LEIA-SE: Valor RS 14 990,00 (quatorze mil. novecentos c noventa
reais).

Pariz Bitencourt - Gerente do Núcleo de Tecnologia
Educacional- NTE/CEBEP/SEED, Raimundo Flávio
Souza de Oliveira - Técnico - NEM/CEBEP/SEED,
Narley Souza da Cunha - Chefe de Suporte e Redes -
NUINFO/CAD/SEED e Simey Wane Silva da Silva -
Analista de Sistemas - PRODAP, sob a presidência do
primeiro acompanhará o recebimento dos
equipamentos (Notebooks) e softwares educacionais
dos fornecedores, bem como, da entrega aos
credenciados no Projeto Professor Conectado, além
do treinamento aos multiplicadores no ambiente do
software educacional (Pedagógico).

Art. 3o Compete a comissão de Avaliação e
Acompanhamento do Projeto Professor Conectado,
apresentar relatório referente as fases evolutivas do
programa.

r
llno Ribeiro
rao da Educação
0494/2012

Adalberto C!
Secretário|de E

Decreta
Macapá-AP. 28 de fevereiro de 2012.

DANILO JOShOJLARES DA ROCHAPORTARIA N° 084/2012- SEED
PRFSinENTE DA CPI. - SF.ED

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO,
usando das atribuições que ihe são conferidas pelo
Decreto n° 0494/12, de 27 de fevereiro de 2012, com
fundamento na Lei n°1.230 de 29 de maio de 2008, que
organfea a Secretaria de Educação.

RESOLVE:
Autarquias Estaduais [

Art. 1° - Designar as servidoras Estefania
Assessora de Pesquisas

Educacionais - CEPE/GAB/SEED e Claudia Iracema
Gonçalves Barbosa - Pedagoga - CEPE/GAB/SEED, a
se deslocar da sede de suas atribuições em Macapá,
até Natal •PR, nos dias 29 e 30 de março de 2012, sem
ónus para esta Secretaria, com objetivo de participar
do "Seminário SAEB/Prova Brasil: avaliação da
aplicação e do Plano de divulgação dos resultados1'.

Art. 2a •Esta Portaria entrará em vigor na data
de sua assinatura e publicação.

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

Cabral de SouzaArt. 4° - Para inscrição dos profissionais da
Educação no Projeto “Professor Conectado” será
disponibilizado um portal na WEB com o seguinte
Endereço: www.professorconectado.ap.gov.br

Art. 5o - Do inicio ao término dos trabalhos

(Adap

iIvana Maria Antunes Moreira
esta comissão ficará sediada no PRODAP, situado na
Rua São José S/N, entre Av. Fab e Raimundo Álvares
da Costa. PORTARIA N°. 028/12-ADAP

A PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE
DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ - ADAP. no uso do suas
atribuições conferidas pelo Decreto n° 1208

Art.6° •Esta Portaria entrará em vigor na data
de sua assinatura e publicação.

Dè-se ciência, publique-see cumpra-se.
Gabinete do Secretário,/em Macapá-AP, RESOLVE:21/03/2012.09/03/2012.

i t

Art.1°- Alterar o teor da Portaria n° 016, publicada no
Diário Oficial n° 5180 de 06 de março de 2012, e da portaria n°
021, publicada no Diário Oficial n°5185 de 13 de março de
2012.AdalbertofflmJHo Ribeiro

Secretário cjbístado da Educação
DecteTõn0 0494/2012

Adalberto
Secretário de

Dècreií

yVamo Ribeiro
(teáo da Educação
i° 0494/2012 Onde se !é:

a contar do dia 05/03 a 04/04/2012.
Leia-se:
a contar do dia 05/03 a 21/03/2012.PORTARIA N° 086/2012- SEEDPORTARIA N° 081/2012- SEED

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO,
usando das atribuições que lhe sào conferidas peloDecreto n° 0494/12, de 27 de fevereiro de 2012.fundamento na Lei n°1.230 de 29 de maio de 2008, que
organiza a Secretaria de Educação

RESOLVE:
Art. 1° - Homologar o deslocamento do servidorJean Paulo Pinheiro Gomes - Coordenador deEducação Especifica - CEESP/GAB/SEED da sede desuas atribuições em Macapá, até a Aldeia Indígena

Wajãpi no município de Pedra Branca do Amapari, nodia de 21 a 22 de março de 2012, com objetivo de tratarde assuntos relacionados à Educação EscolarIndígena.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO,
usando das atribuições que lhe sào conferidas pelo
Decreto n° 0494/12, de 27 de fevereiro de 2012, com
fundamento na Lei n°1.230 de 29 de maio de 2008, que
organiza a Secretaria de Educação.

RESOLVE:

DÊ-SE CIÊNCIA, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.com

Macapá - AP, 22 de março de 2012
*

Art. 1o - Designar os servidores Claudia
Regina Nascimento Costa Wanderley - Professora -
CONDNOPE/SEED, Eliane Rocha Rodrigues
Professora - CONDNOPE/SEED, Jany Maria Barbosa
Pantoja - Professora- CONDNOPE/SEED e Rinaldo
Oliveira do Nascimento

Ivana Maria Antunes Moreira
Diretpra/Presldente

PORTARIA N°. 029/2012-ADAPProfessor
'.CONDNOPE/SEED a se deslocarem da sede de suas

atribuições em Macapá, ate os municípios de Laranjal
do Jari e Vitória do Jari, no período de dia 19 à 22 de
março de 2012, com objetivo de realizar ações
Pedagógicas como: Esclarecimentos sobre a
metodologia e atribuição da disciplina de Educação
Física, Oficina de Educação Ambiental e Orientação
sobre os anos iniciais, avaliação e ciclo de
aprendizagem para o ensino de 09 anos.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data
de sua assinatura e publicação.

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

A PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE
DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ - ADAP. no uso de suas
atribuições conferidas pelo Decreto n° 1208.Art. 2e • Esta Portaria entrará em vigor na datade sua assinatura e publicação.

Dê*$e ciência, publique-se e cumpra-se. RESOLVE:

Art. 1o - Prorrogar por 60 dias, a contar de 22 de
março de 2012, a designação da servidora MARIA IZOLINA
OLIVEIRA SANTOS - Diretora de Gestão e Lcgística/ADAP,
para responder acumulativamente. pela Coordenadoria de
Contabilidade e Finanças/ADAP

DÉ-SE CIÊNCIA, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

Gabinete do Secretário, em Macapá-AP,
21/03/2012.

HZ'
Adalberto QhcSalpó Ribeiro.

Secreté Wo detsjpdo da Educação.
Debreto1r 0494/12

*Macapá - AP. 22 oe rpacçpde 2012.

iMití ZU-)
Ivana MariaiAntunes Moreira

_DiretorÁ-Pr?sidente

16/03/2012.

AVISO DE ADIAMENTO DF.PREGÃO NA FORMA
ELETRÓNICA

N*.008/2012- CPL/GAB/SEED
PORTARIA N8. 030/2012-ADAPAdalberto

SecretàrioWe''Dpr.ríaf

/apvalfio Ribeiro.
Sjarao da Educação.

0494/12
A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO avisa aos
interessados que o Prcgào Eletrónico n° 008/2012, cujo objeto 6 a
contratação dc empresa especializada para capacitar 28 (vinte c oito)
professores bilingues, dc comunidades indígenas da região do Parque
Indígena do Tumucumaque (Norte do Pará), das regiões Hona.
garantindo na sua prática pedagógica que o aluno indígena domine
duas ou mais línguas, atendendo as caractcrlsticas da Educação
Escolar Indígenas segundo sua filosofia vigente, principalmente de
acordo com as caracteristicas mínimas descritas no Anexo 1 - Termo
de Referência teve sua data de inicio dc disputa de lances adiada para
o dia 16/04/2012 as 09h30mmutos, (horário dc Brasilia), maiores
informações via internet no endereço vvvvw.lieitncocs-c.com.hr.
número dn licitação: 411720.

A PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE
DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ - ADAP, no uso de suas
atribuições conferidas pelo Decreto n° 1208.

PORTARIA N° 083/2012 - SEED
RESOLVE:

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO,
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo
Decreto n° 0494/12, de 27 de fevereiro de 2012, com
fundamento na Lei n° 1.230 de 29 de maio de 2008, que
organiza a Secretaria de Educação.

RESOLVE:
Art. 1° - Homologar o deslocamento do

servidor Pedro Correia de Souza - Gerente do Núcleo
de Educação do Campo - NEC/CEESP/GAB/SEED da
sede de suas atribuições em Macapá, até Brasilia •DF,
no dia de 20 de março de 2012, sem ònus para esta
Secretaria, com objetivo de participar da Reunião
Técnica sobre Educação do Campo e Lançamento do
PRONACAMPO.

Art 1° - Designar o servidor Frank
Benjamim Costa - Coordenador de Administração e
Log(stica/ADAP, para responder acumulativamente e em
substituição, do Chefe de Gabinete/ADAP, a contar do dia
22/03 à 05/04/2012.

DÊ-SE CIÊNCIA, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.Macapft 27 dc março de 2012.

:/íYRWF/ ĴrÁssourf ‘ f -Macapá - AP. 22 de Março de 2012

Ú,(LÚ\
Ivana M0rla An,tun& Moreira

PRT.GOE1RA-CPL/GAB/SEED

Dirétora-Ptesidente
COMISSÃ O PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data ERRATA

ífAmprevde sua assinatura e publicação.
Dé-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Secretário, em Macapá-AP,

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação no uso de suas
atribuições informa que na Justificativa n° 134/11 - (Processo.
2011/77725) - CPL/SEED, publicada no Diário Oilcial do Estado n°
5136 de 02 de janeiro dc 2011. _ 1Elcio José de Souza Ferreira

21/03/2012.
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Diante do exposto, em atenção aos
princípios basilares da Administração Pública e aos
comandos da Lei, submeto a presente justificativa à
apreciação de Vossa Senhoria, para fins de ratificação e
posterior publicação na Imprensa Oficial, conforme
determina o art. 26 da Lei citada.

JUSTIFICATIVA V0U1 / 2012 - PROJUR/AMrREV
_ Iomoloso forma iln

/ / "Macapá,tyéj i ()3<
(jucap
Jean Alex Sousa Nunes

iZtyFERRElRA
»r presidente da AMPREVir

PROCESSO:21112.1S2.‘2IHH 27 - AMPREV
ASSUNTO: Cdebraçào dó Primeiro Tennu Aditivo ao Contrato n
012/201 l -AMPREY.
Ft NDA.Mt.NTO LEGAL: Alt 6?. inciso II atinca "d", da Ui n
866693
FAVOKF.CIIM):J.l. DA Sll N A KKRRKIR N - ME
OBJETO: AlleraçTio il;i C LÁUSULA N ? \'T N
REAJUSTAMENTO:.
VALOR MENSAL: PV$ 32.879.vi annul c dois mii e oitocentos c
setenta c nove reais o noventa c um centavos)
\ ALOR GLOBAL:
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: “.U90.37.00.00 - LOCAÇÃO
DE MÃO DE OBRA” no sub-clcinento -3390 37.02.0ij - LIMPEZA
E CONSERVAÇÃO

Macapá/AP, 22 de Março de 2012.
RESOLUÇÃO N° 001/2012-JUCAP

O PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL
DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições

• previstas no art 23. I e II. da Lei n° 8 934/94 e artigo
25. VIII e XI. do Decreto n° 1.800. de 30 de janeiro de
1.996 e.

DO

Presidente da CEL/AMPREV

CONSIDERANDO o disposto no art 20 da
Lei n 8.934/94 c/c o art. 22 do Decreto n. 1,800/96.REPUBLICAÇÀO DE AVISO DE EDITAL DE CONVITE N°

003/ 2012-CEL/AMPREV

Senhor Diretor Presidente.
Stibnu-lo a presente juslilWuliva para a .ipreo. , ào e competente

ralificasâo de Vossu Senhoria. com Amparo legal no an. 65. inciso 1!.
jlinen “d" da l .ci ti 8 666 93 e .sua* Mllcraçfcx poMeriores c-c o
disposto na clausula sexta do contrato em epígrafe, em lavor da
empresa J.L DA SILVA FERREIRA - ME tendo por finalidade A

celebraçã o do 1 Termo Aditivo ao Contraio u 012 201 l . AMPREV a
tini de que restabeleça o equilíbrio económico-financeiro, a partir de
01 de janeiro de 2012. objetivando dar continuidade iw prestação dos
serviços da AMAPÁ PREVIDÊNCIA, objeto do contrato supra

Justifica-se a referida Rcpactiiação. pertinente a Clausula sexta
do referido contrato, ontc ao Decreto Preside:K .JI u" 7.655. de
dezembro de 2011. o qual determinou que “a partir dc \° de janeiro de
2012. c* salano mínimo sera de RS 622.00 (seiscentos e vinte e doi*-
reais" Po» outro lado. as condições iniciaImente pactuadas, amdã
encontram-se presentes.

Ademais o respaldo legal enconira-se consubstanciado no Art.
65. inciso i! a liuca “d", da Lei n 8 666-93. e nn clausula quinta do
Contratou 012 201 I -AMPREV .

Diantr «lo exposto, em .ileução .IQS princípios basilares qu-norteiam a Administração Pública e aos comandos da Lei. submeto J

presente justificam » à apreciação de Vossa Senh na. paru fins de
ratificação e posterior publicação na Imprensa Oficiai, conforme
determina o artigo 26 do Diploma acima mencionado.

CONSIDERANDO o disposto no art 38 do
Regulamento desta Junta Comercial do Estado do
Amapá (JUCAP), aprovado pelo Decreto Estadual n.
711/98;

O Presidente da Comissão Especial de Licitação, da AMAPÁ
PREVIDÊNCIA, toma público que está autorizado nos autos do
Processo Administrativo Nu 2012.61.100044PA, a realização dc
licitação na Modalidade* Convite. Tipo MENOR PREÇO, com a
finalidade de receber propostas para COMPRÁ DE MATERIA
DE CONSUMO, DE EXPEDIENTE E PROCESSAMENTO
DE DADOS, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA
AMAPÁ PREVIDÊNCIA. O procedimento heitatório obedecerá
ao disposto na Lei N° 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as
modificações posteriores que lhe foram introduzidas.

CONSIDERANDO que o Colégio de Vogais
desta Junta Comercial, aprovou, na Sessão Plenaria
realizada em 14 de março de 2012, o Calendário
Anual de Sessões Ordinárias , para o ano de 2012

RESOLVE
O Convite encontra-se à disposição dos interessados no seguinte
endereço RUA BINGA UCHOA, 10- CENTRO. CEP: 68.900-
090 cm MACAPÁ-AMAPÁ, onde poderá ser obtido de 2* à 6'
feira, no horá rio das 07:30 ás 13:30horas , contato: 4009
2449/4009-2413.

Art. 1o - Instituir o Calendário Anual de
Sessões Ordinárias a serem realizadas pelo
Plenário desta Junta Comercial do Estado do Amapá
neste ano de 2012.

Art. 2o - Esta resolução entra em vigor com
sua publicação no Diário Oficial do Estado do AmapáO Convite será entregue a todos os que compareçam até 24 (vinte

e quatro) horas antes da sessão inaugural.
Macapá-AP, 26 dc março de 2012.

Macapá AP. 21 de mar$g de 20!2
A data de abertura dos Envelopes contendo Documentos de

Habilitação e Proposta de Preços será no dia 03/04/2012 às
lOhOOmm . Na RUA BINGA UCHOA, 10 - CENTRO, CEP:
68.900-090 cm MACAPÁ-AMAPÁ, no Auditório da AMPREV.
Se porventura não houver expediente nesta data, fica
automaticamente transferida a mencionada abertura para o
primeiro dia ú til que se seguir, no mesmo horário.

2*Procurador Juridico/íntiriSto AMPREV
DE SOUSA NUNES

ProsiHpritR — JUCAP

JUSTIFICATIVA N° 018/2012 - CEL/AMPREV

OBJETO DA LICITAÇÃO: Constitui objeto da presente
licitação a COMPRA DE MATERIA DE CONSUMO, DE
EXPEDIENTE E PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA
ATENDER ÁS NECESSIDADES DA AMAPÁ
PREVIDÊNCIA, tudo conforme o Convite ns 003/2012
constante dos ANEXOS I e II do Convite n° 003/2012

Macapá-AP, 23 de Março de 2012.

(Laceii
Homologo na for^na da Lei

/Mgjcapá, 22/ CÍ3/ 2012 ^ Fernando Antônio Medeiros
/1

ELCHTJi
Diretor Rfesiáente da AMPREV COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

r

Presidente da CEL/ AMPREV

JUSTIFICATIVA N.° 001/2012 - CPL/LACEN
PROCESSO N°: 2012.96.300266PA
ASSUNTO: Inexigibilidade de Licitação.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, caput da Lei nQ
8.666/93.
FAVORECIDO: Associação dos Advogados de São
Paulo - AASP
OBJETO: Inscrição dos servidores da AMPREV
para o curso "As prescrições para os Direitos:
Civil, Processual Civil, Tributário, Penal e
Processual Penal"
VALOR: R$ 600,00 (seiscentos reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento de Despesa n°
3390.39.00.00 "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica", no sub-elemento 3390.39.48.00 - “Serviços
de Seleção e Treinamento"

DISPENSA DE LICITAÇÃO:
ADJUDICADA COMPANHIA DE
ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA
PROCESSO N° 17.000 019/2012 - LACEN
RECURSO. FONTE: 107 / PROGRAMA'

10.122 0170 2226 / ELEMENTO DE DESPESA:
3390-39.
OBJETO DESPESAS COM FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O LACEN
FUNDAMENTO LEGAL Inciso XXII do Art 24
da Lei 8.666/93 e suas alterações
VALOR: R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil
reais).

Senhor Diretor Presidente,

Submeto a elevada consideração de Vossa
Senhoria a presente justificativa em
cumprimento ao Art . 26 da n° 8.666/93 e suas
alterações, para efeito de homologação no valor
de RS 160.000,00 (cento e sessenta mil reais),
em favor da Empresa COMPANHIA DE
ELETRICIDADE DO AMAPÀ-CEA CNPJ N°
05.965 546/0001-09. a fim de cobrir despesas
com fornecimento de energia elétrica a este
Laboratório Central de Saúde Pública do Estado
do Amapá - LACEN. referente ao exercício de
2012
Dessa forma, cumprimos com o que estabelece
o Inciso XXII do Art 24 da Lei n° 8.666/93 e
suas alterações, que determina a dispensa de
licitação, para pagamento do fornecimento de
energia elétrica.

Assim posto, rogo a Vossa Senhoria se digne
ratificar a presente justificativa e determine sua
publicação no Diário Oficial do Estado para que
se produza seu efeito legal

CERTIFICO QUE ESTE AVISO FOI AFIXADO EM
23/03/2012, PARA A DEVIDA PUBLICIDADE

A

)flPEM
Aiine Paranhos Varonil Gurgel

Portaria n°. 012/2012/GABSenhor Diretor Presidente,

Submeto a presente justificativa à apreciação e
competente ratificação de Vossa Senhoria, com amparo
legal no Art. 25, caput da Lei n° 8.666/93, estando
caracterizada a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO,
objetivando o pagamento em favor da Associação dos
Advogados de São Paulo - AASP, referente a
inscrição de 15 servidores da Amapá Previdência,
conforme descrito no Memo. n° 050/2012 CHEFIA DE
GABINETE/AMPREV, às fls. 02 do processo em epígrafe.

A Associação dos Advogados de São Paulo - AASP
realizará na data de 22 de março de 2012, o curso "As
prescrições para os Direitos: Civil, Processual Civil,
Tributário, Penal e Processual Penal". O curso será
realizado na sede da OAB/AP - Seccional de Amapá.
O propósito do aludido evento é aprofundar os
conhecimentos dos servidores, atualizado-os seus
conhecimentos jurídicos, com o intuito de oferecer
maior qualidade no desempenho de suas atividades na
Amapá Previdência.
A natureza, singularidade e finalidade do curso citado,
caracterizam a inexigibilidade de licitação, facultando à
administração, dentro dos limites da Lei, utilizar-se da
discricionariedade na escolha do evento que melhor
atenda as suas expectatlvas e necessidades. —

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 Amapã, nos termos do Decreto
n* 0377/2011 de 07 dc Fevereiro de 2011.

RESOLVE:

AUTORIZA os servidores Raimundo Estado
PicançoLopes

Contabilidade/ UCONT e Adriano de Cantuaria Moraes -
Comador/UCONT. que se deslocarão da sede de suas
atribuições em Macapá - AP. até a cidade de Brasília /
DF. no período de 17 a 27 de Abril de 2012, para
participarem do VII Curso de Elaboração e Análise das
Novas Demonstrações do Setor Público Teoria e Prática
do Novo Modelo dc Contabilidade.

Chefe da Unidade de

Dé ciência, registre-se e cumpra-se.

Macapá (AP). 22 de Março de 2012.

Ande Paranhos Varonil Cuígel \
Diretora Presidente do IPEM AP
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“CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA
OBRA:
A obra terá seu prazo de execução prorrogado por mais 90
(Noventa) dias consecutivos, a contar da data de 26 de
Março de 2012 a 23 de Junho de 2012 "

Macapá, 23 de marçode 2012

<- — “L

que Coimbra
Presidente da CPl/LACEN

Decreto n° 2838/2010
RATIFICO NA FORMA DA LEI

Macapá-AP, O/í j/2012

Rurap1
Tânia Regina G 1Max Ataliba Ferreira Pires

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 158.127,16 (CENTO E
CINQUENTA E OITO MIL, CENTO E VINTE SETE REAIS E
DEZESSEIS CENTAVOS)

CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DE EXECUÇÃO DA
OBRA: No município de,LARANJAL DO JARI.

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
N° 009/10 -RURAP
(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-OBRAS)

Instrumento/Parte Instituto de Desenvolvimento Rural do
Amapa - RURAP. como CONTRATANTE e a EMPRESA FCS
SANTANA, como CONTRATADA.

*Do Fundamento Legal:
O presente CONTRATO fundamenta-se nas disposições da
Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.
Lei n° 4 320. de 17 de março de 1964;
Lei nQ 8.666.de 21 de junho de 1993, e alterações posleriores,
Lei Complementar n° 123. de 14.12.2006.
Lei Complementar Estadual n° 0044, de 21 de dezembro de 2007
Lei n° 8.078/90;
Lei n° 5.194/66.
Lei n° 6.496/77;
Resoluções do Sistema CREA/CONFEA;
Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
Tomada de Preços n° 001/200S-CPL/RURAP:
Ata dc Julgamonto, homologada em 28/12/2009
Proposta da Empresa do 10/12/2009;
Processo Administrativo n° 37.1680/09/2009- RURAP

DO VALOR E DA DOTAÇÃOCLAUSULA DEZ
ORÇAMENTÁRIA:

FERNANDO ANTONIO DE MEDEIROS
Diretor Presidente do LACEN-AP

A despesa com a execução da obra. no valor de R$
158.127,16 (CENTO E CINQUENTA E CITO MIL, CENTO E
VINTE SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) conforme
Nota de Empenho n° 2009NE01609, de 31/12/2009. está a
cargo do Orçamento do RURAP. Programa de Trabalho
2406, Elemento dc Despesa 4490-51, Fonte 203, Convénio
n‘ 282.930-96/2008.

(Prodap )
José Alipio Diniz de Moraes Júnior

Signatários: Max Atallba Ferreira Pires e
Wilson de Almoida dos Santos

Data de Assinatura: 26/03/2012
Macapá/Ap, 26 de março 2012.

P O R T A R I A (P) N# 019/2012- PRODAP

C Presidente do Centro de Gestão da Tecnologia da
Informação no JSO das suas atribuições que lhe são conferidas
pelo Decreto n° 0002 de 03 de janeiro de 2011 e Lei n° 0310 de
05 dc dezembro de 1996 e alterada pela Lei nc 318 de 23 de
dezembro de 1996, conforme Memo de n° 017/2012 -
GEPROD/PRODAP , de 23.03.2012.

v /
MAX ATATÍBA FERREIRA PIRES
Diretor Presidente do RURAP/AP

CLÁUSULA PRIMEIRA -
O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a Cláusula
Terceira do Contraio N° 009/2010. de Q1/04/2Q1Q. cujo o
objeto do Contraio é contratar sob o regime de empreitada por
preço Global, â execução das obras e serviços de reforma,
ampliação e adaptações das sedes locais do RURAP nos
Municípios de, SÀO JOAQUIM DO PACUÍ,
MARACÁ(MAZAGÀO) e CD RURAL no Distrito da
Fazendinha, de acordo com o projeto básico, especificações
técnicas, planilha de quantitalivos e demais condições
constantes dc Edital e seus Anexos

EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AQ CONTRATO
N° 014/10 -RURAP
(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-OBRAS)

R E S O L V E:

HOMOLOGAR o deslocamento do servidor
CARLOS ALEXANDRE MONTEIRO DA SILVA, ocupante do
cargo de GERENTE DE SUBGRUPO DE ATIVIDADES - FGS
2. para viajar de Macapá/AP. sede de suas atividades alê os
municípios dc Porto Grande e Tartarugalzinho-AP, no dia
26.03.12, para acompanhamento do técnico do setor de TIC
do Instituto Estadual de Florestas do Amapá, a fim de realizar
estudo de viabilidade técnica da conexão dos pontos do IEF e
rede de comunicação co Estado, sem ònus para está
Instituição.

Instrumento/Parte: Instituto de Desenvolvimento Rural do
Amapá - RURAP, como CONTRATANTE e a EMPRESA
VERSÁTIL CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA

Do Fundamento Legal:
Lei Complementar n° 101. de 04 de maio de 2000;
Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964,
Lein° 8.666, de 21 de junho de 1993. e alterações posteriores;
Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006,
Lei Complementar Estadual n° 0044, de 21 de dezembro de 200'
Lei n°8.078/90;
Lei n°5.194/66;
Lei n°6 496/77; .
Resoluções do Sistema CREA/CONFEA.
Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT
Tomada de Preços n° 002/2010-CPL/RURAP.
Ata de Julgamento, homologada em 22/02/2010
Proposta da Empresa dô 04/02/2010;
Processo Administrativo n° 37.0003/2010- RURAP

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA *

OBRA:
A obra terá seu prazo de execução prorrogado por mais 90
(Noventa) dias consecutivos, a contar da data de assinatura
desse instrumento, que vai de 29/03/2012 A 26/06/2012".

Dé-se Ciência, Cumora-se e Publique-se.

GABINETE DO CENTRO DE GESTÃO DA
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, em Macapá-AP, 26 de
março de 2012. VALOR TOTAL DOS LOTES :

R$ 435.690,27(QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO MIL,
SEISSENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE E SETE
CENTAVOS)

CLAUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DE EXECUÇÃO DAS
OBRAS:
Nos municípios de, SÂO JOAQUIM DO PACUÍ,
MAZAGÀO(LOCALIDADE DE MARACÁ) e DISTRITO DA
FAZENDINHA.

JOSÉ ALÍPI' 'E MORAES JÚNIOR
Presidente do PRODAP

P O R T A R I A (P) N* 020/2012- PRODAP

O Presidente do Centro de Gestão da Tecnologia da
Informação no uso das suas atribuições que lhe sSo conferidas,
pelo Decreto n° 0002 de 03 de janeiro de 2011 e Lei n° 0310 de
05 de dezembro de 1996 e alterada pela Lei n° 318 de 23 de
dezembro de 1996, conforme Memo de n° 017/2012 -

• GEPROD/PRODAP, ce 23.03.2012,

CLÁUSULA PRIMEIRA -
O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a Cláusula
Terceira do Contrato 014/2010. de 05/04/2010. cujo o objeto
do Contrato é contratar, contratar, sob o regime de empreitada
por preço Global, á execução das obras e serviços de
Construção e Equipagem da Casa do Farinha na Aldeia do
Manga no Município de Oiapoque no Estado do Amapá, de
acordo com o projeto básico, especificações técnicas, planilha
de quantitativos e demais condições constantes do Edital e
seus Anexos

DO VALOR E DA DOTAÇÃOCLAUSULA DEZ
ORÇAMENTARIA:
A despesa com a execução da obra, no valor de R$
435.690,27(QUATROCENTOS E TRJNTA E CINCO MIL,
SEISSENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE E SETER E S O L V E: CENTAVOS), conforme Nota de Empenho n° 2009NE01590,
de 31/12/2009, está a cargo do Orçamento do RURAP,
Programa de Trabalho 2406, Elomento de Despesa 4490-
51, Fonte 203, Convénio n° 282.930-96/2008.

HOMOLOGAR o deslocamento do servidor
CARLOS ALEXANDRE MONTEIRO DA SILVA, ocupanle do
cargo de GERENTE DE SUBGRUPO DE ATIVIDADES - FGS
2. para viajar de Macapá/AP. sede de suas atividades até o
município de Laranjal do Jari-AP, no período de 28 a
29.03. 12, para acompanhamento do técnico do setor de TIC
do instituto Estadual de Florestas do Amapá, a fim de realizar
estudo de viabilidade técnica da conexão dos pontos do IEF e
rede de comunicação do Estado, sem ônus para está
InsMuçáo.

"CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA
OBRA:
A obra terâ seu prazo de execução prorrogado por mais 90
(NOVENTA) dias consecutivos, a contar da data de 28 de
Março de 2012 a 25 de Junho de 2012.*

Signatários: Max Alaliba Ferreira Pires e
Fábio Cezar da Silva Santana

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 267.156,62 (DUZENTOS E
SESSENTA E SETE MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS
REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS.)

Data de Assinatura: 26/03/2012
Macapá/Ap. 26/03/2012 r\

MAX ATAUB/FERREIRA PIRES
Diretor Presidente do RURAP/AP

CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DE EXECUÇÃO DA
OBRA: No município de, OIAPOQUE.

CLÁUSULA DEZ - DO VALOR E DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:
A despesa com a execução da obra,no valor de
R$ 267.156,62 (DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL,
CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS
CENTAVOS.) está a cargo do Orçamento do RURAP,
Programa de Trabalho 1106, Elemento do Despesa 4490-
52,Fonte 203, Convénio n° 282.931-09/2008.

Dô-se Ciência. Cumpra-se e Publique-se.

GABINETE DO CENTRO DE GESTÃO DA
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, em Macapá-AP. 26 de
março de 2012

btf^DT^RAES JÚNIOR

EXTRATO DO DECIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
N° 011/10 -RURAP

(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-OBRAS)JOSÉ ALIPIO
Presidente do PRODAP

instrumento/Parto’ Instituto de Desenvolvimento Rural do
Amapá - RURAP, como CONTRATANTE e a EMPRESA
ÒMEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, como
CONTRATADA.

P O R T A R I A (P) N* 021/2012- PRODAP
Signatários: Max Atallba Ferreira Pires e

Darlan Fernandes Da SilvaO Presidente do Centro de Gestão da Tecnologia da
Informação no uso das suas atribuições que lhe são conferidas,
pelo Decreto n° 0002 de 03 de janeiro de 2011 e Lei n° 0310 de
05 de dezembro de 1996 e alterada pela Lei n° 318 de 23 de
dezembro de 1996, conforme Memo de n° 017/2012 -
GEPROD/PRODAP. de 23.03.2012,

R E S O L V E:
HOMOLOGAR o deslocamento do servidor FÁBIO

JUNIOR SILVA DOS SANTOS, ocupante do Cargo de
Provimento Efetivo de ANALISTA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO - REDE DE COMPUTADORES, no Cent/o de
Gestão da Tecnologia da Informação - PRODAP, para viajar de
Macapá/AP. sede de suas atividades, até o Arquipélago do
Bailique. no periodo de 02 a 05/04/2012, para acompanhamento
do técnico do setor de TIC do Instituto Estadual de Florestas do
Amapã. a fim de realizar estudo de viabilidade técnica da
conexão dos pontos do IEF á rede de comunicação do Estado,
sem ônus para está Instituição.

Dé-se Ciência,Cumpra-se e Publique-se.

GABINETE DO CENTRO DE GESTÃO DA
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, em Macapá-AP. 26 de
março de 2012.

Data de Assinatura: 26/03/2012
Macapá/Ap.26 de março

Do Fundamento Legal:
O presente CONTRATO fundamenta-se nas disposições da
Lei Complementar n* 101, de 04 de maio de 2000;
Lei n° 4.320. de 17 de março de 1964,
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. e alterações posteriores,
Lei Complementar n° 123. de 14 12.2006;
Lei Complementar Estadual n° 0044, de 21 de dezembro de 2007
Lei n°8.078/90;
Lei n° 5.194/66;
Lei n° 6.496/77;
Resoluções do Sistema CREA/CONFEA;
Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT.
Tomada de Preços n°001/2009-CPL/RURAP;
Ata de Julgamento, homologada em 28/12/2009
Proposta da Empresa de 10/12/2009;
Processo Administrativo na 37.1680/09/2009- RURAP

CLÁUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO:
O presente Termo Adilivo tem por objeto alterar a Cláusula
Terceira do Contrato Na 011/2010, de 01/04/2010. cujo o
objeto do Contrato é contratar, sob o regime de empreitada por
preço Global, ã execução das obras e serviços de reforma, do
Alojamento e da Sede do RURAP no Município de Laranjal do
Jari, de acordo com o projeto básico, especificações técnicas,

planilha de quantitativos e demais condições constantes do
Edital e seus Anexos. Que passa a ter a seguinte redação:

1!
MAX ATAWAFERREIRA PIRES
Diretor Presidente do RURAP/AP

EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
N° 012/10-RURAP
(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-OBRAS)

Instrumento/Parte: Instituto de Desenvolvimento Rural do
Amapá - RURAP, como CONTRATANTE e a EMPRESA
VERSÁTIL CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA

Do Fundamento Legal:
Lei Complementar n° 101. de 04 de maio de 2000;
Lei n° 4 320. de 17 de março de 1964;
Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores;
Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006,
Lei Complementar Estadual n° 0044, de 21 de dezembro de 2007
Lei n°8.078/90;
Lei n° 5.194/66;
Lei n°6.496/77;
Resoluções do Sislema CREA/CONFEA;JOSÉ AldÉiQ-DMrOE1&ÕRAES JÚNIOR

Presidente do PRODAP
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EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO NQ 013/2010 - SCC

Nonnas da Assoaaçãd Brasileira de Normas Técnicas -ABNT,
Tomada de Preços n° 001/2010-CPL/RURAP;
Ata de Julgamento, homologada em 22/02/2010
Proposta da Empresa de 03/02/2010;
Processo Administrativo n® 37.0004/2010- RURAP

Macapá, 12 de março de 2012.

L\ /CEAAna Paula •cfcncelos Façanha
PrestàWe da CPL/RDM

Decretcrm Ò798 de 31/01/2011 PARTES: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO
AMAPÁ - CEA E A EMPRESA DEL GRANDE
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, PARA
OS FINS NELE DECLARADOS

CLAUSULA PRIMEIRA -
O presente Termo Aditivo tem por objeto altear a Cláusula
Terceira do Contrato 012/2010 de 05/04/2010. cujo o objeto do
Contrato ê contratar, sob o regime de empreitada por preço
Global, á execução das obras e serviços dc reforma, do
Alojamento da Sede do RURAP na localidade de Porto
Grande, e Construção da Sede local do RURAP em Cutios do
Araguari de acordo com u projeto básico , especificações
técnicas, planilha de quantitativos e demais condições
constantes do Edital e seus Anexos, que passa a ter a
seguinte redação

•'CLÁUSULA TERCEIRA -DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA
OBRA;
A obra terá seu prazo de execução prorrogado por mais 90
(NOVENTA) dias consecutivos, a contar tin data de 28 de
Março de 2012 a 25 de Junho de 2012 "

Pelo presente TERMO ADITIVO, as partes
identificadas no pórtico do mesmo,
consubstanciadas na lei 8.686/93. declaram
aceitam e ajustam que o instrumento acima
identificado passa a vigorar com as seguintes
alterações , mantidas as demais condições aqui
não referidas, na forma como se acnam redigidas,
que neste ato e ocasião são totalmente ratificadas
para todas as consequências de direito

(CEA jJosé Ramalho de Oliveira
CLASULA PRIMEIRA - DO OBJETO DESTE
ADITIVO

As partes em comum acordo, resolvem prorrogar
por 12 (doze) meses o Contrato n° 013/2010-
ASJUR/CEA, nos termos do art. 65. da Lei n°
8.666/93 através deste Termo Aditivo, que tem
por objeto a alteração de seu prazo de vigência,
com seu termo inicial na data de 10/02/2012 e seu
prazo final em 10/02/2013

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 199.512,14 (CENTO E
NOVENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E DOZE REAIS E
QUATORZE CENTAVOS)

CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DE EXECUÇÃO DA
OBRA: Nos municípios de, PORTO GRANDE E CUTIAS DO
ARAGUARI.

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N° 011/2009

PARTES: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO
AMAPÁ -CEA E A EMPRESA VIA
ALTERNATIVA. PARA OS FINS NELE
DECLARADOS.
Pelo presente TERMO ADITIVO, as partes
identificadas no pórtico do mesmo,
consubstanciadas na lei 8.666, de 21 de junho de
1993, declaram aceitam e ajustam que o
instrumento acima identificado passa a vigorar
com as seguintes alterações, mantidas as demais
condições aqui não referidas, na forma como se
acham redigidas, que neste ato e ocasião são
totalmente ratificadas para todas as
consequências de direito.

CLÁUSULA DEZ
ORÇAMENTÁRIA:
A despesa com a execução da obra. no valor de
RS 199.512,14 (CENTO E NOVENTA E NOVE MIL,
QUINHENTOS E DOZE REAIS E QUATORZE CENTAVOS),
estô a cargo do Orçamente do RURAP, Programa de
Trabalho 2406, Elemento de Despesa 4490-51, Fonte 203,
Convénio n° 282.930-96/2C08.

DO VALOR E DA DOTAÇÃO

CLAUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
O v3lor deste contrato sofrerá reajuste, sendo
empenhado o valor global para o prazo deste
Aditivo, correspondente ao importe de R$
22.999,92 (Vinte e dois Mil, novecentos e noventa
e nove reais e noventa e dois centavos), e o valor
mensal correspondente a R$ 1.916,66 (Hum mil,
novecentos e dezesseis reais e sessenta e seis
centavos), que será pago conforme previsto no
Contrato ora aditado, qual seja, por meio da
emissão de Nota Fiscal/fatura devidamente
certificada pelo órgão indicado para fiscalização
(CPD/CEA)

Signatários: Max Ataliba Ferreira Piros e
Darlan Fernandes Da Silva

Data de Assinatura: 26/03/2012.
Macapá/Ap. 26 de março de 2012.

DA VIGÊNCIA ECLASULA PRIMEIRA
PRORROGAÇÃO:
O prazo contratual fica prorrogado por um período
de 12 (doze) meses a contar de 19/01/2012 à
19/01/2013, conforme art. 57 da lei 8 666, de 21

MAX ATÁUtíA FERREIRA PIRES
Diretor Presidente do RURAP/AP

de junho de 1993 e seus complementos.
(RDM

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
O valor deste contrato sofrerá reajuste de 6.3%
(seis inteiros e três décimos por cento), mais 6
(seis) remoções mensais no valor de R$20.00
cada. passando o valor mensal de R$1.496,86
(hum mil, quatrocentos e noventa e seis reais e
oitenta e seis centavos), para R$1.951,16 (hum
mil, novecentos e cinquenta e um reais e
dezesseis centavos), sendo empenhado o valor
global para o prazo deste Aditivo, correspondente
ao importe de R$23.413,92 (vinte e três mil,
quatrocentos e treze reais e noventa e dois
centavos).
O valor global do Contrato aditado passara ao
importe de RS 89.816,17 (oitenta e nove mil
oitocentos e dezesseis reais e dezessete
centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO:
As despesas decorrentes deste Contrato correrão
por conta da Dotação Orçamentaria prevista no
Orçamento da CEA, através da Fonte de Recurso
n° 1-Recursos Próprios. Unidade Orçamentária n°
2303101-DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS-
DRH-8031, Elemento de Despesa n° 4104010121-
serviço de terceiros- 475, sendo empenhado para
este Aditivo o valor global de RS 23.413,92 (vinte e
três mil, quatrocentos e treze reais e noventa e
dois centavos), através da Nota de Empenho n°
021929/2011, de 20 de Janeiro de 2012, estando
o Montante do dispêndio a ser efetuado por conta
deste Contrato limitado ao valor global pactuado
na Cláusula Segunda do presente termo.

CLÁUSULA QUARTA - DA CONVALIDAÇÃO -
Ficam expressamente convalidados todos os atos
praticados pelas partes, relativamente ao objeto
do Contrato ora aditado, até a data de assinatura
deste Termo Aditivo..

CLÁUSULA TERCEIRA-DA DOTAÇÃO
As despesas decorrentes deste Contrato correrão
por conta da Dotação Orçamentária prevista no
Orçamento da CEA, através da Fonte de Recurso
n° 1-Recursos Próprios. Unidade Orçamentária n°
22023-CENTRO DE PROCESSAMENTO DE
DADOS-CPD - 8021 Elemento de Despesa n°
4104010121-serviço de terceiros- 475, sendo
empenhado para este Aditivo o valor global de RS
22.999,92 (Vinte e dois Mil, novecentos e noventa
e nove reais e noventa e dois centavos), através
da Nota de Empenho n° 021930/2012, de 09 de
Fevereiro de 2012, estando o Montante do
dispêndio a ser efetuado por conta deste Contrato
limitado ao valor global pactuado na Cláusula
Segunda do presente termo.

CLÁUSULA QUARTA - DA CONVALIDAÇÁO -
Ficam expressamente convalidados todos os atos
praticados pelas partes, relativamente ao objeto
do Contrato ora aditado, até a data de assinatura
deste Termo Aditivo.

Juiiana Alves Coutinho Alaxopulos

JUSTIFICATIVA N° 08/12 - CPL -RDM

HOMOLOGO

feA V ) I (V; /2012.Macapá-'!
Juliana Alfààfioutinho Alexópulos

Gerente Geral da Radio Difusora de Macapá

Processo n° 20.000.11/2012
Assunto. Dispensa de procedimento iicitatório em
razão do valor.
Fundamento Legal: Artigo 24, Inciso II, da Lei n°
8.666/93 e suas alterações.

Adjudicada: Sabrina Maria da Silva Alves (CPF:
773.316.482-68)
Valor Total: R$ 2.400,00 (Dois Mil e quatrocentos
reais)
Fonte de Recursos: Programa:
24.122.0001.2001.0001 - Fonte; 240 - ND
339036-99
Objeto: Contratação de pessoa jurídica ou pessoa
física especializada no fornecimento de lanches
para servidores que farão a cobertura jornalística
do Carnaval 2012.

Justifica-se a presente dispensa de
procedimento licitatório em razão do valor,
fundamentada no artigo 24, Inciso II, da Lei n°.
8 666/93 e suas alterações, com a finalidade de
custear despesas com a contratação de pessoa
jurídica ou pessoa fisica especializada no
fornecimento de lanches para servidores que farão
a cobertura jornalística do CARNAVAL 2012.

Desta feita, optou-se pela adjudicada por
apresentar a proposta mais vantajosa, avaliando o
preço e a qualidade dos produtos, baseado em
pesquisa que se verificou compatível com o
mercado, de maneira a ser a melhor que atende
ao interesse público.

Assim, é que na forma da lei, visando o
interesse da Administração Pública apresentamos
a Vossa Senhoria a Justificativa n.°. 08/2012 para
que seja homologada e publicada no Diário Oficial
do Estado para produção de sua eficácia (art 26
da Lei n°8 666/93).

Por estarem assim ajustadas em relação ao
conteúdo deste TERMO ADITIVO, assinam o
mesmo em quatro vias de igual teor, devendo este
instrumento ser publicado no Diário Oficial do
Estado do Amapá, no prazo máximo de vinte (20)
dias.

Macapá - AP, 09 d&feyereiro de 2012.
M /

JOSÉ RAMÁpO DE OLIVEIRA
Prejraente da CEA

/

EXTRATO DO CONTRATO N° 016/2012
SCC/CEA

PARTES: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO
AMAPÁ - CEA E A EMPRESA M. D. COSTA -
EPP, PARA OS FINS NELE DECLARADOS.

Por estarem assim ajustadas em relação ao
conteúdo deste TERMO ADITIVO, assinam o
mesmo em quatro vias de igual teor, devendo este
instrumento ser publicado no Djãrio oficial do
estado do Amapá, no prazo máx>mo'de (20) dias. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

LEGAL:
1. O presente Contrato tem por fundamento legal o
disposto na Lei n° 10.520. de 17 de julho de 2002,
nos Decretos n° 3.555, de 08 de agosto de 2000,
n° 3.693, de 20 de dezembro de 2000, n° 3.722.
de 06 de abril de 2001 e 5.450. de 31 de maio de

Macapá - AP, 20 de J^heifó de 2012.

JOSÉ RAMAI
Presiçí ^DE OLIVEIRA

:e da CEA
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2005. pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alterações, na Lei Complementar n° 123, de
14 de dezembro de 2006, no PREGÃO
PRESENCIAL n° 006/2012-CL/PRE/CEA e
PROCESSO n° 010/2012-CL/PRE/CEA e seus
anexos, que passam a fazer parte integrante deste
instrumento contratual

PREÇOS, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, no horário
c forma a seguir indicados,com fulcro no que dispõe a
Lei Federal 10.520, de 17/07/2002, Decreto n° 3.555.
dc 08 de agosto de 2.000, Decreto nn 3.931, de 19 dc
setembro de 2001, Decreto n° 6.204, de 05 de setembro
de 2007, Lei Complementar 123/2006 e,
subsidiariamente, pela Lei n° 8.666/93. e alterações
posteriores; para aquisição dc 400 Litros de
Óleo.Lubrificantc, Base Sintética, para motores 02
Tempos, referência TC-W3 e 300 Litros de Óleo
Lubrificante, para motores 02 Tempos referencia
TESBORDO, conforme especificações contidas no
TERMO DE REFERÊNCIA acostado ao processo,
para suprir o estoque mínimo do seu Almoxarifado e
atender as necessidades a que se destinam esses
produtos.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÓNICO N° 005/2012 -
CL/PRE/CEA.

A Companhia de Eletricidade do Amaca - CEA.
através de seu Pregoeiro oficial nomeado peia
Portaria n° 482/2011 comunica acs interessados
que. por motivos técnicos, o PREGÃO
ELETRÓNICO n° 005/2012 'anteriormente adiaco
para o dia 26/03/2012 fica remarcado para o dia
09/04/2012
relacionada com base no que dispõe a Lei
Federal 10 520 de 17/C7/2002. pelo Decreto n
5 450/05 de 26 de março de 2 007. do Decreto n°
3 555. de 08 de agosto de 2 000 Lei
Complementar 123/2006 e subsidiariamente.

pela Lei n° 8 566/93 e alterações para Eventual
Aquisição de Material ae Expediente e Consumo
para reposição de estoque

Abertura das Propostas: 09/04/2012 09 00 hrs
(horano de Brasília)
Inicio da Fase de Lances: 09/04/2012 15 00 hrs
(horário de Brasilia)
Local: iicitacoes-e com br

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:
2. O presente Contrato tem por objeto a
contratação de empresa especializada para a
realização do serviço de limpeza da faixa da
servidão e manutenção da linha de sub-
transmissão de 34,5Kv, que interliga as
subestações de Paredão e Inajá, conforme memo
n° 153/2011-DT/CEA e Orçamento n° 007/2011-
DEN/DT.

no horário e forma abaixo

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO.
3. O preço global para consecução do objeto deste
Contrato será de RS 472.000,00 (quatrocentos e
setenta e dois mil reais).

Aberturá: 09/04/2012
Hora: 09h00min horas
Local: Sala da Comissão dc Licitação da CLA. sito na
Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 1900 - Santa Rita -
Macapá-AP.

DA VIGÊNCIA ECLAUSULA SEXTA
PRORROGAÇÃO:
6. Este Contrato tem seu termo inicial na data da

OBS: Edital completo poderá ser obtido gratuitamente
na sala da Comissão, no endereço acima citado, em
arquivo digital, cuja mídia deverá ser fornecida pelo
interessado ou no Site www.cea.ap.gov.br.

emissão da Autorização de Serviços - ADS e seu
prazo final em até 120 (cento e vinte) dias,
podendo ser prorrogado, mediante Termo Aditivo,
na forma do artigo 57 da Lei 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alterações posteriores.

OBS: Edital compíetoi poderá ser obtido
gratuitamente no Sue w$v)\citacoes-e.com.br

Macapá. 26 d o /de 2012rfar Macapá-Ap, 26 dc março de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO
11. As despesas decorrentes da contratação dos
serviços, objeto do presente Contrato, correrão á
conta dos recursos assim especificados:
- Fonte de Recursos: 1-Recursos Próprios
- Unidade Orçamentária: 20101-CEA GEFLAL-8012
- Elemento de Despesa: 4104010121-Serviços de
Terceiros-475
- Nota de Empenho: 023234/2012, de 21/03/2012

Por estarem assim ajustadas em relação ao
conteúdo deste CONTRATO, assinam o mesmo
em quatro vias de igual teo/,, devendo este
instrumento ser publicado no Diário
estado do Amapá, no prazo máximo de (20) dias .

V '

Ary JorgcpwÇçWta Alves Hiltnn Rogério Maia Cardoso
Prcjtfente CUCLACEAP, ir

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇAO

PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2012 -
CL/PRE/CEA. [Caesa

fRuy Guilherme Smith Neves

A Companhia de Eletncidaoe do Amapá - CEA
através de seu Pregoeiro nomeado pela Portaria
n° .479 de 29 de agosto de 2011. comunica às
firmas interessadas aue realizará licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo Menor
Preço, no horano e ‘orma a seguir relacionados
com case no que dispõe a Lei Federal 10 520 de
17/07/2002 do Decreto n° 3 555, de 08 de agosto
de 2 000. Lei Complementar 123/2006. Lei
Complementar Estadual n° 044 de 21 de
dezembro de 2007 e. subsidiariamente pela Lei
n° 8 666/93 e alterações, para contratação de
empresa especializada no serviço de manutenção
preventiva e corretiva nos sistemas de
climatizaçào e refrigeração da CEA

AVISO DE PRORROGAÇÃO- CAESA/AMAPÁ
PREGÃO ELETRÓNICO 005/2012

Publicada no Diário Oficial do Estado, em 14/03/2012,
pag.23; Jornal A Gazeta, cm 14/03/2012. pag. B.4, e
www.caesa.ap.uov.br em 16/02/2012. Fica prorrogada a
data de sua abertura para o dia 12/04/2012,às 15h00,no

endereço:
anteriormente citado, devido retificações no Edital.

oficial do

Macapá(AP), 21 jijs/março de 2012.

JOSÉ RAM/)jJj®( DE OLIVEIRA
PresidôBie da CEA

www.licitacoes-e.com.brmesmo

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇAO
Jon reno

rregoeiro/t AESA

AVISO DE PRORROGAÇÃO CAESA/AMAPÁ
PREGÃO ELETRÓNICO 007/2012

Publicada no Diário Oficial do Estado, em 21/03/2012.
no DOU em 21.03.2012, n°56, seção 3, pag.175; Jornal
A Gazeta, em 21/03/2012, e www.caesa.ap.gov.br em
21/03/2012. Fica prorrogada a data de sua abertura para
o dia 13/04/2012, às 15h00. no mesmo endereço:
www.licitacoes-e.com.br anteriormente citado, devido
retificações no Edital. nJ» í\

PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2012 -
CL/PRE/CEA.

A Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA.
através de seu Pregoeiro nomeado pela Portaria
n° 479 de 29 de agosto de 2011, comunica ás
firmas interessadas, que realizará licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL tipo Menor
Preço, no horário e forma a seguir lelacionados
com base no que dispõe a Lei Federal 10 520 de
17/07/2002. do Decreto n° 3.555. de 08 de agosto
de 2 000 Lei Complementar 123/2006 Lei
Complementar Estadual n° 044 de 21 de
dezembro de 2007 e subsidiariamente pela Lei
nu B.666/93 e alterações para contratação de
empresa especializada na meação ae oaisa
estacionária para o armazenamento de óleo
diesel na Usina Termoeietrica de Laranja; do Jan

DATA: 04/04/2012
HORA: 09h00min.
Local: Sala da Diretória Técnica - DT
OBS: Edital completo poderá ser obtido
gratuitamente nos Sites www.cea.ap.gov.br.

' j/pregoeiro?CAESA
eno

Macapa ( AP) 26 de março de 2012
'1 (PODER LEGISLATIVO)

HILTON ROGÉRIO CARDOSO MAIA
PRESlDBNi E DA CL/PRE/CEA

• PORTAflIA N° 479/11 PRE/CE 3DATA: 03/04/2012
HORA: 09h00min.
Local: Sala da Diretória Técnica - DT
OBS: Edital completo ootíerá ser obtioo

gratuitamente nos Sites www.cea.ap.gov.br.

Macapá (AP) M26 de março de 2012

[Tribunal de Contas do Estado
[ Cons. Regildo Wanderley Salomão

OBS: Edita! completo poderá ser obtido
gratuitamente na sala da Comissão no endereço
acima citado em arquivo digital cuj2 micia
devera ser fornecida peio interessado ou no Site
www.cea.ap.gov.br.

PORTARIA N° 051/2012-TCE/AP

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado
do Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas, com
fundamento no art . 8°. inciso til, da Lei Complementar n° 10 de
20 de setembro de 199S. e no que consta da C.l. n° 003/2012-
6a ICE-TCE/AP. de 20 de março de 2012. tombada na forma do
Processo Administrativo n°. 001468/2012- 1 CE/AP, de 20 de

março de 2012 e etc..HILTON ROÇERIO CARDOSO MAIA
PRESIDENT DA CL/PRE/CEA
PORTARIA N° 479/11-PRE/CE

AVISO "DELICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 018/2012 -
CL/CEA. RESOLVE:

Art 1o Designar NALCIMAR WANDERLEY
SALOMÃO, Técnico de Controle Externo, exercente do cargo
comissionado de Inspetor de Controle Externo do Tribunal de
Contas do Estado do Amapá, matricula 00299 e DAYSE
DALILA FURTADO DE SOUSA. Técnico de Controle Externo
matricula 00033, para se deslocarem da sede de suas
atribuições à cidade de Fortaieza-CE. onde participarão do

A Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA, através
do pregoeiro, designado pela Portaria 83/PRE-/CEA,
dc 23/03/2012,comunica a quem interessar, que estará

'realizando o processo licitatório na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE

OBS: Edital completo poderá ser obtido
gratuitamente na sala da Comissão, no enderece
acima citado em arquivo digital cuja midia
ceve'a ser fornecida pelo interessado ou no Site
www.cea.ap.gov.br.
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Administrativa n° 1362, de 16.11.2009, do Tribunal
Superior do Trabalho, divulgada no Diário
Eletrónico da Justiça do Trabalho de 25.11.2009.
I - DO CARGO

SEGUNDO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO N.° 001/2011-TCE/AP

RESUMO

Curso Previdência Social dos Servidores Públicos:
Aposentadorias e Pensões, promovido pela Escola de
Administração e Treinamento - ESAFI. no período de 28 a 30
de março de 2012.

PROCESSO 04883/2011-TCE-AP
1 . 1 - 0 certame ao qual se refere o presente Edital
destina-se ao provimento imediato de 2 (dois)
cargos atualmente vagos de Juiz do Trabalho
Substituto da 8a Região, bem como de outro(s)

O presente Aditivo tem por objeto prorrogar o Contrato de ^Ue v'er (em) a v&9aT 3lém daqueles que forem
prestação de serviço de conservação e limpeza n° 001/2011- cr|3Ó0S durante O respectivo prazo de Validade do
TCE/AP.passando a viger pelo período de doze ( 12 ) meses Concurso,

contado da data da assinatura do referido termo . em conformidade
no que dispõe o Art. 57.inciso II. da lei 8666/93

%

Art. 2o As servidoras acima nominadas, após o
retorno ãs atividades nesta Corte, deverão encaminhar ao DRH
os seus Relatórios de Viagem, acompanhados dos respectivos
Cartões de Embarque.

CLAUSULA PRIMEIRA Prorrogação do Contrato
n°001/2011-TCE-AP:

Art. 3o A Diretória da Área Administrativa -
DARAD em conjunto com a Diretória da Área Orçamentária e
Financeira - DAOFI adotarão as medidas necessárias à
consecução desle Ato.

1 . 2 - 0 ingresso na carreira, cujo cargo inicial será
o de Juiz do Trabalho Substituto, far-se-á
mediante concurso público de provas e títulos, de
acordo com os artigos 93. I, e 96, I, “c", da
Constituição Federal. O provimento dos cargos
será feito de acordo com a disponibilidade
orçamentária e a necessidade do serviço.
1.3 - Seráo exigidos dos candidatos, por ocasião
da inscrição definitiva, 3 (três) anos de atividade
jurídica exercida após a obtenção do grau de
bacharel em Direito.
1.4 - Os candidatos nomeados deverão participar
de Curso de Formação Inicial, a realizar-se em
Brasília, consoante calendário e orientações
emanados da Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho -
ENAMAT, conforme estabelece a Resolução
Administrativa n° 1140/2006, do Tribunal Superior
do Trabalho.

/Ari. 4o Dè-se ciência, publique-se e cumpra-se.

CLÁUSULA SEGUNDA- Do Preco:M, março de 2012.

O preço mensal dos serviços contratados sofrerá
acréscimo de R$ 4.695.26( quatro mil seiscentos e noventa e
cinco reais e vinte e seis centavos), perfazendo o valor mensal
de R$ 42.170.51 ( quarenta e dois mil cento e setenta reais
cinquenta e um centavos ),ficando com o valor global de R$
506.046,12 ( quinhentos e seis mil quarenta e seis reais e doze
centavos ) em conformidade com a Convenção coletiva
devidamente homologada pelo Ministério do Trabalho.

Conselheiro REGILDÒ WANDE SALOMAO
iêrii

PORTARIA N° 052/2012-TCE/AP

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do
Amapá, no uso das atribuições que lhe são confendas, com
fundamento no art. 8o. inciso III. da Lei Complementar n°10. de
20 de setembro de 1995, e no que consta da C.l. na. 015/2012-
Gab. Aud Terezinha Botelho-TCE/AP. de 20 de março de 2012.
tombada na forma do Processo Administrativo n*.
001471/2012-TCE/AP. de 20 de março de 2012 e etc .

CLÁUSULA TERCEIRA- Da Inatterabitidade:

Permanecem as demais cláusulas e condições
estabelecidas no contrato original, no que não contrariem este
instrumento.RESOLVE:

1.5 - Valor da remuneração na data deste Edital:
R$ 21.766,15 (vinte e um mil, setecentos e
sessenta e seis reais e quinze centavos)

Art. 16 Designar TEREZINHA DE JESUS BRITO
BOTELHO, Auditora Substituta de Conselheiro, matricula
00020 e DACICLEIDE SOUSA CUNHA, Técnico de Controle
Externo, exercente do cargo comissionado de Diretor do
Departamento da Escola de Contas do Tribunal de Contas do
Estado do Amapá, matricula 00031, para se deslocarem da
sede de suas atribuições a cidade de Salvador -BA, onde
participarão do Encontro Técnico de Auditoria Operacional no
âmbito do PROMOEX. promovido pelo Instituto Rui Barbosa e
o Tribunal de Contas do Estado da Bahia, no dia 26 de março
de 2012.

Macapá, 28 de fevereiro dej^ôJ2.

1 . 6 - 0 presente Concurso será válido pelo prazo
de 2 (dois) anos, contado da data da publicação
da homologação do resultado final, prorrogável
uma vez, por igual período, a critério do Pleno do
Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região.
1.7 - Os candidatos deverão preencher os
seguintes requisitos para a investidura no- cargo de
Juiz do Trabalho Substituto:
1.7.1 - ser aprovado no concurso público;
1.7.2 - estar no exercício dos direitos civis e
políticos;
1.7.3 - ter nacionalidade brasileira (artigo 12 da
Constituição Federal);
1.7.4 - estar em dia com as obrigações eleitorais e,
em caso de candidato do sexo masculino, também
com as militares;
1.7.5 - ter, por ocasião da inscrição definitiva, 3
(três) anos de atividade jurídica, exercida após a
obtenção do grau de bacharel em Direito;
1.7.6 - ter aptidão física e mental para o exercício
das atribuições do cargo;
1.7.7 - ter comprovados, na investigação a ser
procedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da
8a Região, bons antecedentes morais e sociais,
bem 'como saúde física e mental e características
psicológicas adequadas ao exercício do cargo;
1.7.8 - não registrar antecedentes criminais;
1.7.9 - não estar sendo processado, nem ter
sofrido penalidades, por prática de atos
desabonadores no exercício profissional;
1.7.10 - cumprir as.determinações deste Edital.
II - DA INSCRIÇÃO PRELIMINAR
2.1 - A participação no Concurso iniciar-se-á pela
inscrição preliminar, a qual deverá ser feita dentro
do prazo estabelecido, apreciada e decidida pelo
Presidente da Comissão de Concurso.

Conselheirc^EGILDOWt ÍEY SALOMÃO
esidenté clo TCE/AP
CONTRATANTE

Art. 2o As servidoras acima nominadas, após o
retomo ãs atividades nesta Corte, deverão encaminhar ao DRH
os seus Relatórios de Viagem, acompanhados dos respectivos
Cartões de Embarque.

JQ lUNt& ul NETJArt. 3o A Diretória da Área Administrativa -
DARAD em conjunto com a Diretória da Área Orçamentária e
Financeira - DAOFI adotarão as medidas necessárias à
consecução deste Ato.

Pj ac or
O

CONTRATADA

Art. 4o Dé-se ciência, publique-se e cumpra-se.

|e março de 2012.

(PODER JUDICIáRIO )SALOMÃOConselheiro REGIL
rtíente

PORTARIA N° 053/2012-TCE/AP

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado
do Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas com
fundamento no art 8o. inciso III, da Lei Complementar n° 10. de
20 de setembro de 1995. e no que consta da C.l. n°. 002/2012-
Ouvidoria-TCE/AP. de 23 de março de 2012, tombada na forma
do Processo Administrativo n°. 001527/2012-TCE/AP, de 23 de
março de 2012 e etc..

e - - - -[Tribunal Regional do Trabalho )
Des.José Maria Quadros de Alencar

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE
CARGOS DE JUIZ DO TRABALHO

SUBSTITUTO DA 8a REGIÃO - C-330
EDITAL

O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA
PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DO 2.2 - A inscrição preliminar será efetuada mediante
TRABALHO SUBSTITUTO DA 8a REGIÃO faz preenchimento, via internet, de requerimento
saber que estarão abertas as inscrições padronizado, dirigido ao Presidente da Comissão
preliminares ao Concurso C-330, no período de 28 de Concurso, no endereço eletrónico
de março a 26 de abril de 2012, com base nas www.trt8.jus.br/concurso.
instruções constantes da Resolução n° 75, de 2.3 - No requerimento, sob as penas da lei, o
12.05.2009, do Conselho Nacional de Justiça, candidato firmará declaração:
parte integrante do Edital, publicada no Diário a) de que é brasileiro (artigo 12 da Constituição
Oficial da União de 21.05.2009, Seção I, p. 72-75, Federal);
e no DJ-e n° 80, em 21.05.2009, p. 3-19, e b) de que é bacharel em Direito e de que devera
republicada no DJ-e n° 155, em 25.08.2010, p.‘ 2- atender, até a data da inscrição definitiva, a
16, em obediência à Resolução ng 118. de exigência de 3 (três) anos de atividade jurídica (
03.08.2010, publicada no DJ-e n° 150, em exercida após a obtenção do grau de bacharel em
18.08.2010, p. 5-7, e republicada, ainda, no DJ-e Direito;
n° 205/2011, em 07.11.2011, p. 2-18. em c) de estar ciente de que a não apresentação do i*obediência à Emenda n° 01; da Resolução n° 21, respectivo diploma, devidamente registrado peio *
de 23.05.2006. do Conselho Superior da Justiça Ministério da Educação, e da comprovação da
do Trabalho, publicada no Diário da Justiça da atividade jurídica, nc ato da inscrição definitiva.
União de 02.06.2006, com retificação publicada no acarretará a sua exclusão do processo seletivo;
Diário da Justiça da União de 29.06.2006; e da d) de que aceita as demais regras pertinentes ao I
Resolução Administrativa n° 1140, de 01.06.2006, concurso consignadas no Edital
do Tribunal Superior do Trabalho, publicada no 2.4 - O candidato que pretenda concorrer as vagas
Diário da Justiça da União de 06.06.2006, reservadas previstas no artigo 73 da Resolução n°atualizada e consolidada cela Resolução 75/2009, do Conselho Nacional cfe Justiça, deverá

RESOLVE:

Art. 1o Designar WILSON JOSÉ DIAS
MALCHER, Assessor Especial, matricula 00666, CARLA
AMORIM MORO, Assessor Especial, matricula 00900 e
ILZIANE LAUNÉ DE OLIVEIRA. Oficial de Gabinete, matricula
00914, para se desiocarem da sede de suas atribuições aos
Municioios de Serra do Navio. Pedra Branca do Amapari e
Porto Grande/AP. a fim de realizar a divulgação da Ouvidoria
Gerai de Contas do Tribunal de Contas do Estaao do Amapá,

no período de 27 a 30 de março de 2012.

Art. 2o Designar o Assistente de Controle
Externo EDIMILSON COSTA SERRA, matricula 00036. para.
na condição de motorista, conduzir os servidores acima
nominados na consecução désuas atividades.

Art. 3o No retorno a esta Corte, os servidores
acima nominados deverão encaminhar ao DRH os seus
Relatórios de Viagem, sob pena de serem adotadas das
medidas disciplinares cabíveis.

Art. 4o A Diretória da Área Administrativa -
DARAD em conjunto com a Diretória da Área Orçamentária e
Financeira - DAOFI adotarão as medidas necessárias à
consecução deste Ato.

Art. 5o Dè-se ciência, publique-se e cumpra-se.

orço de 2012

SALOMÃOConselheiráREGlLDO WANDJ
Pi nte
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Não haverá, sob nenhum pretexto,
devolução de taxa de inscrição em caso de
desistência voluntária. Também não haverá
devolução de taxa de inscrição ao candidato que
tiver sua inscrição preliminar indeferida por não
encaminhar a documentação correta.
2.12 - Fica expressamente proibido a qualquer
servidor que preste serviços à Comissão de
Concurso o recebimento direto da taxa de
inscrição.
2.13 - 0 pagamento da taxa de inscrição por meio
de cheque que porventura venha a ser devolvido
implicará no cancelamento da inscrição, ainda que
anteriormente tenha havido deferimento provisório.
2.14 - 0 pagamento da taxa de inscrição, por si só,
não é requisito suficiente para a inscrição.
2.15 - Não haverá isenção total ou parcial do valor
da taxa de inscrição, exceto para os candidatos
amparados pelo Decreto n. 6.593,de 02.10.2008.
2.15.1 - Estará isento do pagamento da taxa de
inscrição o candidato que:
I - estiver inscrito no Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal
{CadÚnico), de que trata o Decreto n. 6.135, de
26.06.2007; e
II - for membro de família de baixa renda, nos
termos do Decreto n. 6.135, de 26.06.2007.
2.15.2 - A isenção deverá ser solicitada mediante
requerimento específico contendo:
I - a indicação do Número de Identificação Social
(NIS), atribuído pelo CadÚnico: e
II - declaração de que atende à condição
estabelecida no inciso II do item 2.15.1 deste
Edital.
2.15.3
requerimento de isenção serão de inteira
responsabilidade do candidato, podendo, em caso
de falsidade, responder, a qualquer momento, por
crime contra a fé pública, o que acarretará sua
eliminação do concurso,- aplicando-se, ainda, o
disposto no parágrafo único do artigo 10 do
Decreto n. 83.936, de 06.09.1979.
2.15.4 - As inscrições com isenção de pagamento
serão realizadas exclusivamente via internet, nos
15 (quinze) primeiros dias da abertura das
inscrições, ou seja, no período de 28 de março a
11 de abril de 2012.
2.15.4.1 - A data limite para postagem, relativa a
pedidos de isenção do pagamento da taxa de
inscrição, será o dia 12 de abril de 2012,
comprovável pelo carimbo dos Correios.
2.15.5 - Para solicitar a isenção do pagamento do
valor da inscrição, o candidato deverá acessar o
endereço eletrónico www.trt8. jus.br/concurso
durante o período indicado no item 2.15.4 e
efetuar a inscrição conforme os procedimentos
estabelecidos no item 2.7 do Edital.

Não será concedida isenção de
pagamento de taxa de inscrição ao candidato que:
I - omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
II - fraudar e/ou falsificar documentação; •

pleitear a isenção sem apresentar os
comprovantes previstos no item 2.15.2, 1 e II.
2.15.7 - Os pedidos de isenção serão analisados e
julgados pela Comissão de Concurso.
2.15.8 - A relação dos pedidos, de isenção
deferidos e indeferidos será divulgada no dia 16 de
abril de 2012, no Diário Eletrónico da Justiça do
Trabalho
www.trt8.jus.br/concurso.
2.15.9 - Não haverá recurso contra o indeferimento
do requerimento de isenção da taxa de inscrição.
2.15.10 - Os candidatos que tiverem seus pedidos
de isenção indeferidos e queiram participar do
certame deverão efetuar sua inscrição nos demais
termos deste Capítulo II.
2.16 - Deferido o requerimento de inscrição
preliminar, o Presidente da Comissão de Concurso
fará publicar, uma única vez, no Diário Oficial da
União, no Diário Eletrónico da Justiça do Trabalho,
no Diário Oficial do Estado do Pará, no Diário
Oficial do Estado do Amapá e no endereço
eletrónico www.trt8.ius.br/c0ncurso. a lista dos
candidatos inscritos, encaminhando-a à respectiva
Comissão.
2.17 - A inscrição preliminar deferida habilita o
candidato à prestação da prova objetiva seletiva.
2.18 - Caberá recurso à Comissão de Concurso,
no prazo de 2 (dois) dias úteis após a publicação
da relação dos candidatos inscritos no Diário
Oficial da União, nos casos de indeferimento de
inscrição preliminar.
2.19 - O recurso de indeferimento da inscrição

2.11declarar, sob as penas da lei, que é pessoa
portadora de deficiência, nos termos do artigo 4o

do Decreto n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999,
assinalando o campo reservado para esse fim no
requerimento padronizado de que trata o item 2.2.
2.5 - Após a confirmação da inscrição, via internet,
que ocorrerá ao final da operação, o candidato
deverá recolher a taxa de RS 200,00 (duzentos
reais) através da GRU - Guia de Recolhimento da
União - Simples, disponível apenas no. endereço
eletrónico
( www.tesouro.fazenda.aov.br). link Portal SiAFl,
constando:
a) Código da Unidade Favorecida: 080003 (deverá
aparecer como nome da unidade Tribunal
Regional do Trabalho da 8a Região)
b) Gestão da Unidade Favorecida: 00001
c) Código de Recolhimento: 28883-7 - TAXA DE
INSCRICAO EM CONCURSO PUBLICO
d) Número de Referência: 330
e) Competência: mês e ano do depósito
f) Vencimento: data do depósito (dia, mês e ano)
g) CPF e Nome do Contribuinte: dados do
candidato
h) Importância a ser recolhida: RS 200,00,
somente, nas Agências do Banco do Brasil S/A.
2.5.1 - Os dados mencionados no item anterior
deverão ser corretamente preenchidos,
principalmente o Código e a Gestão da Unidade
Favorecida (letras “a" e “b”), caso contrário, o valor
será depositado em outra Região, o que resultará
no indeferimento da inscrição.
2.5.2 - O CPF do candidato deverá constar na
Guia de Recolhimento da União (GRU) e no
comprovante de pagamento da taxa de inscrição,
caso contrário, resultará no indeferimento da
inscrição preliminar.
2.5.3 - Os números dos telefones convencional e
celular deverão ser anotados no verso da Guia de
Recolhimento da União.
2.6 - Ao término do cadastro na internet será
fornecido comprovante ao candidato.
2 . 7 - 0 candidato poderá entregar pessoalmente,
no horário de 8 às 13 ho'ras, ou encaminhar pelos
Correios, via Sedex, obrigatoriamente aos
cuidados da Secretaria do Concurso da
Magistratura, na Travessa Dom Pedro I, n° 746, 3o

andar, Umarizal, Belém-PA, CEP: 66050-100, o
requerimento padronizado de que trata o item 2.2,
acompanhado dos seguintes documentos:
a) prova de pagamento da taxa de inscrição com a
Guia de Recolhimento da União (originais);
b) fotocópia autenticada em cartório de documento
que comprove a nacionalidade brasileira, devendo
conter fotografia do portador e sua assinatura
(documentos aceitos: Cédula Oficial de Identidade
(RG); Carteira Funcional de Órgão Público;
Carteira de Identidade de Advogado - regularizada
perante o Órgão de Classe (OAB) e que contenha
o n° do RG na mesma; Carteira Nacional de
Habilitação - com prazo de validade não expirado);
c) 2 (duas) fotos coloridas, tamanho 3 x 4 (três por
quatro), datadas na frente e recentes (no máximo
6 meses anteriores à data de início da inscrição no
concurso);

d) se for deficiente, encaminhar atestado médico
que comprove a deficiência alegada, conforme
item 10.4, letra “a" e item 10.5, do Edital, bem
como preencher e encaminhar o formulário
específico do Anexo I se necessitar de alguma
condição ou atendimento especial durante a
realização das provas;
e) comprovante de pré-inscrição, que deverá ser
impresso e assinado, após a conclusão do
preenchimento dos formulários;
f) se tiver solicitado isenção do pagamento da taxa
de inscrição, encaminhar a documentação que
comprove a situação alegada, conforme itém 2.15
e subitens do Edital, bem como preencher e
encaminhar o formulário específico (Anexo II).
2.8 - Soínente será recebida a inscrição preliminar
do candidato que encaminhar toda a
documentação necessária referida no item
anterior, letras "a*, "b”, V e “e"; se deficiente,
também a documentação referida na letra "d”; se
tiver solicitado isenção do pagamento da taxa de
inscrição, também a documentação referida na
letra T.

2.9 - O candidato poderá confirmar o envio de
dados, via internet, verificando se seu nome
consta na relação de candidatos pré-inscritos no
endereço eletrónico www.trt8.lus.br/concurso.
2.10 - Não serão aceitas inscrições condicionais.

preliminar deverá ser apresentado em petição
escrita e fundamentada, dirigido ao Presidente da
Comissão de Concurso e protocolado na
Secretaria do Concurso da Magistratura, na
Travessa Dom Pedro I, n° 746, 3o andar, Umarizal.
Belém-PA, CEP: 66050-100, durante o horário de
atendimento ao público (das 8 às 13 horas), ou
encaminhado ao e-mail concurso.juiz(5>trt8.ius.br
(até às 18 horas do último dia do prazo,
comprovado pela data e hora de recebimento no
correio eletrónico do TRT-83 Região).
2.20 - A inscrição do candidato implicará o
conhecimento e a tácita aceitação das normas e
condições estabelecidas, das quais não poderá
alegar desconhecimento.
2.21 - O cartão de identificação, necessário para
admissão ao local de realização de todas as
etapas, será fòrnecido ao candidato no primeiro
dia da prova objetiva seletiva, pelo fiscal de saia.
2.22 - Para receber o cartão de identificação, o
candidato deverá apresentar o original de
documento oficial de identidade, expedido por
órgão competente.

2.23 - O cartão de identificação deverá ser
apresentado em todos os demais atos do
concurso, juntamente com documento oficial de
identidade, sendo documento necessário para a
admissão do candidato ao local de realização.de
todas as provas.
III - DO LOCAL E DO HORÁRIO DE INSCRIÇÃO
3.1 - As inscrições poderão ser efetuadas a partir
das 8 horas do dia 28 de março de 2012 até às 18
horas do dia 26 de abril de 2012, exclusivamente
via internet, através do endereço eletrónico
www.trt8.jus.br/concurso.
3.2 - O depósito, relativo ao item 2.5, poderá ser
efetuado até o dia 27 de abril de 2012.
3.3 - A data limite para postagem. relativa ao item
2.7, será o dia 27 de abril de 2012, comprovável
através do carimbo dos Correios.
3.4 - O prazo para a entrega dos documentos,
pessoalmente, na Secretaria do Concurso da
Magistratura, na Travessa Dom Pedro I, n° 746, 3o

andar, Umarizal, Belém-PA, encerrar-se-á no dia
27 de abril de 2012, às 13 horas.
IV - DA INSCRIÇÃO DEFINITIVA
4.1 - A inscrição definitiva será requerida conforme
Anexo IV deste Edital, somente pelos candidatos
aprovados na Prova de Sentença, mediante
requerimento dirigido ao Presidente da Comissão
de Concurso, entregue na Secretaria do Concurso
da Magistratura, na Travessa Dom Pedro I, n° 746,
3o andar, Umarizal, Belém-PA, CEP: 66050-100.
4.2 - O pedido de inscrição, assinado pelo
candidato, deverá ser instruído com:
a) cópia autenticada de documento oficial de
identidade;
b) cópia autenticada da certidão de nascimento ou
casamento;
c) cópia autenticada de diploma de bacharel em
Direito, devidamente registrado pelo Ministério da
Educação;
d) certidão ou declaração idónea que comprove
haver completado, à data da inscrição definitiva, 3
(três)’ anos de atividade jurídica, efetivo exercício
da advocacia ou de cargo, emprego ou função,
exercida após a obtenção do grau de bacharel em
Direito;
e) cópia autenticada de documento que comprove
a quitação de obrigações concernentes ao serviço
militar, se do sexo masculino;
f) cópia autenticada de título de eleitor e de
documento que comprove estar o candidato em
dia com as obrigações eleitorais ou certidão
negativa da Justiça Eleitoral;
g) certidão dos distribuidores criminais das
Justiças Federal, Estadual ou do Distrito Federal e
Militar dos lugares em que haja residido nos
últimos 5 (cinco) anos;
h) folha de antecedentes da Polícia Federal e da
Polícia Civil Estadual ou do Distrito Federal, onde
haja residido nos últjmos 5 (cinco) anos;
i) os títulos elencados no item 8.8.4 do Edital;
j) declaração firmada pelo candidato, com firma
reconhecida, da qual conste nunca haver sido
indiciado em inquérito policial ou processado
criminalmente ou, em caso contrário, notícia
específica da ocorrência, acompanhada dos
esclarecimentos pertinentes;
k) formulário (Anexo V) em que o candidato
especificará
desempenhadas, com exata indicação dos
períodos e locais de sua prestação, bem como as

Tesourodo Nacional

As Informações prestadas no

2.15.6

III

endereço eletrónicoe no

jurídicasatividadesas
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Regional do Trabalho da
fwww.trt8.ius.br/cQncuiSo).
VII - DOS RECURSOS

principais autoridades com quem haja atuado em
cada um dos períodos de prática profissional,
discriminados em ordem cronológica;
L) certidão da Ordem dos Advogados do Brasil com
informação sobre a situação do candidato
advogado perante a instituição;
m) certidão expedida pelo Órgão Público a que
esteja vinculado o candidato, com informação
sobre sua situação perante a instituição.
4.3 - Os documentos exigidos para a inscrição
definitiva deverão ser entregues no original ou
fotocópia autenticada em Cartório, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, contado da publicação do
edital de convocação dos candidatos habilitados a
requerer a inscrição definitiva.

A apresentação da documentação
comprobatória do tempo de atividade jurídica dar-
se-á por ocasião da inscrição definitiva.
4.5 - Os candidatos que não apresentarem o
respectivo diploma registrado pelo Ministério da
Educação e não comprovarem os 3 (três) anos de
atividade jurídica, no ato da inscrição definitiva,
serão excluídos do processo seletivo.
4.6 - Considera-se atividade jurídica:
a) aquela exercida com exclusividade por bacharel
em Direito;
b) o efetivo exercício de advocacia, inclusive
voluntária, mediante a participação anual mínima
em 5 (cinco) atos privativos de advogado (Lei n°8.906, 4 de julho de 1994, artigo 1o) em causas ou
questões distintas;
c) o exercício de cargos, empregos ou funções,
inclusive de magistério superior, que exija a
utilização preponderante de conhecimento jurídico;
d) o exercício da função de conciliador junto a
tribunais judiciais, juizados especiais, varas

Júnior. Suplente: Juiz Xerxes Gusmão. Membro
OAB: Advogada Valena Jacob Chaves Mesquita.
Suplente OAB: Advogada Ana Kelly Jansen de
Amorim Barata . •

5.2.4 - Prova Oral
Presidente: Desembargadora Suzy Elizabeth
Cavalcante Koury. Suplente: Desembargador
Vicente José Malheiros da Fonseca. Membro:
Desembargador Francisco Sérgio Silva Rocha.
Suplente: Desembargadora Rosita de Nazaré
Sidrim Nassar. Membro OAB: Advogada Paula
Frassinetti Coutinho da Silva Mattos. Suplente
OAB: Wdvogada Valena Jacob Chaves Mesquita.
5.3 - COMISSÃO MULTIPROFISSIONAL
Presidente: Desembargadora Suzy Elizabeth
Cavalcante Koury. Suplente: Desembargador
Mário Leite Soares. Membro: Desembargador
Francisco Sérgio Silva Rocha. Suplente-
Desembargadora Mary Anne Acatauassú Camelier
Medrado. Membro OAB: Advogada Valena Jacob
Chaves Mesquita. Suplente OAB: Advogada Ana
Kelly Jansen de Amorim Barata. Médicos: Doutor
Alberto Steven Skelding Pinheiro, Doutora Maria
Silvia de Brito Barbosa. Suplente Médico: Doutora
Luciana Ramoa Farias Moraes.
5.4 - A Comissão de Concurso avaliará os títulos'

dos candidatos aprovados, após a publicação do
resultado da prova oral.
5.5 - Os membros das Comissões Examinadoras,
nos seus afastamentos, serão substituídos pelos
suplentes, designados pela Comissão de
Concurso.
VI - DAS IMPUGNAÇÕES
6.1 - As impugnações deverão ser apresentadas
em petição escrita e fundamentada, dirigidas ao
Presidente da Comissão de Concurso e
endereçadas à Secretaria do Concurso da
Magistratura, na Travessa Dom Pedro I, n° 746, 3o
andar, Umarizal, Belém-PA, CEP: 66050-100,
durante o horário de atendimento ao público (das 8
às 13 horas), ou encaminhadas ao e-mail
concurso.juiz@trt8.jus.br (até às 18 horas do
último dia do prazo, comprovado pela data e hora
de recebimento no correio eletrónico do TRT-83
Região).
6.2 - AO EDITAL
6.2.1 - Qualquer candidato inscrito no concurso
poderá impugnar o presente Edital, no prazo de 5
(cinco) dias após o término do prazo para a
inscrição preliminar, sob pena de preclusão.
6.2.2 - A Comissão de Concurso não realizará a
primeira prova enquanto não responder às
eventuais impugnações apresentadas em relação
ao Edital do Concurso.
6.3 - À COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES
6.3.1 - Qualquer candidato inscrito no concurso
poderá impugnar a composição das Comissões de
Concurso e Examinadoras, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis após a publicação da relação dos
candidatos inscritos no Diário Oficial da União.
6.3.2 - Aplicam-se aos membros das comissões os
motivos de suspeição e de impedimento previstos
nos artigos 134 e 135 do Código de Processo
Civil.
6.3.3
impedimento:
a) o exercício de magistério em cursos formais ou
informais de preparação a concurso público para
ingresso na magistratura até 3 (três) anos após
cessar a referida atividade;
bj a existência de servidores funcionalmente
vinculados ao examinador ou de cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau, inclusive,, cuja
inscrição haja sido deferida;
c) a participação societária, como administrador,
ou não, em cursos formais ou informais de
preparação para ingresso na magistratura até 3
(três) anos após cessar a referida atividade, ou
contar com parentes nestas condições, até terceiro
grau, em linha reta ou colateral.
6.3.3.1
impedimento deverão ser .comunicados ao
Presidente da Comissão de Concurso, por escrito,
até 5 (cinco) dias úteis após a publicação da
relação dos candidatos inscritos no Diário Oficial
da União.
6.3.4 - Julgada procedente a impugnação, o
impugnado será substituído imediatamente,
competindo à Secretaria do Concurso da
Magistratura providenciar a divulgação desta
decisão, por Aviso, via publicação no Diário Oficial
da União e no endereço eletrónico do Tribunal

8a Região

7.1 - Os pedidos de vista e os recursos deverão
ser apresentados em petição escrita e
fundamentada, dirigidos ao Presidente da
Comissão de Concurso e protocolados na
Secretaria do Concurso da Magistratura, na
Travessa Dom Pedro I, n° 746. 3o andar, Umarizal,
Belém-PA, CEP: 66050-100, durante o horário de
atendimento ao público (das 8 às 13 horas), ou
encaminhados ao e-mail concurso.juiz@trt8.ius.br
(até às 18 horas do último dia do prazo,
comprovado pela data e hora de recebimento no
correio eletrónico do TRT-83 Região).
7.2 - No recurso, o candidato deverá identificar
somente a petição de interposição, vedada
qualquer identificação nas razões recursais, sob
pena de não conhecimento do apelo.
7.3 - A fundamentação é pressuposto para o
conhecimento do recurso, cabendo ao candidato,
em caso de impugnar mais de uma questão da
prova, expor seu pedido e respectivas razões de
forma destacada, para cada questão recorrida.
7.4 - Os recursos eventualmente interpostos serão
protocolados após numeração aposta pela
Secretaria do Concurso da Magistratura,
distribuindo-se à Comissão respectiva somente as
razões do recurso, retida pela Secretária do
Concurso a petição de interposição.
7.5 - Recursos inconsistentes ou intempestivos
serão preliminarmente indeferidos, assim como os
que desrespeitem a respectiva Comissão.
Também serão desconsiderados os recurèos
remetidos via postal e por fac-símile.
7.6 - A vista poderá ser concedida por meio de
procurador. O direito é somente à vista não
abrangendo a obtenção de cópia por qualquer
meio.

4.4

especiais, anexos de juizados especiais ou de
varas judiciais, no mínimo por 16 (dezesseis)
horas mensais e durante 1 (um) ano;
e) o exercício da atividade de mediação ou de
arbitragem na composição de litígios.
4.7 - E vedada, para efeito de comprovação de
atividade jurídica, a contagem do estágio
acadêmico ou qualquer outra atividade anterior à
obtenção do grau de bacharel em Direito.
4.8 - A comprovação do tempo de atividade
jurídica relativamente a cargos, empregos ou
funções não privativos de bacharel em Direito será
realizada mediante certidão circunstanciada,
expedida pelo órgão competente, indicando as
respectivas atribuições e a prática reiterada de
atos que exijam a utilização preponderante de
conhecimento jurídico, cabendo à Comissão de
Concurso, em decisão fundamentada, analisar a
validade do documento.
4.9 - Fica assegurado o cômputo de atividade
jurídica decorrente da conclusão, com frequência e
aproveitamento, de curso de pós-graduação
comprovadamente iniciado antes da entrada em
vigor da Resolução n° 75/2009, do Conselho
Nacional de Justiça.
V - DAS COMISSÕES
5.1 - COMISSÃO DE CONCURSO

A Comissão respectiva, convocada
especialmente para julgar os recursos, reunir-se-á
em sessão pública e, por maioria de votos, decidirá
pela manutenção ou pela reforma da decisão
recorrida. Os recursos da 3a Etapa serão
apreciados em caráter reservado.
7.8 - Cada recurso será distribuído por sorteio e,
alternadamente, a um dos membros da Comissão
respectiva, que funcionará como relator, vedado o
julgamento monocrático.
7.9 - Os recursos eventualmente apresentados
não terão efeito suspensivo.
7.10 - Das decisões proferidas pelas Comissões
Examinadoras não caberá novo recurso à
Comissão de Concurso.
7.11 - É irretratável em sede recursal a nota atnbuida
na prova oral.
7.12 - RECURSOS AO GABARITO DA PROVA
OBJETIVA SELETIVA

7.7

7.12.1 - O candidato poderá, nos 2 (dois) dias
úteis seguintes à publicação do gabarito oficial
preliminar da prova objetiva seletiva no Diário
Eletrónico da Justiça do Trabalho, requerer vista
da prova e, em igual prazo, a contar do término da
vista, apresentar recurso, com indicação precisa
da(s) questáo(ões) objeto de impugnação, dirigido •

ao Presidente da Comissão de Concurso, o qual o
encaminhará à Comissão Examinadora, no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas.
7.12.2

Presidente: Desembargador José Maria Quadros
de Alencar. Suplente: Desembargadora Alda Maria
^ Dinho Couto. Membro: Desembargador José

Suplente:

Constituem também motivo de

Eliziário Bentes.. .iisímo
Desembargadora Graziela Leite Colares. Membro
OAB: Advogada Paula Frassinetti Coutinho da
Silva Mattos. Suplente OAB: Advogado Célio
Simões de Souza.
5.2 - COMISSÕES EXAMINADORAS

Caberá à Comissão Examinadora
encaminhar parecer sobre os recursos
apresentados para julgamento da Comissão de
Concurso.

5.2.1 - Prova Objetiva Seletiva
Presidente: Desembargadora Suzy Elizabeth
Cavalcante Koury. Suplente: Juíza Núbia Soraya
da Silva Guedes. Membro: Juíza Maria de Nazaré
Medeiros Rocha. Suplente: Juíza Amanda
Cristhian Miléo Gomes Mendonça. Membro OAB:
Advogada Valena Jacob Chaves Mesquita.
Suplente OAB: Advogada Ana Kelly Jansen de
Amorim Barata.
5.2.2 - 1a Prova Escrita - Discursiva
Presidente: Desembargador Francisco Sérgio
Silva Rocha. Suplente: Juiz Ney Stany Morais
Maranhão. Membro: Juiz Fernando de Jesus de
Castro Lobato Júnior. Suplente: Juiz Saulo
Marinho Mota. Membro OAB: Advogada Valena
Jacob Chaves Mesquita. Suplente OAB: Advogada
Ana Kelly Jansen de Amorim Barata.
5.2.3 - 2a Prova Escrita - Sentença
Presidente: Desembargador Marcus Augusto
Losada Maia. Suplente: Juiz Fábio Melo Feijão.
Membro: Juiz Raimundo Itamar Lemos Fernandes

7.12.3 - Se houver alteração, por força de
impugnações ou fcde oficio”, de gabarito oficial
preliminar de questão integrante da prova objetiva
seletiva, essa alteração valerá para todos os
candidatos, independentemente de terem
apresentado recurso.
7.12.4 - Se do exame das impugnações resultar
anulação de questão integrante da prova objetiva
seletiva, a pontuação correspondente a essa
questão será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem apresentado
recurso.
7.12.5 - Julgadas as eventuais impugnações,
divulgar-se-á novo gabarito oficial e definitivo no
endereço
www.trt8.ius.br/concurso , com base no qual será
corrigida a prova preambular. Apurados os
resultados da prova objetiva seletiva e
identificados os candidatos que lograram
classificar-se, o Presidente da Comissão de
Concurso fará publicar edital com a relação dos

Os motivos de suspeição e de

eletrónico do Tribunal
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habilitados a submeterem-se à segunda etapa do
certame.
7.12.6 - Do gabarito oficial e definitivo publicado
náo caberá qualquer outro tipo de revisão ou
recurso.
7.12.7 - A vista da prova será concedida somente
na Secretaria do Concurso da Magistratura, na

Gerais de Direito e Formação Humanística, Direito
Individual e Coletivo do Trabalho, Direito
Administrativo, Direito Penal, Direito Processual do
Trabalho, Direito Constitucional, Direito Civil,
Direito Processual Civil, Direito Internacional e
Comunitário, Direito Previdenciário, Direito
Empresarial e Direito da Criança e do
Adolescente.
e - Quinta etapa - avaliação de títulos, de caráter
classificatório.
8.3 - a participação do candidato em cada etapa
ocorrerá necessariamente após habilitação na
etapa anterior.
8.4 - 1a ETAPA - PROVA OBJETIVA SELETIVA
8.4.1 - O tempo de duração da prova objetiva
seletiva será de 5 (cinco) horas.
8;4.2 * A prova objetiva seletiva constará de 100
questões objetivas, cada uma delas com 5 (cinco)
alternativas, das quais apenas 1 (uma) é correta.
Esta prova será realizada em um único dia para
todos os candidatos, com as questões distribuídas
da seguinte forma: Bloco I - 30 questões, Blocos II
- 50 questões e Bloco III - 20 questões, conforme
discriminado no item 8.2, letra “a".
8.4.3 - As questões da prova objetiva seletiva serão
formuladas de modo a que, necessariamente, a
resposta reflita a posição doutrinária dominante ou a
jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores.
8.4.4 - As questões objetivas serão agrupadas por
disciplina e nos respectivos blocos, devidamente
explicitados.
8.4.5 - Se a questão for elaborada sob a forma de
exame prévio de proposições corretas ou
incorretas, constará de cada uma das alternativas
de resposta expressa referência, em algarismos
romanos, à assertiva ou às assertivas corretas,
vedada qualquer resposta que não indique com
precisão a resposta considerada exata.
8.4.6 - Durante o período de realização da prova
objetiva seletiva, não serão permitidos:
a - qualquer espécie de consulta ou comunicação
entre os candidatos ou entre estes e pessoas ,

estranhas, oralmente ou por escrito;
b - o uso de livros, códigos, manuais, impressos
ou anotações;
c - o porte de arma.
8.4.7 - Iniciada a prova e no curso desta, o
candidato somente poderá ausentar-se
acompanhado de um fiscal.
8.4.8 * É obrigatória a permanência do candidato
no local de prova por, no mínimo, 1 (uma) hora.
8.4.9 - Após o término da prova, o candidato não
poderá retornar ao recinto em nenhuma hipótese.
8.4.10 - O candidato somente poderá apor seu
número de inscrição, nome ou assinatura em lugar
especificamente indicado para tal finalidade, sob
pena de anulação da prova e consequente
eliminação do concurso.
8.4.11 - É de inteira responsabilidade do candidato
o preenchimento da folha de respostas, conforme
as especificações nela constantes-, não sendo
permitida a sua substituição em caso de marcação
incorreta.
8.4.12 - Reputar-se-áo erradas as questões que
contenham mais de uma resposta e as rasuradas,
ainda que inteligíveis.
8.4.13 - Finda a prova, o candidato deverá
entregar ao fiscal da sala a Folha de Respostas
devidamente preenchida, podendo levar consigo o
caderno de provas.
8.4.14 Será automaticamente eliminado do
concurso o candidato que:
a - não comparecer à prova;
b - for encontrado, durante a realização da prova,
portando quaisquer equipamentos eletrónicos de
comunicação, tais como: telefone celular,
"smartphones” “pager", computador portátil,
"palms", "tablets”, “handhelds”, máquina
datilográfidâ dotada de memória, relógios que
transmitam dados e similares, mesmo que
desligados ou sem uso;
c - for colhido em flagrante comunicação com
outro candidato ou com pessoas estranhas;
d - não observar o disposto no item 8.4.6, letras
“a", “b" e “c";
8.4.15 - O gabarito oficial preliminar da prova
objetiva seletiva será publicado, no máximo, 3
(três) dias após a realização da prova, no Diário
Eletrónico da Justiça do Trabalho e no endereço
eletrónico www.trt8.ius.br/concursQ'

8.4.16 - Será considerado habilitado, na prova
objetiva seletiva, o candidato que obtiver o mínimo
de 30% (trinta por cento) de acerto das questões

em cada bloco e media final de 60% (sessenta por
cento) de acertos do total referente à soma
algébrica das notas dos três blocos.
8.4.17 - Classificar-se-ão para a segunda etapa:
a - nos concursos de até 1.500 (mil e quinhentos)
inscritos, os 200 (duzentos) candidatos que
obtiverem as maiores notas após o julgamento dos
recursos;
b - nos concursos que contarem com mais de
1.500 (mil e quinhentos) inscritos, os 300
(trezentos) candidatos que obtiverem as maiores
notas após o julgamento dos recursos.
8.4.18 - Todos os candidatos empatados na última
posição de classificação serão admitidos às
provas escritas, mesmo que ultrapassem o limite
previsto no item 8.4.17.
8.4.19 - O redutor previsto nas letras “a" e ub" do
item 8.4.17 náo se aplica aos candidatos que
concorram às vagas destinadas às pessoas com
deficiência, as quais serão convocadas para a
segunda etapa do certame em lista específica,
desde que hajam obtido a nota mínima exigida
para todos os outros candidatos, sem prejuízo dos
demais 200 (duzentos) ou 300 (trezentos)
primeiros classificados, conforme o caso.
8.4.20 - Apurados os resultados da prova objetiva
seletiva e identificados os candidatos que lograram
classificar-se, o Presidente da Comissão de
Concurso fará publicar edital com a relação dos
habilitados a submeterem-se à segunda etapa do
certame.
8.5 - 2a ETAPA - 1a PROVA ESCRITA -
DISCURSIVA E 2a PROVA ESCRITA -
SENTENÇA
8.5.1 - A segunda etapa do concurso será
composta de 2 (duas) provas escritas, a primeira
discursiva e a segunda de prática de sentença,

podendo haver consulta à legislação
desacompanhada de anotação ou comentário,
vedada a consulta a obras doutrinárias, súmulas e
orientação jurisprudencial.
8.5.2 - Durante a realização das provas escritas, a
Comissão Examinadora permanecerá reunida em
local previamente divulgado para dirimir dúvidas
porventura suscitadas.

8.5.3 - O tempo de duração da primeira prova
escrita (discursiva) será de 4 (quatro) horas.
8.5.4 - A primeira prova escrita será discursiva e
realizar-se-á em um único dia e constará de 10
(dez) questões, englobando as matérias
discriminadas no item 8.2, letra "bl"
8.5.5 - Na aferição da primeira prova escrita
discursiva as questões terão o mesmo valor e será
considerado aprovado o candidato que obtiver
nota mínima de 6 (seis).
8.5.6 - A Comissão Examinadora deverá
considerar, em cada- questão, o conhecimento
sobre o tema, a utilização correta do idioma oficial
e a capacidade de exposição.
8.5.7 - A segunda prova escrita será prática de
sentença e consistirá na elaboração de 1 (uma)
sentença trabalhista. Realizar-se-á em um único
dia, envolvendo temas jurídicos constantes dnr
programa (Anexo IX).
8.5.8 - O tempo de duração da segunda prova
escrita (sentença) será de 4 (quatro) horas.
8.5.9 - Na prova de sentença, exigir-se-á, para a
aprovação, nota mínima de 6 (seis).
8.5.10 - Em qualquer prova considerar-se-á
também o conhecimento do vernáculo..
8.5.11 - Com antecedência mínima de 15 (quinze)
dias, o Presidente da Comissão de Concurso
convocará, por edital, os candidatos aprovados
para realizar as provas escritas em dia. hora e
local determinados.
8.5.12 - As provas escritas serão manuscritas,
com utilização de caneta de tinta azul ou preta
indelével, de qualquer espécie, vedado o uso de
líquido corretor de texto ou caneta hidrográfica
fluorescente.
8.5.13 - As questões serão entregues aos
candidatos já impressas, não se permitindo
esclarecimentos sobre o seu enunciado ou sobre o
modo de resolvê-las.
8.5.14 - A nota final de cada prova sérá atribuída
entre 0 (zero) e 10 (dez).
8.5.15 - A identificação das provas e a divulgação
das notas serão feitas em sessão pública no
Tribunal, pela Comissão de Concurso, para a qual
se convocarão os candidatos, com antecedência
mínima de 48 (quarenta e oito) horas, mediante
edital veiculado no Diário Oficial da União e no
endereço eletrónico www.trt8.ius.br/concurso.

Travessa Dom Pedro I, n° 746, 3o andar, Umarizal,
Beiém-PA, CEP: 66050-100, durante o horário de
atendimento ao público (das 8 às 13 horas).
7.13 - RECURSOS ÀS PROVAS ESCRITAS DA
2a ETAPA
7.13.1 - Nos 2 (dois) dias úteis seguintes à
publicação dos resultados de cada prova escrita
(item 8.5 deste Edital), no Diário Oficial da União,
o candidato poderá requerer vista da prova e, em
igual prazo, a contar do término da vista,
apresentar recurso dirigido ao Presidente da
Comissão de Concurso, o qual o encaminhará à
respectiva Comissão Examinadora; no prazo de 48
horas.
7.13.2 - Julgados os eventuais recursos, o
Presidente da Comissão de Concurso fará publicar
edital de convocação dos candidatos habilitados à
prova de sentença e, posteriormente, a requerer a
inscrição definitiva.
7.13.3 - A vista das provas escritas será concedida
somente na Secretaria do Concurso da
Magistratura, na Travessa Dom Pedro I, n° 746, 3o

andar, Umarizal, Belém-PA, CEP: 66050-100,
durante o horário de atendimento ao público (das 8
às 13 horas).
7.14 - RECURSOS À 3a ETAPA
7.14.1 - O candidato poderá, nos 2 (dois) dias
úteis seguintes à notificação pessoal de sua
eliminação da terceira etapa do concurso (item 8.6
deste Edital), apresentar recurso dirigido ao
Presidente da Comissão de Concurso.
7.15 - RECURSOS À AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
7.15.1 - Nos 2 (dois) dias úteis seguintes à
publicação do resultado da avaliação dos títulos
(item 8.8 deste Edital), no Diário Oficial da União,
o candidato poderá requerer vista e apresentar
recurso, sem efeito suspensivo, dirigido ao
Presidente da Comissão de Concurso.
7.15.2 - A vista da avaliação dos títulos será
concedida somente na Secretaria do Concurso da
Magistratura, na Travessa Dom Pedro I, n° 746, 3o

andar, Umarizal, Belém-PA, CEP: 66050-100,
durante o horário de atendimento ao público (das 8
às 13 horas).

DAS ETAPAS E PROGRAMA DOVIII
CONCURSO
8 . 1 - 0 conteúdo programático para as provas está
contido no Anexo IX do presente Edital, efetivado
de acordo com os Anexos II e VI da Resolução
Administrativa n° 75/2009, do Conselho Nacional
de Justiça.

O Concurso desenvolver-se-á
sucessivamente de acordo com as seguintes
8.2

etapas:
a - Primeira etapa - uma prova objetiva seletiva, de
caráter eliminatório e classificatório, composta de
3 (três) blocos de questões englobando: Bloco Um
(Direito Individual e Coletivo do Trabalho, Direito
Administrativo e Direito Penal); Bloco Dois (Direito
Processual do Trabalho, Direito Constitucional,
Direito Civil e Direito da Criança e do
Adolescente); e Bloco Três (Direito Processual
Civil, Direito Internacional e Comunitário, Direito
Previdenciário e Direito Empresarial),
b - Segunda etapa - duas provas escritas, de
caráter eliminatório e classificatório sendo que:
b1 - a primeira prova escrita será discursiva e
consistirá de questões relativas a Noções Gerais
de Direito e Formação Humanística, além de
questões sobre Direito Individual e Coletivo do
Trabalho, Direito Administrativo, Direito Penal,
Direito Processual do Trabalho, Direito
Constitucional, Direito Civil, Direito Processual
Civil, Direito Internacional e Comunitário, Direito
Previdenciário, Direito Empresarial e Direito da
Criança e do Adolescente.
b2 - a segunda prova escrita será a elaboração de
uma sentença trabalhista,

c - Terceira etapa - de caráter eliminatório, com as
seguintes fases:
c1 - sindicância da vida pregressae investigação
social;
c2 - exame de sanidade física e mental;
c3 - exame psicotécnico;
d - Quarta etapa - uma prova oral, de caráter

eliminatório e classificatório, englobando: Noções_



(DIáRIO OFICIAL) Pág. 17Macapá, 27.03.2012
a - Judicatura (Juiz): até 3 (três) anos - 1,75; acima
de 3 (três) anos - 2,00;
b - Pretor, Ministério Público, Defensoria Pública,
Advocacia-Geral da União, Procuradoria
(Procurador) de qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública direta ou indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios: até 3 (três) anos
- 1,25; acima de 3 (três) anos - 1,50;
II - exercício do Magistério Superior na área
jurídica pelo período mínimo de 5 (cinco) anos:
a - mediante admissão no corpo docente por
concurso ou processo seletivo público de provas
e/ou títulos - 0,75;
b - mediante admissão no corpo docente sem
concurso ou processo seletivo público de provas
e/ou títulos - 0,25;
III - exercício de outro cargo, emprego ou função
pública, privativa de bacharel em Direito não
previsto no inciso I, pelo período mínimo de 1 (um)
ano:
a - mediante admissão por concurso: até 3 (três)
anos - 0,25; acima de 3 (três) anos - 0,50;
b - mediante admissão sem concurso: até 3 (três)
anos - 0,10; acima dê 3 (três) anos - 0,15;
IV - exercício efetivo da advocacia pelo período
mínimo de 3 (três) anos: até 5 (cinco) anos - 0,10;
entre 5 (cinco) e 8 (oito) anos - 0,15; acima de 8
(oito) anos - 0,20;
V - aprovação em concurso público, desde que
não tenha sido utilizado para pontuar no inciso I:
a - Judicatura (Juiz/Pretor), Ministério Público,
Defensoria Pública, Advocacia-Geral da União,
Procuradoria (Procurador) de qualquer órgão ou
entidade da Administração Pública direta ou
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios -
0,50;
b - outro concurso público para cargo, emprego ou
função privativa de bacharel em Direito não
constante do subitem V, “a" - 0,10:
VI - diplomas em Curso de Pós-Graduaçáo:

a - Doutorado reconhecido ou revalidado: em
Direito ou em Ciências Sociais ou Humanas - 0,75;
b - Mestrado reconhecido ou revalidado: em
Direito ou em Ciências Sociais ou Humanas - 0,50;
c - Especialização em Direito, na forma da
legislação educacional em vigor, com carga
horária mínima de trezentos e sessenta horas
(360) horas-aula, cuja avaliação haja considerado
monografia de final de curso - 0,25;
VII - graduação em qualquer curso superior
reconhecido ou curso regular de preparação à
Magistratura ou ao Ministério Público, com
duração mínima de 1 (um) ano, carga horária
mínima de 720 (setecentas e vinte) horas-aula,
frequência mínima de setenta e cinco por cento
(75%) e nota de aproveitamento - 0,05;
VIII - curso de extensão sobre matéria jurídica de
mais de cem (100) horas-aula, com nota de
aproveitamento ou trabalho de conclusão de curso
e frequência mínima de setenta e cinco por cento
(75%) - 0,05;
IX - publicação de obras jurídicas:
a - livro jurídico de autoria exclusiva do candidato
com apreciável conteúdo jurídico - 0,25;
b - artigo ou trabalho publicado em obra jurídica
coletiva ou revista jurídica especializada, com
conselho editorial, de apreciável conteúdo jurídico
- 0,10;
X láurea universitária no curso de Bacharelado
em Direito - 0,05;
XI - participação em banca examinadora de
concurso público para o provimento de cargo da
Magistratura, Ministério Público, Advocacia
Publicai Defensoria Pública ou de cargo de
docente em instituição pública de ensino superior -
0,25;
XII - exercício, no mínimo durante 1 (um) ano, das
atribuições de conciliador nos juizados especiais,
ou na prestação de assistência jurídica voluntária -
0.05;
8.8.5 - De acordo com o gabarito previsto para
cada título, os membros da Comissão de
Concurso atribuirão ao candidato nota de 0 (zero)
a 10 (dez) pontos, sendo esta a nota máxima,
ainda que a pontuação seja superior.
8.8.6 - Não constituem títulos.
I - a simples prova de desempenho oe cargo |
público ou função eletiva;
H - trabalhos que não sejam de autoria exclusiva
do candidato;
III - atestados de capacidade técnico-jurídica ou de

çáo psicotécnica poderá agendar sessão com o
psicólogo ou psiquiatra responsável pelo exame,
para obter conhecimento detalhado das razões de
sua não-recomendação. Nesta sessão, o candida-
to deverá comparecer pessoalmente, quando rece-
berá um laudo-síntese contendo os resultados do
exame, bem como as explicações pertinentes à
sua avaliação. As informações técnicas e relativas
ao perfil do candidato somente poderão ser discu-
tidas com o psicólogo ou psiquiatra responsável
pelo exame.
8.6.12 - É de inteira responsabilidade do candidato
manter seu e-mail atualizado, comunicando
qualquer alteração à Secretaria do Concurso da
Magistratura, pelo e-mail concurso.iuiz@trt8.ius.br.
8.6.13 - Encerrada a análise da documentação da
inscrição definitiva, a realização dos exames de
sanidade física e mental e psicotécnico, a
sindicância da vida pregressa e a investigação
social, o Presidente da Comissão de Concyrso
fará publicar edital com a relação dos candidatos
cuja inscrição definitiva haja sido deferida, ao
tempo em que os convocará para realização do
sorteio dos pontos para prova oral, bem como para
realização das arguições.
8.7 - 4a ETAPA - PROVA ORAL
8.7.1 - A prova oral será prestada em sessão
pública, na presença de todos os membros da
Comissão Examinadora, vedado o exame
simultâneo de mais de um candidato.
8.7.2 - Haverá registro em gravação de áudio e
vídeo ou por qualquer outro meio que possibilite a
sua posterior reprodução.
8.7.3 - Os temas e disciplinas objeto da prova oral
são os concernentes à segunda etapa do
concurso, conforme relação de disciplinas
discriminadas no item 8.2, letra “d", cabendò à
Comissão Examinadora agrupá-los, a seu critério,
para efeito de sorteio, em programa específico. *
8.7.4 - O programa específico será divulgado no
endereço
www.trt8. jus.br/concljrso. até 5 (cinco) dias antes
da realização da prova oral.
8.7.5 - O sorteio público de ponto será feito para
cada candidato com a antecedência mínima de 24
(vinte e quatro) horas.
8.7.6 - A arguição do candidato versará sobre
conhecimento técnico acerca dos temas
relacionados ao ponto sorteado, cumprindo à
Comissão avaliar-lhe o domínio do conhecimento
jurídico, a adequação da linguagem, a articulação
do raciocínio, a capacidade de argumentação e o
uso correto do vernáculo.
8.7.7 - A ordem de arguição dos candidatos
definir-se-á por, sorteio, no dia e hora marcados
para início da prova oral.
8.7.8 - Cada examinador disporá de até 15
(quinze) minutos para a arguição do candidato,
atribuindo-lhe nota na escala de 0 (zero) a 10
(dez).
8.7.9 - Durante a arguição, o candidato poderá
consultar códigos ou legislação esparsa não
comentados ou anotados, a critério da Comissão
Examinadora.
8.7.10 - A nota final da prova oral será o resultado
da média aritmética simples das notas atribuídas
pelos examinadores.
8.7.11 - Recolher-se-ão as notas em envelope,
que será lacrado e rubricado pelos examinadores
imediatamente após o término da prova oral.
8.7.12 - Os resultados das provas orais serão
divulgados, em sessão pública, tão logo
encerradas todas as provas, e publicados pelo
Presidente da Comissão de Concurso no prazo de
2 (dois) dias úteis após a divulgação.
8.7..13 - Considerar-se-ão aprovados e habilitados
para a próxima etapa os candidatos que obtiverem
nota não inferior a 6 (seis).
8.8 - 5’ETAPA - AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
8.8.1 - Após a publicação do resultado da prova
oral, a Comissão de Concurso avaliará os títulos
dos candidatos aprovados.
8.8.2 - A comprovação dos títulos far-se-á no
momento da inscrição definitiva, considerados
para efeito de pontuação os obtidos até então.
8.8.3 - É ônus do candidato produzir prova
documental idónea de cada título, não se
admitindo a concessão de dilação de prazo para
esse fim.
8.8.4 - Constituem títulos:
I - exercício de cargo, emprego ou função pública
privativa de bacharel em Direito pelo período
mínimo de 1 (um) ano:

8.5.16 - Apurados os resultados de cada prova
escrita, o Presidente da Comissão de Concurso
mandará publicar edital no Diário Oficial da União
e no endereço eletrónico www.trt8.jus.br/concurso.
contendo a relação dos aprovados.
8.5.17 - Qualquer cidadão poderá representar contra
os candidatos habilitados a requerer a inscrição
definitiva, até o término do prazo desta, assegurados
o contraditório e a ampla defesa.
8.6 - 3a ETAPA - DA SINDICÂNCIA DA VIDA
PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL, DO
EXAME DE SANIDADE FÍSICA E MENTAL E DO
EXAME PSICOTÉCNICO
8.6.1 - Por ocasião da 3a Etapa, além do
cumprimento das determinações do Capítulo IV -
Da Inscrição Definitiva e da entrega dos
documentos especificados no item 4.2, letras “a" a
"m", o candidato deverá preencher o formulário
específico para sindicância da vida pregressa e
investigação social (Anexo VI) e encaminhar,
juntamente com o formulário. 1 (uma) foto colorida,
tamanho 3 x 4 (três por quatro), datada na frente e
recente (no máximo 6 meses anteriores à data de
início da inscrição no concurso) e, ainda,
declarações subscritas por 3 (três) pessoas, sendo
pelo menos uma delas autoridade e as demais
professores universitários da área jurídica, com a
qualificação completa, número de documento
oficial de identidade, endereço, telefone e e-mail
(Anexo Vil), as quais possam prestar informações
acerca do candidato.
8.6.1.1 - As declarações estipuladas no Anexo VII,
referidas no item anterior, deverão traçar o perfil
de conhecimento da autoridade e/ou professor
universitário da área jurídica com o candidato,
incluindo aspectos da personalidade, atuação
profissional, conduta moral e social do candidato,
evitando-se informações genéricas.
8.6.2 - O Presidente da Comissão de Concurso
encaminhará ao órgão competente do Tribunal
Regional do Trabalho da 8a Região os documentos
constantes do item 4.2, com exceção dos títulos,
bem como os formulários para investigação social
(Anexos VI e VII), a fim de que se proceda, em
auxílio à Comissão de Concurso, à sindicância da
vida pregressa e investigação social dos
candidatos.
8.6.3 - O Presidente da Comissão de Concurso
poderá ordenar ou repetir diligências sobre a vida
pregressa, investigação social, exames de saúde e
psicotécnico, bem como convocar o candidato
para submeter-se a exames complementares.
8.6.3.1 - Durante a sindicância da vida pregressa e
investigação social, à vista dos elementos
colhidos, os candidatos poderão ser solicitados a
exibir documentos, justificar situações por escrito,
ou serem convocados a prestar esclarecimentos
pessoais à Comissão do Concurso, correndo por
conta do candidato as despesas de viagem,
alimentação e hospedagem.
8.6.4 - Tanto as autoridades indicadas como
qualquer cidadão poderão prestar, sigilosamente,
informações sobre os candidatos, vedado o
anonimato.
8.6.5 - O candidato, no ato de apresentação da

ção definitiva, receberá, da Secretaria do
uuncurso ' da Magistratura, instruções para
submeter-se aos exames de saúde (Anexo VIII) e
psicotécnico, os quais seráo custeados pelo
próprio candidato.
8.6.6 - Os exames de saúde destinam-se a apurar
as condições de higidez física e mental do
candidato. O exame psicotécnico avaliará as
condições psicológicas do candidato, devendo ser
realizado por médico psiquiatra ou por psicólogo.
8.6.7 - O candidato fará os exames de saúde e
psicotécnico com profissional do próprio Tribunal
ou por ele indicado, que encaminhará laudo à
Comissão de Concurso.
8.6.8 - Os exames de que trata o item 8.6.5 não
poderão ser realizados por profissionais que
tenham parente até o terceiro grau dentre os
candidatos.
8.6.9 - A forma de realização do exame psicotécni-
co, com os critérios de avaliação a serem utiliza-
dos, serão divulgados em edital específico.
8.6.10 - O candidato que for contraindicado na
terceira etapa do concurso será notificado, em
caráter sigiloso, dos motivos da sua eliminação,
através de e-mail pessoal, que deverá ser
fornecido por ocasião da inscrição preliminar no
concurso.
8.6.11 - O candidato não recomendado na avalia-

eletrônico Tribunaldo
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referido no item anterior, letra “a", deverá ser de,
no máximo, 30 (trinta) dias antes da data de
publicação do Edital de abertura do concurso.
10.6 - A não apresentação, no ato de inscrição, de
qualquer um dos documentos especificados na
letra “a", bem como o não atendimento das
exigências ou condições referidas na letra “b\
ambas do item 10.4, implicará o indeferimento do
pedido de inscrição no sistema de reserva de vaga
de que trata o presente capítulo, passando o
candidato automaticamente a concorrer às vagas
com os demais inscritos não portadores de
deficiência, desde que preenchidos os outros
requisitos previstos no Edital.
10.7 - O candidato com deficiência submeter-se-á,
em dia e hora designados peia Comissão de
Concurso, sempre antes da prova objetiva
seletiva, à avaliação de Comissão Multiprofissional
quanto à existência e relevância da deficiência,
para os fins previstos neste Edital. •
10.7.1 - O candidato com deficiência que'não
comparecer à avaliação da Comissão
Multiprofissional, no dia ' e hora agendados,
passará a concorrer às vagas não reservadas.
10.8 - A Comissão Multiprofissional, designada
pela Comissão de Concurso, será composta por 2
(dois) médicos. 1 (um) representante da Ordem
dos Advogados do Brasil e 2 (dois) membros do
Tribunal, cabendo ao mais antigo destes presidi-la.

A Comissão Multiprofissional,
necessariamente até 3 (três) dias antes da data
fixada para a realização da prova objetiva seletiva,
proferirá decisão terminativa sobre a qualific.ação
do candidato como deficiente e sobre os pedidos
de condições especiais para a realização das
provas.
10.10 - A seu juízo, a Comissão Multiprofissional
poderá solicitar parecer de profissionais
capacitados na área da deficiência que estiver
sendo avaliada, os quais não terão direito a voto.
10.11 - Concluindo a Comissão’Multiprofissional
pela inexistência da deficiência ou por sua
insuficiência, passará o candidato a concorrer às
vagas não reservadas.
10.12 - Os candidatos com deficiência participarão
do concurso em igualdade de condições com os
demais candidatos no que tange ao conteúdo,
avaliação, horário e local de aplicação das provas,
podendo haver ampliação do tempo de duração
das provas em até èo (sessenta) minutos. .
10.13 - Os candidatos com deficiência que
necessitarem de alguma condição ou atendimento
especial para a realização das provas deverão
formalizar pedido, por escrito (Anexo I), até a data
de encerramento da inscrição preliminar, a fim de
que sejam tomadas as providências cabíveis,
descartada, em qualquer hipótese, a realização
das provas em local distinto daquele indicado no
Edital.
10.14 - É de inteira responsabilidade do candidato
com deficiência trazer os equipamentos e
instrumentos imprescindíveis à feitura das provas,
previamente autorizados pelo Tribunal.
10.15 - A cada etapa a Comissão de Concurso
fará publicar, além da lista geral de aprovados,
listagem composta exclusrvamente dos candidatos
com deficiência que alcançarem a nota mínima
exigida.
10.16 - As vagas não preenchidas reservadas aos
candidatos com deficiência serão aproveitadas
pelos demais candidatos habilitados, em estrita
observância da ordem de classificação 1 no
concurso. .
10.17 - A classificação de candidatos com
deficiência obedecerá aos mesmos critérios
adotados para os demais candidatos.
10.18 - A publicação do resultado final do
concurso será feita em 2 (duas) listas, contendo, a
primeira, a pontuação de todos os candidatos,
inclusive a dos com deficiência, e, a segunda,
somente a pontuação destes últimos, os quais
serão chamados na ordem das vagas reservadas
às pessoas com deficiência.
10.19 - 0 grau de deficiência de que for portador o
candidato ao ingressar na Magistratura não poderá
ser invocado como causa de,aposentadoria por
invalidez.
XI - DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1 - As sessões públicas para identificação e
divulgação dos resultados das provas serão
realizadas na sede do Tribunal Regional do
Trabalho da 8a Região, na Travessa Dom Pedro I,
n° 746. Umarizal. Belém-PA. CEP: 66050-100.

boa conduta profissional;
IV - certificado de conclusão de cursos de
qualquer natureza, quando a aprovação do
candidato resultar de mera frequência;
V - trabalhos forenses (sentenças, pareceres,
razões de recurso, etc.)
8.8.7 - Os títulos deverão ser entregues
separadamente dos documentos da inscrição
definitiva.
8.8.8 - Os títulos deverão ser apresentados em
fotocópias autenticadas em cartório ou por
certidões circunstanciadas, emitidas pelo órgão
competente.
IX - DA CLASSIFICAÇÃO E DA MÉDIA FINAL
9.1 - A classificação dos candidatos habilitados
obedecerá à ordem decrescente da média final,
observada a seguinte ponderação:
a - da prova objetiva seletiva: peso 1;
b - da primeira e da segunda prova escrita: peso 3
para cada prova;
c - da prova oral: peso 2;
d - da prova de títulos: peso 1.

Em nenhuma hipótese, haverá
arredondamento de nota, desprezadas as frações
além do centésimo nas avaliações de cada etapa
do certame.
9.3 - A média final, calculada por média aritmética
ponderada que leve em conta o peso atribuído a
cada prova, será expressa com 3 (três) casas
decimais.
9.4 - Para efeito de desempate, prevalecerá a
seguinte ordem de notas:
a - a das duas provas escritas somadas;
b - a da prova oral;
c - a da prova objetiva seletiva;
d - a da prova de títulos.
9.5 Persistindo o empate, prevalecerá o
candidato de maior idade.
9.6 - Considerar-se-á aprovado para provimento
do cargo o candidato que for habilitado em todas
as etapas do concurso.
9.7 - Ocorrerá eliminação do candidato que:
a - não obtiver classificação, observado o redutor
previsto no artigo 44 da Resolução n° 75/2009, do
Conselho Nacional de Justiça, ficando assegurada
a classificação dos candidatos empatados na
última posição de classificação;
b - for contraindicado na terceira etapa;
c - não comparecer à realização de qualquer das
provas escritas ou oral no dia, hora e local
determinados pela Comissão de Concurso,
munido de documento oficial de identificação;
d - for excluído da realização da prova por
comportamento inconveniente, a critério da
Comissão de Concurso.
9.8 - Aprovado pela Comissão de Concurso o
quadro classificatório, será o resultado final do
concurso submetido à homologação do Tribunal.
9.9 • A ordem de classificação prevalecerá para a
nomeação dos candidatos.
X - DO CANDIDATO PORTADOR DE
DEFICIÊNCIA
10.1 - As pessoas com deficiência que declararem
tal condição, no momento da inscrição preliminar,
terão reservados 5% (cinco por cento) do total das
vagas oferecidas no Edital do concurso, vedado o
arredondamento superior, conforme disposto no
artigo 73 da Resolução n° 75/2009, do Conselho
Nacional de Justiça.
10.2 - Para efeitos de reserva de vaga,
consideram-se pessoas com deficiência aquelas
que se amoldam nas categorias discriminadas no
artigo 4o do Decreto 3.298, de 20 de dezembro de
1999.
10.3 - A avaliação sobre a compatibilidade da
deficiência com a função judicante deve ser
empreendida no estágio probatório a que se
submete o candidato aprovado no certame.
10.4 - Além das exigências comuns a todos os
candidatos para a inscrição rio concurso, o
candidato com deficiência deverá, no ato de
inscrição preliminar:
a - em campo, próprio da ficha de inscrição,
declarar a opção por concorrer às vagas
destinadas a pessoas com deficiência, bem como
juntar atestado médico que comprove a deficiência
alegada e que contenha a espécie, o grau ou nível
da deficiência de que é portador, a CID
(Classificação Internacional de Doenças) e a
provável causa dessa deficiência,
b - preencher outras exigências ou condições
constantes do Edital.
10.5 - A data de emissão do atestado médico

11.2 Não haverá, sob nenhum pretexto,
publicação das razões de indeferimento de
inscrição e de eliminação de candidato.
11.3 - Correrão por conta exclusiva do candidato
quaisquer despesas decorrentes da participação
em todas as etapas e procedimentos do concurso,
tais como gastos com documentação, material,
exames, viagem, alimentação, alojamento,
transporte ou ressarcimento de despesas.
11.4 - Durante a realização das provas, o
candidato, sob pena de eliminação, não poderá
utilizar quaisquer equipamentos eletrónicos de
comunicação, tais como: telefone celular,
“smartphones" “pager”, computador portátil,
“palms", “tablets", "handhelds", máquina
datilográfica dotada de memória, relógios que
transmitam dados e similares.
11.5 - As embalagens contendo os cadernos de
provas preparàdas para aplicação serão lacradas
e rubricadas pela Secretária do Concurso.
11.6 - A inviolabilidade do sigilo das provas será
comprovada no momento de romper-se o lacre
dos malotes, mediante termo formal e na presença
de, no mínimo, 2 (dois) candidatos nos locais de
realização das provas.
11.7 - Cumpre ao candidato o acompanhamento
das publicações referentes ao concurso,
dependendo do caso, no Diário Oficiai da União,
no Diário Eletrónico da Justiça do Trabalho, no
Diário Oficial do Estado do Pará, no Diário Oficial
do Estado do Amapá e no endereço eletrónico do
Tribunal www.trt8. fus.br/concurso.
11.8 - É de responsabilidade do candidato manter
seu endereço, telefones para contato, inclusive
celular, e e-mail atualizados, para viabilizar as
comunicações necessárias, devendo encaminhar
as alterações através do e-mail
concurso.|uiz@trt8.jus.br.
11.9 - Salvo nas hipóteses de indispensável
adequação à legislação superveniente, não se
alterarão as regras do Edital do concurso após o
início do prazo das inscrições preliminares no
tocante aos requisitos do cargo, aos conteúdos
programáticos, aos critérios de aferiçáo das provas
e de aprovação para as etapas subsequentes.
11.10 - Todas as provas serão realizadas na
cidade de Belém-Pa, sede do Tribunal Regional do
Trabalho da 8a Região, em local a ser informado
posteriormente. Quaisquer alterações nas datas e
locais de realização das provas de cada etapa
previstos no Edital serão comunicados aos
candidatos.
11.11 - Não serão aplicadas provas em local, data
ou horário diferentes dos predeterminados em
edital ou em comunicado.
11.12 - Todas as comunicações individuais e
coletivas aos candidatos inscritos no concurso serão
consideradas efetuadas, para todos os efeitos, por
sua publicação no Diário Eletrónico da Justiça do
Trabalho e no endereço eletrónico do Tribunal
www.trt8.ius.br/concurso.
11.13 - Não será admitido ingresso de candidato
no local de realização das provas após o horário
fixado para o seu início.
11.14 - A identificação do candidato em sala de
prova será feita por meio de apresentação de um
dos seguintes documentos originais: Cédula Oficial
de Identidade (RG), Carteira Funcional de Órgão
Público, Carteira de Identidade de Advogado
(regularizada perante o Órgão^de Classe (OAB) e
que contenha o n° do RG na mesma) ou Carteira
Nacional de Habilitação (com prazo de vaiidade
não expirado).
11.15 - Não será permitido ao candidato fumar
durante a realização das provas, de acordo com a
Lei Ordinária n° 8.713/2009, publicada no DOM n°
11.466, de 17.09.2009, sancionada pelo Prefeito
Municipal de Belém.
11.16 - O calendário com a data das provas e
publicações consta no Anexo X deste Edital,
estando sujeito a alterações.
11.17 - Os candidatos aprovados e nomeados
realizarão módulo regional de Curso de Formação
Inicial, a ser promovido pela Escola Judicial do
Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região,
momento em que será aplicado o inventário de
personalidade Myers-Brigs Type Indicator (MBTI).
11.18 - Os casos omissos serão resolvidos peta
Comissão de Concurso.

Belém. 26 de março de 2012.
JOSÉ MARIA QUADROS DE ALENCAR

Desembargador Presidente da Comissão de
• Concurso
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desempenhadas, com exata indicação dos
períodos e locais de sua prestação, bem como as
principais autoridades com quem haja atuado em
cada um dos períodos de prática profissional,
discriminados em ordem cronológica;-
( ) certidão expedida pela Ordem dos Advogados
do Brasil com informação sobre a situação do
candidato advogado perante a instituição;. *

( ) certidão expedida pelo Órgão Público a que
esteja vinculado o candidato, com informação
sobre sua situação perante a instituição;
( ) formulário específico para sindicância da vida
pregressa e investigação social (Anexo VI);
( ) declarações subscritas por 3 (três) pessoas,
sendo pelo menos uma delas autoridade e as
demais professores universitários da área jurídica,
com a qualificação completa, número de
documento oficial de identidade, endereço,
telefone e e-mail (Anexo VII), fornecendo
informações a respeito do candidato.
O requerente assume integral responsabilidade
pelas informações aqui prestadas, afirmando que

específica da ocorrência, acompanhada dos
esclarecimentos pertinentes;
k) formulário (Anexo V) em que o candidato
especificará
desempenhadas, com exata indicação dos
períodos e locais de sua prestação, bem como as
principais autoridades com quem haja atuado em
cada um dos períodos de prática profissional,
discriminados em ordem cronológica;
L) certidão expedida pela Ordem dos Advogados
do Brasil com informação sobre a situação do
candidato advogado perante a instituição - válida
por 90 dias;
m) certidão expedida pelo Órgão Público a que
esteja vinculado o candidato, com informação
sobre sua situação perante a instituição - válida
por 90 dias;

ANEXO I
DECLARAÇÃO FACULTADA AOS

CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
Declaro, sob as penas da lei, que sou pessoa
portadora de deficiência, nos termos em que a
considera o artigo 4o do Decreto n° 3.298, de 20
de dezembro de 1999, publicado na Seção I do
Diário Oficial da União, de 21.12.1999, com
redação dada pelo Decreto n° 5.296, de 2 de
dezembro de 2004, publicado na Seção 1 do
Diário Oficial da União de 3 de dezembro de 2004,
pretendendo concorrer às vagas previstas no
artigo 73 da Resolução n° 75/2009, do Conselho
Nacional de Justiça (item 10.1 do Edital, Capítulo

atividades jurídicasas

X):
( ) não necessitando de tratamento diferenciado
para realização das provas.
( ) necessitando de tratamento diferenciado, a
seguir descrito, para a realização das provas, nos
termos do § 1o do artigo 76 da Resolução n°
75/2009, do Conselho Nacional de Justiça, sendo
facultado à Comissão de Concurso o deferimento
desta solicitação.
(especificar as providências especiais que
considera necessárias)
Por ser expressão da verdade, pede deferimento.
Local e data
Assinatura do Candidato
OBS: .
Nos termos do inciso I do artigo 74 da Resolução
n° 75/2009, do Conselho Nacional de Justiça, o
candidato deverá juntar atestado médico que
comprove a deficiência alegada e que contenha a
espécie, o grau ou nível da deficiência de que é
portador, a ClD (Classificação Internacional de
Doenças) e a provável causa dessa deficiência.
A data de emissão do atestado médico deverá ser
de, no máximo, 30 (trinta) dias antes da data de
publicação do Edital de abertura do concurso.

n) formulário específico para sindicância da vida
pregressa e investigação social (Anexo VI);
o) declarações subscritas por 3 (três) pessoas,
sendo pelo menos uma delas autoridade e as
demais professores universitários da área jurídica, s^° expressão da verdade.

Nestes termos,
Pede deferimento,
Local e data

com a qualificação completa, número de
documento oficial de identidade, endereço,
telefone e e-mail (Anexo Vil), fornecendo
informações a respeito do candidato - válida por
90 dias.

Assinatura do Candidato
ANEXO V

ATIVIDADES JURÍDICAS DESENVOLVIDAS
Nome do Candidato:
Número de Inscrição:
Período:
Cargo/Profissáo:
Órgão/Empresa:
Autoridade:
Endereço:
Bairro: Cidade: Estado: CEP:
Telefones:
Obs.:
Local e data
Assinatura do Candidato

OBS.:
Os documentos deverão ser entregues no original
ou em fotocópia autenticada em Cartório.
Além dos documentos acima eiencados, o
candidato deverá encaminhar 1 (uma) foto
colorida, tamanho 3 x 4 (três por quatro), datada
na frente e recente (no máximo 6 meses anteriores
à data de início da inscrição no concurso).
No caso de inscrição por procurador, o candidato
deverá encaminhar instrumento de mandato com
poderes especiais e firma reconhecida.

ANEXO IV
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DEFINITIVA

EXMO. SR. DESEMBARGADOR PRESIDENTE
DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO C-330
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DO
TRABALHO SUBSTITUTO DA 8a REGIÃO
N° de Inscrição:
Nome:
RG e órgão expedidor:
OAB n°:
CPF:
Requer sua Inscrição Definitiva ao Concurso
Público C-330 para provimento de cargos de Juiz
do Trabalho Substituto da 8a Região,
apresentando os seguintes documentos, nesta
ordem:
( ) cópia autenticada do documento oficial de
identidade;
( ) cópia autenticada da certidão de nascimento ou
casamento;
( ) cópia autenticada de diploma de bacharel em Jí?ae .
Direito, devidamente registrado pelo Ministério da ^tado civil:
Educação; Cônjuge:
( ) certidão ou declaração idónea que comprove LltU,?Hd HEI n?0/’^’ Zo -. Seção. _

Identidade: Data de expedição: Orgao expedidor:
Situação Militar (Carta Patente, Reservista,
Alistamento ou Dispensa): N° Expedidor: Data:
PI6/PASEP:
ENDEREÇO ATUAL:
Rua ou Avenida:
Número: Complemento: Bairro:
Cidade: UF: Período (mês/ano):
DDD-tel. Residencial: DDD-tel. Comercial:
DDD-tel. Celular:

ANEXO VI
FORMULÁRIO ESPECÍFICO PARA

SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA E
INVESTIGAÇÃO SOCIAL (Item 8.2, letra “cl” do

Edital)

ANEXO II
DECLARAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA
DE INSCRIÇÃO

Declaro, sob as penas da Lei, que sou membro de
família de baixa renda e encontro-me inscrito no
Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal (CadÚnico), nos termos do

• Decreto n°6.135, de 26.06.2007.
Número de Identificação Social (NIS):
Local e data
Assinatura do Candidato
OBS:

FOTO 3 x 4
CONCURSO PÚBLICO C-330 PARA
PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DO
TRABALHO SUBSTITUTO DA 8a REGIÃO

DADOS PESSOAIS:
Nome:
Nome anterior:
Apelido:
Data de Nascimento:
CPF:
Nacionalidade e Naturalidade:

ANEXO III
DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A INSCRIÇÃO

DEFINITIVA E RESPECTIVOS PRAZOS DE
VALIDADE

Junto com o requerimento solicitando a inscrição
definitiva (Anexo III), o candidato deverá juntar:
a) cópia autenticada do documento oficial de
identidade;
b) cópia autenticada da certidão de nascimento ou
casamento;
c) cópia autenticada de diploma de bacharel em
n;-njto, devidamente registrado pelo Ministério da.cação;
d) certidão ou declaração idónea que comprove
haver completado, à data da inscrição definitiva, 3
(três) anos de atividade jurídica, efetivo exercício
da advocacia ou de cargo, emprego ou função,
exercida após a obtenção do grau de bacharel em
Direito;
e) cópia autenticada de documento que comprove
a quitação de obrigações concernentes ao serviço
militar, se do sexo masculino;
f) cópia autenticada de título de eleitor e de
documento que comprove estar o candidato em
dia com as obrigações eleitorais ou certidão
negativa da Justiça Eleitoral;
g) certidão dos distribuidores criminais das
Justiças Federal, Estadual ou do Distrito Federal e
Militar dos lugares em que haja residido nos
últimos 5 (cinco) anos - válida por 180 dias;
h) folha de antecedentes da Polícia Federal e da
Polícia Civil Estadual ou do Distrito Federal, onde
haja residido nos últimos 5 (cinco) anos - válida
por 90 dias;
i) os títulos eiencados no item 8.8.4 do Edital;
j) declaração firmada pelo candidato, com firma
reconhecida, da qual conste nunca haver sido
indiciado em inquérito policial ou processado
criminalmdnte ou, em caso contrário, notícia

Pai:

haver completado, à data da inscrição definitiva, 3
(três) anos de atividade jurídica, efetivo exercício
da advocacia ou de cargo, emprqgo ou função,
exercida após a obtenção do grau de bacharel em
Direito;
(Relacionar documentos comprobatórios)
( ) cópia autenticada de documento que comprove
a quitação de obrigações concernentes ao serviço
militar, se do sexo masculino;
( ) cópia autenticada de título de eleitor e de
documento que comprove estar o candidato em
dia com as obrigações eleitorais ou certidão
negativa da Justiça Eleitoral;
( ) certidão dos distribuidores criminais das
Justiças Federal, Estadual ou do Distrito Federal e
Militar dos lugares em que haja residido nos
últimos 5 (cinco) anos;

ENDEREÇOS ANTERIORES:
DADOS DO TRABALHO:
EMPREGO ATUAL:
Empregador:
Cargo, Função, Atividade:
Endereço:
Bairro: Cidade: UF:
DDD-telefone: Período (mês/ano):
EMPREGOS ANTERIORES:
ENSINO SUPERIOR:
Nome do estabelecimento de ensino:
Curso:
Endereço:
Cidade: UF: Período (mês/ano) *

ANTECEDENTES: •

As respostas às perguntas a seguir são d
preenchimento obrigatório:
Já foi detido?

( ) folha de antecedentes da Polícia Federal e da
Polícia Civil Estadual ou do Distrito Federal, onde
haja residido nos últimos 5 (cinco) anos;
( ) os títulos eiencados no item 8.8.4 do Edital;
(Relacionar os documentos)
( ) declaração firmada pelo candidato, com firma
reconhecida, da qual conste nunca haver sido
indiciado em inquérito policial ou processado
criminaimente ou, em caso contrário, notícia
específica da ocorrência, acompanhada dos
esclarecimentos pertinentes;
( ) formulário (Anexo V) em que o candidato
especificará jurídicas Já foi preso?atividadesas
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Comissões de Conciliação Prévia.
7) Relaçáo de trabalho e relação de emprego
Estrutura da relaçáo empregatícia: elementos
componentes; natureza jurídica.
8) Relações de trabalho lato sensu: trabalho
autónomo, eventual, temporário, avulso. Portuário.
Lei n° 8.630/93. Estágio. Cooperativas de mão-de-
obra. Contratos de trabalho por equipe.
9) Empregado: conceito, caracterização. Altos
empregados:
exercentes de cargos de confiança. Os diretores e
os sócios. Mãe social. índios. Aprendiz.
Empregado doméstico.
10) Empregador: conceito, caracterização. Cartório
não oficializado. Empresa e estabelecimento.
Grupo económico. Sucessão de empregadores.
Consórcio de empregadores. Situações de
responsabilização empresarial.
11) Trabalho rural:, empregador, empregado e
trabalhador rural. Normas de proteção ao
trabalhador rural.
12) Terceirização no Direito do Trabalho.
Terceirização lícita e ilícita. Trabalho temporário.
Entes estatais e terceirização. Responsabilidade
na terceirização.
13) Contrato de emprego: denominação, conceito,
classificação, caracterização. Trabalho voluntário.
Morfologia do contrato. Elementos integrantes:
essenciais, naturais, acidentais.
14) Modalidades de contratos de ecnprego. Tipos
de contratos a termo. Contrato de experiência e
período de experiência. Contrato de emprego e
contratos afins. Diferenças entre contratos de
trabalho e locação de serviços, empreitada,
representação comercial, mandato, sociedade e
parceria. Pré-contratações; requisitos para
configuração, efeitos, direitos decorrentes,
hipótese de perdas e danos.
15) Formas de invalidade do contrato de emprego.
Nulidades: total e parcial. Trabalho ilícito e
trabalho proibido. Efeitos da declaração de
nulidade.
16) Efeitos do contrato de emprego: direitos,
deveres e obrigações das partes. Efeitos conexos
do contrato - direitos intelectuais;1 invenções do
empregado; indenizações por dano moral \ e
material. Os poderes do empregador no contrato
de emprego: diretivo, regulamentar, fiscalizatório e
disciplinar.
17) Duração do trabalho. Fundamentos e
objetivos. Jornada de trabalho e horário de
trabalho. Trabalho extraordinário. Acordo de
prorrogação e acordo de compensação de horas.
Banco de horas. Horas in itinere. Empregados
excluídos do direito às horas extras. Art. 62 da
CLT. Jornadas especiais de trabalho. Bancário.
Função de confiança. Trabalho em regime de
revezamento e em regime de tempo parcial.
18) Repousos. Repousos intrajornada e
interjornada. Repouso semanal e em feriados.
Remuneração simples e dobrada. Descanso
anual: férias.
19) Remuneração e salário: conceito, distinções.
Gorjetas. Caracteres e classificação do salário.
Composição do salário. Modalidades de salário.
Adicionais. Gratificação. Comissões. 13° salário.
Parcelas não-salariais. Salário e indenizaçáo.
Salário in natura e utilidades não-salariais.
20) Formas e meios de pagamento do salário.
Proteção ao salário.
21) Equiparação salarial. O princípio da igualdade
de salário. Desvio de função.
22) Alteração do contrato de emprego. Alteração
unilateral e bilateral. Transferência de local de
trabalho. Remoção. Reversão. Promoção e
rebaixamento. Alteração de horário de trabalho.
Redução de remuneração. Jus variandi.
23) Interrupção e suspensão do contrato de
trabalho: conceito, caracterização, distinções.
Situações tipificadas e controvertidas.

24) Cessação do contrato de emprego: causas e
classificação. Rescisão unilateral: despedida do
empregado. Natureza jurídica da despedida.
Limites. Rescisão unilateral: demissão do
empregado. Aposentadoria. Força maior. Factum
principis Morte. Resolução por inadimplemento
das obrigações do contrato. Despedida indireta.
Falta grave. Justa causa. Princípios. Espécies.
25) Obrigações decorrentes da cessação do
contrato de emprego. Indenizaçáo por tempo de
serviço: conceito e fundamento jurídico.
Indenizaçáo nos casos de contrato a termo. Aviso
prévio. Mulfa do art. 477 da CLT. Procedimentos e

CEP: Fone:
E-mail:
OBS: Formulário a ser entregue- na Inscrição
Definitiva, juntamente com as declarações
subscritas pelas pessoas indicadas.

ANEXO VIII
Relação de exames médicos e laboratoriais:
1- Hemograma completo - validade 1 mês;
2- Glicemia - validade 1 mês;
3- Ureia - validade 1 mês;
4- Creatinina - validade 1 mês;
5- Transaminase Glutâmico Oxalacética
(TGO/AST) * validade 1 mês;
6- Transaminase Glutâmico Pirúvica (TGP/ALT) -
validade 1 mês;
7- Gamaglutamil Transpeptidase (Gama-GT) -
validade 1 mês;
8- Colesterol total - validade 1 mês;
9- Colesterol frações - validade irnês;
10- Triglicérides - validade 1 mês;
11- Grupo sanguíneo e fator RH
12- Urina tipo 1 com sedimento - validade 1 mês;
13- Protoparasítológico de fezes - validade 1 mês:
14- Eletrocardiograma, com laudo - validade 1
mês;
15- Radiografia de tórax em PA, com laudo -
validade 1 ano;
16- Colpocitológico (Papanicolau) - validade 1 ano;
17- Mamografia - acima de 40 anos - validade 1
ano;
18- P.S.A.- acima de 40 anos - validade 1 ano
(homens);
19 - exame antidrogas - exame com janela de
detecção de 90 (noventa) dias pela amostra de
queratina para: a) maconha; b) metabólicos do
delta-9 THC; c) cocaína; d) anfetaminas (inclusive
metabólicos e seus derivados); e) opiáceos.- Atestado de médico cardiologista, atestando
aptidão cardiológica para o cargo de Juiz do
Trabalho. É necessário que no atestado conste a
especialidade do médico (Cardiologia) ou que
conste o registro do título de especialista do
médico no CRM. Validade 1 mês.
- Atestado de médico psiquiatra, atestando aptidão
mental para o cargo de Juiz do Trabalho. É
necessário que no atestado conste a
especialidade do médico (Psiquiatria) ou que
conste o registro do título de especialista do
médico no CRM. Validade 1 mês.
A avaliação psiquiátrica realizada pelo especialista
deverá ser detalhada, constando no laudo, no
mínimo, informações sobre comportamento,
humor, coerência e relevância do pensamento,
conteúdo ideativo, percepções. hiperatividade,
encadeamento de idéias, orientação, memória
recente, memória remota, tirocínio, uso ou não de
medicamentos psicotrópicos (psicofármacos) e,
ainda, qualquer antecedente de doença
psiquiátrica.
OBS:
Os resultados dos exames laboratoriais deverão
ser apresentados na data da avaliação médica. O
candidato deverá trazer o laudo, assim como as
fotografias e traçados correspondentes no caso de
exames de imagem ou métodos gráficos.
A critério médico, poderão ser solicitados exames
laboratoriais complementares e/ou avaliações
especializadas, se eventualmente indicados para
conclusão e emissão do laudo de aptidão.

ANEXO IX
PROGRAMA PARA CONCURSO DE JUIZ DO

TRABALHO SUBSTITUTO
De acordo com o Anexo II e o Anexo VI da
Resolução n° 75/2009 do Conselho Nacional de
Justiça.
DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO
1) Direito do Trabalho: conceito, características,
divisão, natureza, funções, autonomia.
2) Fundamentos e formação histórica do Direito do
Trabalho. Tendências atuais do Direito do
Trabalho. FlexibiHzação. Desregulamentação.
3) Fontes formais do Direito do Trabalho.
Conceito, classificação e hierarquia. Conflitos e
suas soluções.
4) Hermenêutica: interpretação, integração e
aplicação do Direito do Trabalho.Métodos básicos
de exegese. O papel da equidade. Eficácia das
normas trabalhistas no tempo e no espaço.
Revogação. Irretroatividade. Direito adquirido.
5) Princípios do Direito do Trabalho. Princípios
constitucionais do Direito do Trabalho. Distinção
entre princípio e norma.
6) Renúncia e transação no Direito do Trabalho.

Respondeu ou responde a Inquérito Policial?

Respondeu ou responde a Inquérito Policial na
Justiça Militar Estadual?

Respondeu ou responde a Inquérito Policial na
Justiça Militar da União?

trabalhadores intelectuais,

Respondeu ou responde a Processo Criminal na
Justiça Federal?

Respondeu ou responde a Processo Criminal na
Justiça Estadual ou Distrital?

Respondeu ou responde a Processo Criminal na
Justiça Eleitoral?

Foi beneficiado péla Lei n° 9.099/1995 e/ou pela
10.259/2001 (que dispõem sobre infrações penais
de menor potencial ofensivo ou suspensão do
processo)? TCO

Responde ou responde a Ação Cível?

Em caso positivo, indique o local, a data, e o
motivo (n° do inquérito, do Processo, Vara
Criminal, Vara Cível, Tribunal):
Possui títulos protestados?

Na hipótese de ocupar ou de ter ocupado cargo
público nas esferas municipal, estadual, distrital ou
federal, responda às seguintes perguntas:

Respondeu ou responde a Sindicância Disciplinar,
a Inquérito Administrativo ou a Processo
Administrativo?

Em caso positivo, indique o local, a data, e o
motivo (n° do inquérito, do Processo, Vara
Criminal, Tribunal):
DADOS BANCÁRIOS:
Banco: Agência: Conta-corrente:
Relacione os clubes recreativos que frequenta(ou)
ou a que é associado, entidades de classe, partido
político ou sindicato aos quais é filiado:
Você tem vícios? Quais? (fumo, bebidas, etc.)
Você é usuário, mesmo que eventual, de algum
tipo de droga? Qual? (maconha, cocaína,
anfetaminas, barbitúricos, etc.) •

Qual a sua opinião a respeito das drogas?
Por que pretende ingressar na carreira da
Magistratura?
Declaro, sob as penas da Lei, inseridas no art. 299
do CPB, que todas as informações aqui prestadas
são verdadeiras e que não omiti nenhum fato que
impossibilite o meu ingresso no Tribunal Regional
do Trabalho da 8a Região, como Juiz do Trabalho
Substituto.
Outrossim, autorizo a Comissão de Concurso da
Magistratura do TRT da 8a Região a verificar as
informações prestadas e a constatar se possuo
conduta irrepreensível e idoneidade moral
inatacável para exercer o cargo pretendido.
Local e data
Assinatura do Candidato
OBS: Formulário a ser entregue na Inscrição
Definitiva.

ANEXO VII
Nome de 3 (três) pessoas, sendo pelo menos
uma delas autoridade e as demais professores
universitários da área jurídica, que possam
prestar informações sobre o candidato,
anexando as respectivas declarações
assinadas. (Item 8.6.1 do Edital)
Nome: •

Estado Civil:
RG:CPF:
Cargo/Profissão:
Local de Trabalho:
Endereço:
Bairro: Cidadé: UF:
Tel:
Endereço Residencial:
Bairro: Cidade. UF:
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noções gerais, espécies, interpretação e alteração.
Cumulação de pedidos.
9) Tutela inibitória e antecipação de cutela. Tutela
específica e antecipada das obrigações de fazer e
não fazer.
10) Resposta do réu: defesa direta e defesa
indireta. Contestação, exceção e objeção.
Exceções processuais: incompetência,
impedimento e suspeiçáo. Reconvenção. Revelia.
A carência de ação. Litispendência, conexão e
continência de causa.
11) Prova: conceito; objeto; prova de direito; prova
ilícita. Ônus da prova: finalidade, princípios,
disciplina. Iniciativa" probatória do juiz. Prova
emprestada. Apreciação da prova: papel do juiz.
sistemas. Indício e presunções.
12) Sentença: conceito, classificação, requisitos e
efeitos. Julgamento extra , ultra e citra petita. Coisa
julgada: limites e efeitos. Coisa julgada e
preclusão. Espécies de preclusão.
13) Recursos: princípios gerais e efeitos. Recurso
adesivo e reexame necessário. Embargos de
declaração. Recurso extraordinário e recurso
especial. Natureza e fins. Hipóteses de cabimento.
14) Ação civil de improbidade administrativa.
15) Incidente de uniformização de jurisprudência.
16) Processo de execução. Partes. Liquidação.
Natureza jurídica da liquidação e modalidades.
Títulos executivos judiciais e extrajudiciais.
Responsabilidade patrimonial,
impenhoráveis. Execução das obrigações de fazer
e não fazer. Execução contra a Fazenda Pública.
17) Processo cautelar: disposições e princípios
gerais, liminares, sentença cautelar e seus efeitos.
Medidas cautelares específicas: arresto,
sequestro, busca e apreensão, exibição, produção
antecipada de provas e protesto.
DIREITO CONSTITUCIONAL
1) Constituição. Conceito, objeto e elementos.
Supremacia da Constituição. Tipos de
Constituição. Poder Constituinte. Emenda,
Reforma e Revisão Constitucionais.
2) Princípios constitucionais: validade, eficácia e
aplicação. Princípio da isonomia. Princípios
constitucionais do trabalho.
3) Normas constitucionais. Classificação.
Aplicabilidade. Normas constitucionais e
inconstitucionais. Interpretação da norma
constitucional.
4) Dos direitos e garantias fundamentais. Direitos
e deveres individuais, difusos e coletivos. Tutelas
constitucionais das liberdades: habeas corpus,
habeas data, mandado de segurança individual e
coletivo, mandado de injunção e ação popular.
Dos direitos sociais. Da associação sindical:
autonomia, liberdade e atuação.
5) Constituição e Processo: direitos e garantias
fundamentais de natureza processual.
6) Da Administração Pública. Estruturas Básicas.
Servidores Públicos. Princípios constitucionais.
7) Princípio da separação dos Poderes:
implicação, evolução e tendência.
8) Poder Legislativo. Organização. Atribuições do
Congresso Nacional. Fiscalização contábil,
financeira e orçamentária. Competências do
Senado e da Câmara. Processo legislativo.
9) Poder Executivo. Presidencialismo e
Parlamentarismo. Ministros de Estado. Presidente
da República: poder regulamentar. - Medidas
provisórias. União. Competência. Bens da União.
Estado membro. Competência. Autonomia. Distrito
Federal. Territórios Federais. Municípios.
Competência. Regiões metropolitanas.
10) Poder Judiciário. Organização. Órgãos e
Competência. Supremo Tribunal Federal, Superior
Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho.
Justiça Federal, Justiça Estadual, Justiça do
Trabalho. Estatuto Constitucional da Magistratura.
Garantias da Magistratura,Estatuto.
11) Controle da constitucionalidade das leis:
conceito, espécies, ação direta de
inconstitucionalidade, ação declaratória de
constitucionalidade e arguição de descumprimento
de preceito fundamental. Controle difuso Efeitos
da declaração de constitucionalidade das leis
12) Das Finanças Públicas: normas gerais: cos
orçamentos. Execução contra a Fazenda Pública
13) Da 'Ordem Económica e Financeira. Do -
princípios gerais da atividade económica.
Atividade Económica do Estado. Propriedade na 1
Ordem Económica. Regime constitucional da
propriedade: função socioambiental. Sistema
Financeiro Nacional.

direitos concernentes à cessação do contrato.
Homologação. Quitação. Eficácia liberatória.
26) Estabilidade e garantias provisórias de
emprego: conceito, caracterização e distinções.
Formas de estabilidade. Teoria da nulidade da
despedida arbitrária. Renúncia à estabilidade.
Homologação. Despedida de empregado estável.
Efeitos da dispensa arbitrária ou sem justa causa:
readmissão e reintegração. Indenizações
rescisórias. Despedida obstativa.
27) O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
28) Prescrição e decadência no Direito do
Trabalho.
29) Segurança e higiene do trabaiho. Labor em
circunstâncias agressoras da saúde e segurança
do empregado. Periculosidade e insalubridade.
Trabalho da criança, do menor e. da mulher. A
discriminação no contrato de trabalho. Trabalho
noturno.
30) Súmulas e Orientações Jurisprudenciais do
Tribunal Superior do Trabalho.
DIREITO COLETIVO DO TRABALHO
1) Direito Coletivo do Trabalho: definição,
denominação, conteúdo, função. Os conflitos
coletivos de trabalho e mecanismos para sua
solução. Direito Coletivo: o problema das fontes
normativas e dos princípios jurídicos.
2) Liberdade sindical. Convenção n° 87 da OIT.
Organização sindical. Modelo sindical brasileiro.
Conceito de categoria. Categoria profissional
diferenciada. Dissociação de categorias. Membros
da categoria e sócios do sindicato.
3) Entidades sindicais: conceito, natureza jurídica,
estrutura, funções, requisitos de existência e
atuação, prerrogativas e limitações. Garantias
sindicais. Sistemas sindicais: modalidades e
critérios de estruturação sindical; o problema no
Brasil.
4) Negociação coletiva. Função. Níveis de
negociação. Instrumentos normativos negociados:
acordo coletivo e convenção coletiva de trabalho.
Efeitos das cláusulas. Cláusulas obrigacionais e
cláusulas normativas. Incorporação das cláusulas
nos contratos de emprego.
5) Mediação e arbitragem no Direito do Trabalho.
Poder normativo da Justiça do Trabalho.
6) Atividades do Sindicato. Condutas
antissindicais: espécies e consequências.
7) A greve no direito brasileiro.
8) Direitos e interesses difusos, coletivos e
individuais homogéneos na esfera trabalhista.
9)Súmulas, Orientações Jurisprudenciais e
Precedentes Normativos do Tribunal Superior do
Trabalho.
DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO
1) Direito Processual do Trabalho. Princípios.

Fontes. Autonomia. Interpretação. Integração.
Eficácia.
2) Organização da Justiça do Trabalho.
Composição, funcionamento, jurisdição e
competência de seus órgãos. Os juízos de Direito
investidos de jurisdição trabalhista. Corregedoria-
Geral e Regional do Trabalho. Atribuições.
3) O Ministério Público do Trabalho. Organização.
Competência. Atribuições. Lei Complementar n°

\ Inquérito civil público.
4, competência da Justiça do Trabalho: em razão
da matéria, das pessoas, funcional e do lugar.
Conflitos de Competência.
5) Partes, procuradores, representação,
substituição processual e litisconsórcio.
Assistência Judiciária. Justiça Gratuita. Jus
Postulandi . Mandato tácito.
6) Atos, termos e prazos processuais. Despesas
processuais. Responsabilidade. Custas e
emolumentos. Comunicação dos atos processuais.
Notificação.
7) Vícios do ato processual. Espécies. Nulidades
no processo do trabalho: extensão, princípios,
arguição, declaração e efeitos. Preclusão.
8) Dissídio individual e dissídio coletivo. Distinção.
Dissídio individual: procedimentos comum e
sumarissimo. Petição inicial: requisitos, emenda,
aditamento, indeferimento. Pedido.
9) Audiência. "Arquivamento". Conciliação.
Resposta do reclamado. Defesa direta e indireta.
Revelia. Exceções. Contestação. Compensação.
Reconvenção.
10) Provas no processo do trabalho: princípios,
peculiaridades, oportunidade e meios.
Interrogatórios. Confissão e consequências.
Documentos. Oportunidade de juntada. Incidente

falsidade. Perícia. Sistemática de realização das
perícias. Testemunhas.

^
Compromisso,

impedimentos e consequências. Ônus da prova no
processo do trabalho.
11) Sentença nos dissídios individuais. Honorários
periciais é advocatícios. Termo de conciliação e
seus efeitos: perante as partes e terceiros. INSS.
12) Sistema recursal trabalhista. Princípios,
procedimento e efeitos dos recursos. Recurso
ordinário, agravo de petição, agravo de
instrumento e embargos de declaração. Recurso
adesivo. Pressupostos extrínsecos ' de
admissibilidade dos recursos. Juízos de
admissibilidade e de mérito do recurso.
13) Recurso de revista. Pressupostos intrínsecos
de admissibilidade. Prequestionamento. Matéria
de fato. Efeitos. Juízo de admissibilidade. Recurso
nos dissídios coletivos. Efeito suspensivo.
14) Execução Trabalhista. Execução provisória e
execução definitiva. Carta de sentença. Aplicação
subsidiária da Lei de Execuções Fiscais. Execução
de quantia certa contra devedor solvente.
Execução de títulos extrajudiciais. Execução da
massa falida. Liquidação da Sentença. Mandado
de Citação. Penhora.
15) Embargos à Execução. Exceção de pré-
executividade. Impugnação à sentença de
liquidação. Embargos de Terceiro. Fraude à
execução.
16) Expropriação dos bens do devedor.
Arrematação. Adjudicação. Remição. Execução
contra a Fazenda Pública: precatórios e dívidas de
pequeno valor.
17) Execução das contribuições previdenciárias:
competência, alcance e procedimento.
18) Inquérito para apuração de falta grave.
Conceito e denominação. Cabimento. Prazo.
Julgamento do inquérito. Natureza e efeitos da
sentença.
19) Ações civis admissíveis -no processo
trabalhista: ação de consignação em pagamento,
ação de prestação de contas, mandado de
segurança e ação monitoria. Ação anulatória: de
sentença e de
cláusula de acordo ou convenção coletiva de
trabalho.
20) Ação civil pública. Ação civil coletiva.
Legitimados, substituição processual, condenação
genérica e liquidação. Coisa julgada e
litispendência.
21) Dissídio Colefivo. Conceito. Classificação.
Competência. Instauração: prazo, legitimação e
procedimento. Sentença normativa. Efeitos e
vigência. Extensão das decisões e revisão. Ação
de Cumprimento.
22) Ação rescisória no processo do trabalho.
Cabimento. Competência. Fundamentos de
admissibilidade. Juizo rescindente e juízo
rescisório. Prazo para propositura. Início da
contagem do
prazo. Procedimento e recurso.
23) Tutela antecipatória de mérito ,e tutelas
cautelares no Direito Processual do Trabalho.
24) Súmulas e Orientações Jurisprudenciais do
Tribunal Superior do Trabalho.
25) Procedimento sumarissimo.
26) Correição parcial. Reclamação à instância
superior.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
1) Princípios fundamentais do processo civil.
2) Jurisdição e competência: conceito, formas,
limites e modificações da competência.
3) Ação: conceito, classificação, espécies,
natureza jurídica. Ação e pretensão. Condições da
ação.
4) Processo: conceito e natureza jurídica. Relação
jurídica processual e relação jurídica material.
Objeto do processo: mérito da causa. Processo e
procedimento. Tipos de processo: processo de
conhecimento, processo cautelar e processo de
execução. Noções. Conceito._
5) Formação;‘suspensão e' extinção do processo.
Pressupostos processuais. Ausência. Efeitos.
Efetividade do processo.
6) Sujeitos da relação processual. Parte. Conceito.
Capacidade de ser parte e capacidade de estar
em Juízo. Legitimação ordinária e extraordinária:
substituição processual. Procuradores. Ministério
Público. O Juiz. Intervenção de terceiros.
Assistência.

7) Atos processuais. Prazos. Despesas
processuais. Honorários-.
8) Petição inicial: requisitos e vícios. Pedido:

Bens

f
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5) A atividade empresarial e a publicidade. A
publicidade e a tutela do consumidor. Publicidade
simulada, enganosa, abusiva. Responsabilidade
civil do anunciante, da agência de propaganda e
do veículo de comunicação.
6) Títulos de crédito: conceito, natureza jurídica e
espécies - letra de câmbio, duplicata, cheque,
warrant.
7 ) As Sociedades empresariais: conceito,
classificação, características, distinções, registro.
Da Sociedade não personificada: Da Sociedade
em comum, Da Sociedade em conta de
participação. Da Sociedade personificada: Da
Sociedade simples, em nome coletivo,
comandita simples, limitada, anónima,
comandita por ações, cooperativa e coligadas. Da
Sociedade dependente de autorização: da
sociedade nacional e da sociedade estrangeira.
8) Contratos mercantis frente ao atual código civil:
alienação fiduciária ém garantia, arrendamento
mercantil ( leasing) , franquia ( franchising - Lei n°
8.955/94), faturizaçáo ( factoring ) , representação
comercial, concessão mercantil.
9) Sociedade limitada. Conceito e legislação.
Direitos e obrigações dos sócios e
administradores. Doutrina da desconsideração da
personalidade jurídica. Da saída do sócio. Da
dissolução e liquidação da sociedade. Do capital
social. Da exclusão do sócio.
10) Sociedade anónima: conceito, características e
espécies. Capital social. Ações. Modificação do
capital. Acionistas: direitos e obrigações.
Assembleias.- Conselho de Administração.
Diretória. Administradores: deveres e
responsabilidades. Dissolução, liquidação e
extinção da Companhia. Condição Jurídica dos
empregados eleitos diretores da sociedade.
11) Da liquidação da Sociedade, Da
transformação, Da incorporação, Da fusão e da
cisão das sociedades.
12) Recuperação Judicial, a extrajudicial e a
falência do empresário e da sociedade
empresária. (Lei n°11.101/2005)
13) O Código de Defesa do Consumidor: princípios
de regência, interpretação e ónus da prova.
Desconsideração da personalidade jurídica.
Interesses ou direitos difusos, coletivos e
individuais homogéneos.
14) Conceito de tripulante de aeronave segundo o
Ccxjigo Civil Brasileiro de Aeronáutica (Lei n°
7565, de 19.12.1986). Composição da tripulação
de aeronave. Comandante de aeronave e sua
responsabilidade no que diz respeito à tripulação.
Regulamentação das profissões do aeroviário
(Decreto n° 1232, de 22.06.1962) e do Aeronauta
(Lei n° 7183/84).
DIREITO PREVIDENCIÁRIO
1) Constituição Brasileira/88: Da Seguridade
Social: Disposições Gerais; Da Saúde; Da
Previdência Social; Da Assistência Social.
2) Plano de Custeio da Previdência: conceítuaçáo
e princípios constitucionais. Da Organização da
Seguridade Social. Do Financiamento da
Seguridade Social: dos contribuintes; do salário-
de-contribuição; da arrecadação e do recolhimento .
das contribuições; da prova de inexistência de
débito. Das disposições Gerais. "
3) Plano de Benefícios da Previdência Social: Da
finalidade e dos Princípios Básicos da Previdência
Social. Do Regime Geral de Previdência Social.
Dos Beneficiários. Das Inscrições. Das Prestações
em Geral: benefícios/serviços. Acidente do
Trabalho. Períodos de carência. Salário-de-

benefício. Da Renda mensal do benef ício. Seguro
Desemprego.
4) Prescrição e Decadência.
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
1) Trabalho infantil: conceito e normas legais
aplicáveis. Proibições ao trabalho do menor.
Penalidades. Efeitos da contratação. Doutrina da
proteção integral da criança e do adolescente.
Tratamento legal e constitucional.
2) Os Conselhos Tutelares e de Direitos da criança
e do adolescente: composição, atribuições.
3) Normas de proteção ao trabalhador
adolescente. Limites à contratação. Estágio e
aprendizagem: conceitos, distinção e
características. Direitos do estagiário e do
aprendiz. Requisitos para a adoção válida dos
regimes de estágio e de aprendizagem. Extinção
do contrato de aprendizagem. Proteção ao
trabalhador adolescente portador de deficiência.
4) Trabalho Educativo.

do Trabalho sobre os Princípios e Direitos
Fundamentais no Trabalho.
7) OMC e concorrência internacional. " Dumping
Social ', “Cláusula Social" e “Selo Social". Padrões
trabalhistas mínimos.
8) Aplicação de lei trabalhista estrangeira: os
princípios da lex loci execucionis e de locus regit
actum.
9) Direito comunitário: conceito e princípios e
orientações sociais. Mercosul, Nafta e União
Europeia: constituição, estrutura, principais
normas em matéria social. Livre circulação de
trabalhadores, normas processuais do Mercosul.
10) Normas internacionais de proteção da criança
e do adolescente contra a exploração económica:
Convenção sobre os Direitos da Criança, da
Organização das Nações Unidas; Pacto dos
Direitos Económicos, Sociais e Culturais, da ONU;
Convenção 138 e Recomendação 146, de 1973,
sobre a idade mínima para a admissão no
emprego, da Organização Internacional do
Trabalho; Convenção 182 e Recomendação 190,
sobre as piores formas de trabalho infantil, da
Organização Internacional do Trabalho.

14) Ordem Social. Seguridade. Social. Meio
Ambiente. Da família, da criança, do adolescente,
do idoso, dos índios.
15) Federação - brasileira: características.
discriminação de competência na Constituição de
1988.
16) Advocacia Geral da União, representação
judicial e consultoria jurídica dos Estados e do
Distrito Federal.
DIREITO ADMINISTRATIVO
1) Princípios informativos da administração
pública.
2) Ato administrativo: conceito, classificação,
requisitos e revogação/ Atos administrativos
vinculados e discricionários. O mérito do ato
administrativo.
3) Vícios do ato administrativo. Atos
administrativos nulos e anuláveis. Teoria dos
motivos determinantes.
4) Administração direta e indireta. Autarquia.
Sociedade de economia mista. Empresa pública.
Fundação pública. Agências reguladoras e
executivas.
5) Poderes da administração: hierárquico;
disciplinar; regulamentar e de polícia. Poder de
polícia: conceito. Polícia judiciária e polícia
administrativa. As liberdades públicas e o poder de
polícia.
6) Responsabilidade civil do Estado: fundamentos;
responsabilidade sem culpa; responsabilidade por
ato do servidor e por ato judicial. Ação regressiva.
7) Controle jurisdicional de legalidade dos atos
administrativos: limites, privilégios da
administração e meios de controle.
8) Bens públicos. Imprescritibilidade e
impenhorabilidade.
9) Agentes públicos. Servidor público e funcionário
público. Direito de sindicalizaçáo e direito de greve
do servidor público. Regime Jurídico dos
servidores públicos civis da União: Lei n° 8.112, de
11/12/1990. Natureza jurídica da relação de
emprego público. Agentes políticos.
10) Improbidade Administrativa.
11) Inquérito civil público: natureza, objeto,
instauração e conclusão. Ajustamento de conduta.
12) Serviço público: conceito; caracteres jurídicos;
classificação e garantias.
DIREITO PENAL
1) Conceitos penais aplicáveis ao Direito do
Trabalho: dolo; culpa; reincidência; circunstâncias
agravantes; circunstâncias atenuantes; majorantes
e minorantes.
2) Tipo e tipicitíade penal. Exclusão. Legítima
defesa e estado de necessidade.
3) Crime: conceito, tentativa, consumação,
desistência voluntária, arrependimento eficaz,
culpabilidade, coautoria e coparticipação.
4) Crimes contra a liberdade pessoal.
5) Crimes contra o património: estelionato,
apropriação indébita, furto, roubo, receptaçáo,
extorsão e dano.
6) Crimes contra a honra. .
7) Crime de abuso de autoridade.
8) Crimes contra a administração da justiça.
9) Direito Penal do Trabalho: crimes contra a
organização do trabalho; condutas criminosas
relativas à anotação da Carteira de Trabalho e
Previdência Social; retenção de salário:
apropriação indébita e sonegação das
contribuições previdendárias.
10) Crimes de falsidade documental: falsificação
de documento público, falsificação de documento
particular, falsidade ideológica, falsidade de
atestado médico, uso de documento falso e
supressão de documento.
DIREITO INTERNACIONAL E COMUNITÁRIO
1) Sujeitos do direito internacional público: Estados
e Organizações Internacionais.
2) Órgãos das relações entre os Estados: agentes
diplomáticos; representantes . consulares;
Convenções de Viena de 1961.e 1963; as Missões
Especiais.
3) A imunidade de jurisdição dos Estados: origem,
fundamentos e limites. Imunidade de execução.
4) Atividades do estrangeiro no Brasil: limitações
(constitucionais); imigração espontânea e dirigida.
5) Tratados Internacionais: vigência e aplicação no
Brasil.
6) Organização Internacional do Trabalho: história;
órgãos; papel da Comissão Peritos e do Comité de
Liberdade Sindical. Convenções e recomendações
internacionais do trabalho: vigência e aplicação no
Brasil. Declaração da Oraanização Internacional

em
em

DIREITO CIVIL
(obs.: considerando-se o novo Código Civil)
1) Da lei. Eficácia espacial e temporal; princípio da
irretroatividade da lei. Revogação, derrogação e
ab-rogação. Direito adquirido.
2) Das pessoas. Naturais: personalidade e
capacidade; modalidades, modificações e direitos.
Da ausência. Jurídicas. Espécies, personificação,
direitos e obrigações. As fundações. Grupos
jurídicos não personificados. Despersonalização e
responsabilidades. Domicílio e residência.
3) Dos fatos jurídicos. Negócios e atos jurídicos.
Definições, espécies, pressupostos de validade,
prova, defeitos e invalidades. Modalidades dos
negócios jurídicos. Teoria das nulidades. Atos
ilícitos. Boa*fé objetiva e subjetiva. Prescrição e
decadência.
4) Dos bens e suas classificações. Do bem de
família.
5) Das obrigações. Conceito, modalidades,
transmissão, adimplemento e extinção.
Obrigações líquidas e ilíquidas.Cláusula penal. Do

Responsabilidadeinadimplemento.
extracontratual. Teoria da imprevisão.
6) Dos contratos. Disposições gerais. Da extinção
dos contratos: exceção do contrato não cumprido
e da resolução por onerosidade excessiva. Das
várias espécies de contrato: compra e venda;
doação; empréstimo - comodato e mútuo;
prestação de serviço; empreitada; depósito;
mandato; transação. Locação de imóvel
residencial ao empregado e direito de retomada.
Do enriquecimento sem causa.
7) Empresa. Concêito. Do empresário e do
exercício da empresa. Da sociedade: disposições
gerais, espécies, direitos, obrigações e
responsabilidades:- da sociedade e dos sócios.
Liquidação, transformação, incorporação, fusão e
cisão. Do estabelecimento: institutos
complementares, prepostos. Sociedade Limitada:
disposições preliminares, quotas, administração,
deliberação dos sócios, aumento e redução do
capital, resolução da sociedade em relação a
sócios minoritários. Dissolução: modos e efeitos.
Da sociedade cooperativa.
8) Hierarquia, integração e interpretação da lei.
Métodos de interpretação. Analogia, Princípios
Gerais do Direito e Equidade.
9) Da responsabilidade civil. Das preferências e
privilégios creditórios.
DIREITO EMPRESARIAL
(Obs.:considerando-se o novo Código Civil)
1) O Empresário. A figura do empresário individual
e da sociedade empresária. Requisitos
necessários, capacidade, impedimentos, direitos e
deveres em face da legislação vigente.
2) O Estabelecimento empresarial. Conceito,
natureza e elementos. Do Registro das Empresas.
Do Nome comercial: natureza e espécies. Dos
prepostos. Da escrituração e dos livros comerciais
obrigatórios: espécies, requisitos e valor probante.
3) Propriedade Industrial. Bens da propriedade
industrial. intelectual.propriedade .
Patentiabilidade. Registrabilidade. Exploração da
propriedade industrial.
4) A atividade empresarial e a qualidade do
fornecimento de bens e serviços. Direitos do
consumidor na solução dos vícios no fornecimento
de bens e serviços.

A
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MACAPÁ-AP, 2^de março cç^012.

Bel.SALlM SANTIAGO LEITE
PR^IDENTE DA CPl/MP-AP

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

recursos
02.10.2012-Publicação novo resultado
21.10.2012-8h-2a ETAPA - 2a PROVA ESCRITA -
SENTENÇA
29.10.2012-15h-Sessáo pública identificação
provas e resultado
31.10.2012-Publicação resultado
14.11.2012-9h-Sessáo pública julgamento
recursos
16.11.2012-Publicaçâo novo resultado
19.11 a 03.12.2012-3a ETAPA - INSCRIÇÃO
DEFINITIVA - 15 dias
19.11 a 03.12.2012-lnvestigação social e
sindicância vida pregressa
19.11 a 03.12.2012-Exame Psicotécnico
19.11 a 03.12.2012-Apresentaçào exames a
médico indicado pelo TRT
06.12.2012-Publicação deferimento inscrições
definitivas
06.12.2012-Notificaçáo pessoal de eliminação de
candidato *
12.12.2012-Julgamento recursos de indeferimento
de inscrição definitiva
14.12.2012-Publicaçáo nova relação de inscrições
definitivas deferidas

14.12.2012-Publicação programa específico
agrupado da Prova Oral
23, 24 e 25.01.2013-4a ETAPA - PROVA ORAL
23.01.2013-8h e 14h-Manhà - Sorteio da ordem de
arguição de todos os candidatos. Após, sorteio de
pontos dos primeiros candidatos a serem arguidos
Tarde - sorteio de pontos dos próximos candidatos
a serem arguidos.
24.01.2013-8h e 14h-Manhá - Sorteio de pontos e
Prova (candidatos remanescentes). Tarde -
Sorteio de pontos e Prova, (candidatos
remanescentes).
25.01.2013-8h e 14h-Manhá - Prova (candidatos
remanescentes). Tarde - Prova (candidatos
remanescentes).
25.01.2013-Sessão pública divulgação resultado -
após todas as provas
29.01.2013-Publicação resultado
04.02.2013-9h-5a ETAPA - PROVA DE TÍTULOS
06.02.2013-Publicação resultado da avaliação dos
títulos
22.02.2013-10h-Sessão pública julgamento
recursos
25.02.2013-Publicação novo resultado
28.02.2013-RESULTADO FINAL
07.03.2013-HOMOLOGAÇÃO PLENO
11.03.2013-Publicação da homologação e do
resultado final

NOÇÕES GERAIS DE DIREITO E FORMAÇÃO
HUMANÍSTICA
A) SOCIOLOGIA DO DIREITO
1) Introdução à sociologia da administração
judiciária. Aspectos gerenciais da atividade.judiciária
(administração e economia). Gestão. Gestão de
pessoas.
2) Relações sociais e relações jurídicas. Controle
social e o Direito. Transformações sociais e Direito.
3) Direito, Comunicação Social e opinião pública.
4) Conflitos sociais e mecanismos de resolução.
Sistemas não-judiciais de composição de litígios.
B) PSICOLOGIA JUDICIÁRIA
1) Psicologia e Comunicação: relacionamento
interpessoal, relacionamento do magistrado com a
sociedade e a mídia.
2) Problemas atuais da psicologia com reflexos no
direito: assédio moral e assédio sexual.
3) Teoria do conflito e os mecanismos
autocompositivos. Técnicas de negociação e
mediação. Procedimentos, posturas, condutas e
mecanismos aptos a obter a solução conciliada dos
conflitos.
4) O processo psicológico e a obtenção da verdade
judicial. O comportamento de partes e testemunhas.
C) ÉTICA E ESTATUTO JURÍDICO DA
MAGISTRATURA NACIONAL
1) Regime jurídico da magistratura nacional:
carreiras, ingresso, promoções, remoções.
2) Direitos e deveres funcionais da magistratura.
3) Código de Ética da Magistratura Nacional.
4) Sistemas de controle interno do Poder Judiciário:
Corregedorias, Ouvidorias. Conselhos Superiores e
Conselho Nacional de Justiça. .
5) Responsabilidade administrativa, civil e criminal
dos magistrados.
6) Administração judicial. Planejamento estratégico.
Modernização da gestão.
D) FILOSOFIA DO DIREITO
1) O conceito de Justiça. Sentido lato de Justiça,
como valor universal. Sentido estrito de Justiça, como
valor jurídico-político. Divergências sobre o conteúdo
do conceito.
2) O concerto de Direito. Equidade. Direito e Moral.
3) A interpretação do Direito. A superação dos
métodos de interpretação mediante puro raciocínio
lógico-dedutivo. O método de interpretação pela
lógica do razoável.
E) TEORIA GERAL DO DIREITO E DA POLÍTICA
1) Direito objetivo e direito subjetivo.
2) Fontes do Direito objetivo. Princípios gerais de
Direito. Jurisprudência. Súmula vinculante.
3) Eficácia da lei no tempo. Conflito de normas
jurídicas no tempo e o Direito brasileiro: Direito Penal,
Direito Civil, Direito Constitucional e Direito do
Trabalho.

O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO AMAPÁ. USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE
LHES SÀU CONFERIDAS POR LEI. CONSIDERANDO OS
CRITÉRIOS LEGAIS DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE E
OBSERVANDO OS PRECEITOS DO ARTIGO 43. INCISO VI
DA LEI 8.666/93. RESOLVE HOMOLOGAR O JULGAMENTO
DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÂO/MP-AP.
REALIZADA NA ÚLTIMA SESSÃO DO CERTAME SUPRA-
EPIGRAFADO, DO DIA 26/03/2012. ÀS 1000H. QUE
ADJUDICOU O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A
EMPRESA VENCEDORA: A E F GOUVEIA, PARA A
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO.

Macapá, 26 de março de 2012

HOMOLOGO NA FORMA DA LEI
8.666/93, E ALTERAÇÕES

v POSTERIORES.

ELDETE SILVA AGUIAR
PROMOTORA DE JUSTIÇA

ÇlRETORA-GERAL

RESULTADO FINAL DA LICITAÇÃO

CONVITE N°. 005/2011-CPL/MP-AP
MENOR PREÇO GLOBAL.
22/03//2012

MODALIDADE:
TIPO
DATA DE
ABERTURA
HORA
03JETO
(RESUMIDO)

10:00H
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
PARA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
LARANJAL DO JARI.
3000996/2012

ATENDER A

PROCESSO

J HAROLDO SOARES MEVENCEDOR

VALOR TOTAL R$ 18.568.00 (dezoito mil quinhentos e
sessenta e oito reais)

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
NA FORMA DA LEI 8.666/93 E ALTERAÇÕES

POSTERIORES PROCEDO A ADJUDICAÇÃO DO OBJETO
DA CARTA-CONVITE N°. 005/2012 A EMPRESA
VENCEDORA DO CERTAME: J HAROLDO SOARES ME,
COM O VALOR TOTAL DE RS 18 568,00 (dezoito mil
quinhentos e sessenta e oito reais), PARA A
AQUISIÇÃO DO COMBUSTÍVEL,

MACAPÁ-AP. 26 jtánptço óe 2012.

, L&oKs- f
Bel.SAtfM SANTIAGO LEITE
PRESIDENTE DA CPL/MP-AP4) O conceito de Política. Política e Direito.

5) Ideologias.
6) A Declaração Universal dos Direitos do Homem
(ONU).

Ministério Público Estadual
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

ANEXO X
CALENDÁRIO DE PROVAS E PUBLICAÇÕES

(sujeito a alterações)
26.04.2012-INSCRIÇÔES

O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO AMAPÁ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE
LHES SÃO CONFERIDAS POR LEI. CONSIDERANDO OS
CRITÉRIG3 LEGAIS DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE E
OBSERVANDO OS PRECEITOS DO ARTIGO 43. INCISO VI
DA CEl 8.666/93. RESOLVE HOMOLOGAR O JULGAMENTO
DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/MP-AP
REALIZADA NA ÚLTIMA SESSÃO DO CERTAME SUPRA-
EPIGRAFADO. DO DIA 22/03/2012, ÀS 10:00H. QUE
ADJUDICOU O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO À
EMPRESA VENCEDORA: J HAROLDO SOARES ME PARA A
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

[Procuradoria Geral de Justiça j28.03
PRELIMINARES

1.2012-Publicação inscrições preliminares

a

n " Ivana Lúcia Franco Cei
aderidas
11.05.2012-Julgamento recursos indeferimento
inscrição preliminar
14.05.2012-Publicação nova relação inscrições
deferidas
14.05.2012-Avaliação candidatos deficientes pela
Comissão Multiprofissional
16.05.2012-Publicaçáo inscrições preliminares
deferidas como candidatos deficientes
16.05.2012-Julgamento recursos de suspeição ou
impedimento e impugnação Comissões
18.05.2012-Publicação nova composição de
Comissões
27.05.2012-13h- 1a ETAPA - PROVA OBJETIVA
SELETIVA
29.05.2012-Publicação Gabarito
18.06.2012-1Oh-Sessão pública julgamento

RESULTADO FINAL DA LICITAÇÃO

Macapá. 26 de março de 2012.CONVITE N°. 003/2013-CPL/MP-AP
MENOR PREÇO GLOBAL
26/03/720*12

MODALIDADE:
TIPO
DATA DE
ABERTURA
HORA
OBJETO
(RESUMIDO)

HOMOLOGO. NA FORMA DA LEI
8.666/93. E ALTERAÇÕES
. POSTERIORES.10:00H

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
HOSPEDAGEM

FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO,
CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E
JANTAR.
3000889/2012

COMDE
* EM*

ELDETE SILVA AGUIAR
PROM< )TORA DE JUSTIÇA

DIHETORA-GERAL
PROCESSO

A E F GOUVEIA
R$ 19.880.00 (dezenove mil oitocentos
e oitenta reais).

VENCEDOR
VALOR TOTAL

DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO 4recursos
20.06.2012-1Oh-Sessão pública identificação
provas e resultado
22.06.2012-Publicação resultado
19.08.2012-8h-2a ETAPA - 1a PROVA ESCRITA -
DISCURSIVA
10.09.2012-1Oh-Sessão pública identificação
provas e resultado
12.09.2012-Publicação resultado
28.09.20>2-1Oh-Sessão pública julgamento

EXTRATO DA CARTA CONTRATO N° 091/2012;' ]?EA

OBJETO: Prestação de Serviços de Peç3S Teatros
atender às necessidades do Projeto ‘MP Vai â Es
Educação para o Consumo’

N° DO PROCESSO 3006820/2011-MPEA

MODALIDADE: Consulta n* 003/2012 - Justificativa n* i
004/2012.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
NA FORMA DA LEI 8.666/93 E ALTERAÇÕES

POSTERIORES. PROCEDO A ADJUDICAÇÃO DO OBJETO
DA CARTA-CONVITE N° 003/2012 A EMPRESA
VENCEDORA DO CERTAME A E F GOUVEIA, COM O
VALOR TOTAL DE R$ 19.880,00 (dezenove mil
oitocentos e oitenta reais), PARA A CONTRATAÇÃO
DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO. '

yy

I
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COMUNICADO
A. S & M TRANSPORTE E LOCAÇÀG DE MÁQUINAS
PESADAS LTDA - CNPJ 04.371.699/0001-57 Slluada a Rua
Deolinda Gomes n° 52, Pedra Branca do Amapari-AP. Torna
público que os funcionários aoaixo descrito não comparecem na
sede da empres3 a mais de 3D dias , solicitamos que os mesmos
compareçam até o dia 30/03/2012 para retomada de suas
atividades o nào comparecimento caracteriza abandone de
emprego
-Juvemlson Silva Brito RG.235533 e CPF:643 034.702-87 e Elias
Gomes aos Reis RG:203726e CPF:627.513.352-72

CONTRATANTE Ministério Público do Estado ac Amao-
CONTRATADA: Companhia Teatro Arena.
NOTA DE EMPENHO 0080/2012-MPEA

VALOR ESTIMADO R$45 000.00 (quarenta e cinco mil reais!

VlGÉNCIA:A partir da data de assinatura ate 31/12/2012

DATA ASSINATURA: 15/03/2012

ASSINATURA assinam pelo Contratante: Dra: Eldete Suva
Águia", Promotora de Justiça e Direiora Gerai do MPEA e. pela
Contratada: Sr*. Thaylana Soraya da Silva Juca Diretora
Presidente.

SINDICATO DOS TKABALHADORE8 MO COMERCIO DE
SANTANA DO ESTADO DO AMAPÁ

C\ capa. 23/03/20^ 2
EDITAL DE ABERTURA DE »ROCESSO ELEITORAL E DE
CONVOCAÇÃO OE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DE

ELEIÇÃO

A Prasidenu ao Sindicato dos Trabalhadorot nc Comércio dc
Santana do Estado do Amapi - SINTCSAN na uso das atribuições
que lhe eáo coitieridas pele artigo 32 do Estatuto Social. e
consicteranac o que restou dcddldc n2 reunléc extraordinária 02
Direiona. realizada em 16 de março de 2012. COMUNICA a aberturi
de PROCESSO ELEITORAL para escolto dos membros da
Diretona. Gonsetno Fiscal e Representantes junto a Federação dot
Trabalhadores no Comércio dos Estados do Pars t Amapá, e com
fundamento no arligo 11, do retendo Estatutc CONVOCA todos os
fitodos do Sindicato em pleno gozo de seus direitos eslatutãnos
para participarem ds ASSEMBLÉ1AS GERAL ORDINÁRIA DE
ELEIÇÃO dos refendos cargos, observado o seguinte
i - OO PROCESSO ELEITORAL 1.1.0 processo e«floral obedecerá
ao que dispõem: 1.1.1. O artigo 8o. incaos Vli c VIU da Constituiçàc
Federa*. 1.1.2 Os artigos 522 s 524 e 52« a 532 da CtT; 1.1.3.O
Estatuto Social, uspecrficamente o que consta dos artigos 12. aiinea
c 18. alínea b. e 31 a 64.I.- DA INSCRIÇÃO DE CHAPAS. 2.1 Aí
chapas serâc encaminhadas ã sede do Sindicato nos dias 2 a 20 de
abril de 2012 de segunda a sábado, no horário das 08:00 as 12:00 e
das 14:00 os 16:00, 2.2 As chapas deverão cooler o nome dos
candidatos, especificando os cargos a que concorrem, com a
documentação exigida. Ill - DA VOTAÇÃO, 31. A votação ocorrera;
3.i.1 No dia 27 de abril de 2012. das 08:00 as 16:00 horas. 3.1.2. No
dia 12 de maio tíe 2012. das 08.00 as 18:00 horas, caso n&o
alcançado o quorum previsto no caput do artigo 42; 3 1 3 No dia 21
dc maio de 2012 , das 08:00 às 18:00 horas, caso náo alcançado o
parágrafo pnmeiro do artigo 42T3.1.4 No dia 12 de Junho de 2012.
das 08:00 âs 18:00 horas, caso náo alcançado o parágrafo segundo
do artigo 42. 3.1 5. Em datas a designar, caso ocorra empale em
qualquer volaçáo, 3.2. Os votos ««rio coletados em umas fixa e
itinerante 3.3. A u.ma fixa estará iocafizada na Sede do Sindicato.
Sita na Avenida Princesa Isabel, tf 1182-A. 3.4. A uma itinerante será
levada por ao menos 2 (dois) integrantes da Mesa Coletora a locais
de grande concentração dc comerdários associados ao Sindicato.
3.5. Os votos serôo lançados^em cédulas, previamente rubricadas
por um dos representantes das chapas inscritas e por ao menos 2
(dois) membres da Mesa Coletora. tV-OA APURAÇÃO. 4.1. A
apuraçáo caberá á Mesa Apuradora. designada na torma do Estatuto
Social: 4.2. Encerrada a votação, os membros da Mesa Apuradora
contarão os votos; 4.3. O resuttado de votoçáo e oc demais aspectos
relevantes da apuração, inclusive recursos e impugnações, serão
lançadas em ata V - DOS RECURSOS E DAS IMPUGNAÇÕES.
5 1 Os recursos c impugnações serão julgados na forma prevista m
Estatuto. 5 2. As impugnações deverão ser apresentadas até 3 ( très)
dias. contados da publicação da ata de deferimento e Indeferimento
do registro das chcpas. VI -DA PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO.
61 O resultado, após o julgamento dos recursos e das
impugnações, aerà publicado por meio da edital a ser afixado na
sede do Sindicato. Revogam-se as disposições em contrário

Macapá 23 cte^arço de\2012.

DA SILVA \
Gestor Administrativo dos Contratos do MPEA

Portaria n°. 923/2009-DG/MPEA

DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

EXTRATO DO CONTRATO N° 029/2011-MPEA

OBJETO: Prestação de serviços de vigilância armada para
atender em caráter emergencial, as necessidades do Núcleo
de Apoio Técnico Administrativo do MPAP.

N° DO PROCESSO: 3007052/2011-MPEA

MODALIDADE. Ari 24. IV - LLC - Justificativa n° 058/2011

CONTRATANTE: Ministério Público do Estado do Amapá

CONTRATADA Bertillon - Vigilância e Transp de Valores
Ltda.

NOTA DE EMPENHO. 0604/2011-MPEA

VALOR DO CONTRATO: R$65.828 46 (sessenta e cinco mil
oitocentos e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos).

VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias

DATA ASSINATURA: 16/12/2011.
ASSINATURA. Assinam pelo Contratante. Dr. Flávio Costa
Cavalcante, Promotor de Justiça e Diretor-Geral do MPEA e;
pela Contratada: Sr. Eduardo Jose Araujo e Silva,
representante legal.

Macapá, 26/03/2012

Republicado por haver incorreções.

-̂TDEt^JR^ORRÉS DA SILVA \
Gestor Administrativo dos Contratos do MPEA

Portana n°. 923/2009-DG/MPEA
MaáiRito Vletra-r.ome!
Pjtoldofea SJNTCSAN

AMAPÁ GARDEN 8HOPPING 8/A

CNPJ/MF n° 11.806.496/0001-01
N1RE 1630000109-0Publicações Diversas

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA AS8EMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A 8E RE-
ALIZAR EM 04 DE ABRIL DE 2012

Nos termos da alinea 'b'do artigo 123 da Lei n° 6.404/76, ficam convocados os senho-

res acionistas da AMAPÁ GARDEN SHOPPING S/A ('Companhia') para se reunirem
assembleia geral extraordinária (“Assembleia Geral") a se realizar, em primeira

convocação, às 15h30min horas do dia 04 de abril de 2012, e em segunda convoca-
ção, às 15h45min horas do mesmo dia, na sede da Companhia, localizada na Rodovia
JK, Km 02, sem número, bairro Universidade, CEP 68.903-197, Município de Macapá,
Estado do Amapá, tal como definido na Reunião do Conselho de Administração reali-
zada no dia 22 de março de 2012, para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia:

11) Definição da empresa dc Engenharia que executará ô segunda fase da obra do empreendi-

mento. dfc acordo com as tomadas de preços, apresentadas na última reunião, conforme
item 1. alinea “a" da Ata de Reunião do Conselho cie Administração realizada cm_22_de
marco dr. 2012: ill) Definição quanto à data de realização da Assembleia Geral Qrdiná

na no més de abril/ 2012 nara aprovação das demonstrações financeiras rrfeicntys ao

LIQUIGÁSDISTRIBUIDORA S/A
Toma público que recebeu da Secretaria de Estado do Melo
Ambiente - sema , a renovação sa Licença de Operação, pelo
prazo de 02 (dofs) anos, para distribuição e comercialização
de GLP (Gás liquefeito de petróleo ), localizado na Rod.
Duque de caxias, s/n Retiro Nsa. Senhora de Lourdes, Gleba
AD-01,loteL-26bairro CoraçãoMacapá-AP.

em

PEDRO RAIMUNDO CORRÊA DA MATA
Torna público que recebeu do IMAP/SEMA a Licença de
Operação (Renovação) Ne 0047/2012, para extração de Saibro
(piçarra), válida por um ano, no km 09 da Rod. Duca Serra -
ramal da Estação, 261, Bairro do Coração, município de Macapá,
estado do Amapó . Não foi determinado o estudo de impacto
ambientai.

exercido de 2011.
Para participai na Assembleia Geral, os senhores acionistas deveráo apresentar origi-

cõpias autenticadas dos seguintes documentos: (1J documento hábil de identinais ou
dade do acionista, se pessoa física; (ii) documento hábil a comprovar a regularidade
da representação por representante legai, se acionista pessoa jurídica; ou (ill) instru-
mento de procuração, deviaamente regularizado na forma da lei, na hipótese de repre-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ -

COREM/AP •
AVISO OE LICITACÃO-Pregão Presencial - sentação dc acionista.

Répeiicõ-j Para fins de melhor organização da Assembleia Geral, a Companhia recomenda o de-
pósito na Companhia, com antecedência de 72 (setenta e duas) horas contadas da

data da realização da Asserobléia Geral, de cópia simpies dos documentos acima, refe-
ridos.

Considerando a Po»taria n * 002/2012, cuio objeto é designar
Preçoeira para atender as Licitação do COREN/AP. com 2 finalidade
de promover licitação na modalidaaú Pregão presencial
(REPETIÇÃO) para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, avisamos « quem
possa interessar quo estará disponível ns sedt* do COREN/AP o
edital da roferlda licitação.

EM

Macapá/AP, 23 de março de 2012.
O cerumo ocorrerá no dia 11 de abril de 2012 às 09:00h

LOCAL: COREW/AP, situado à Av. Procópio Rola.n.° 944, Centro.

Macapá-AP. 22 de março tie 2012.
;r'~ Adriana Lilian Ccmargoa

(presidente do Conselho de Administração)Andreia Gomes do Nascimento
Pregoeira em Exercício do Coren-AP

lín
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