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ANEXO II

BAREMA

Itens Valor Unit. Valor TotalValor Unit. Valor Total

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (MÁXIMO DE 5,0 PONTOS)

Por cada ano completo de pleno exercício (no máximo 10 anos) 0,3 3,0

Cursos, Treinamentos e/ ou Capacitação 2,0 2,0

* A comprovação de aprovação em concurso público para cargo efetivo deverá ser feita através da apresentação de cópia da publicação,

no Diário Ofificial da União ou do Estado, da homologação do resultado fifinal.

ANEXO III

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Conteúdo Específifico

Conhecimento básico sobre: Esquistossomose, Cuidados com o meio ambiente e saneamento básico. Conceitos de Epidemias

e endemias: Chagas, Dengue, Cólera, Febre Amarela, Leishmaniose, Raiva, Leptospirose, Malária. Noções de ética. Noções de

prevenções e recuperação da saúde. Biologia dos vetores. Reconhecimento geográfifico. Tratamento e cálculo para tratamento. Pesquisa

Entomológica. Criadouros. Lei 8.080/90 com as alterações. Constituição Federal de 1988 (seção II – Da Saúde).

Bibliografifia: Lei Federal nº. 8.080, de 19/09/1990, Lei Federal nº. 8.142, de 28/12/1990, Diretrizes nacionais para prevenção e controle

de epidemias de dengue. Ministério da Saúde, 2009. São sugeridas ainda obras didáticas e para-didáticas básicas, dicionários, periódicos

e outras publicações, além de informações veiculadas pelos meios de comunicação. Legislação atualizada e específica referente ao

cargo de interesse.

Matemática

As quatro operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais; Operações com

frações; Frações decimais e números decimais; Razão e proporção; Regra de três; Porcentagem; Operações com números inteiros;

Problemas com equações do primeiro grau; Perímetro e área.

Língua Portuguesa

Interpretação de textos. Ortografia. Acentuação gráfifica. Emprego das classes de palavras. Concordância nominal e verbal. Regência

nominal e verbal. Emprego do acento da crase. Significação das palavras. Pontuação.

Bibliografifia:

Gramáticas atualizadas do ensino da Língua Portuguesa.

Conhecimentos Gerais

Cultura geral. História do Brasil. História do Espírito Santo e História de Nova Venécia.

Bibliografifia: CAMPOS, Raymundo. História do Brasil. São Paulo: Atual, 1983.

COSTA, Luiz César Amad; MELLO, Leonel Itaussu A.. História do Brasil. 9ª edição. São Paulo: Scipione, 1996.

HEES, Regina Rodrigues; FRANCO, Sebastião Pimentel. A República e o Espírito Santo. 2ª edição. Vitória: Multiplicidade, 2005.

MORAES, Neida Lúcia. Espírito Santo: História de suas Lutas e Conquistas. Vitória: Artgraf, 2002.

MURARI, Jonas Braz; FERREIRA, Renata Diniz et al. História, Geografifia e Organização Social e Política do Município de Nova

Venécia. Vitória: Brasília Editora, 1992.

Revistas, periódicos e sites relacionados ao Município de Nova Venéc

Número de questões do Concurso: Nível Fundamental Completo

Conteúdo Peso

Matemática 0505

Língua Portuguesa 0505

Conhecimentos Gerais 0505

Conhecimentos Específificos 1515

(49057)

4.2.2. As provas serão avaliadas por Banca Examinadora constituída de 03 (três) membros devidamente graduados existindo, no mínimo,

um componente com formação acadêmica superior à exigida para a vaga em disputa.

4.2.3. À Prova de Títulos serão atribuídos, no máximo, 10,0 (dez) pontos, independentemente da quantidade de títulos apresentados pelo

candidato, e conforme valores estabelecidos no Barema constante do Anexo II deste edital.

4.2.4. Não haverá, sob qualquer pretexto, segunda chamada para apresentação da documentação.

4.2.6. Todos os resultados,serão divulgadas no Diário Ofificial de Pernambuco.

4.3. Da Prova de Títulos

4.3.1. Os títulos deverão ser apresentados junto com o restante da documentação no período de inscrição.

4.3.2. Os títulos serão avaliados pelos membros da Banca Examinadora, com base no Barema constante do Anexo II deste edital,

perfazendo um total de 10 (dez) pontos, sendo atribuída ao candidato uma nota que varia entre 0,00 (zero) a 10,00 (dez).

4.3.2.1. A nota da Prova de Títulos será defifinida pela soma simples dos pontos obtidos em cada item do referido Barema.

4.3.2.2. Nenhuma titulação ou experiência profifissional poderá ser computada mais de uma vez.

4.3.3. O candidato deverá apresentar os títulos originais e as respectivas cópias legíveis ou, se preferir, apresentar apenas as cópias,

mas desde que devidamente autenticadas;

4.3.3.1. Os títulos deverão estar devidamente numerados na sequência n°. da página/total de páginas, e organizados seguindo

rigorosamente a ordem prevista no Barema, sendo indispensável constar uma capa com a identifificação do candidato e os dados da vaga

para a qual concorre.

4.3.4. Não serão aceitos títulos entregues fora do período determinado ou sem a devida autenticação.

4.3.5. As cópias dos títulos entregues para avaliação não mais serão devolvidas ao candidato.

4.3.6. O FMS Santa Cruz do Capibaribe/PE não se responsabiliza por documentos recebidos fora do prazo.

5. DO RESULTADO FINAL E DA CLASSIFICAÇÃO

5.1. O resultado fifinal será apresentado em lista única, contendo todos os candidatos aprovados por ordem de classificação, nota fifinal,

lotação e respectivo regime de trabalho.

5.2. A nota fifinal de cada candidato será a média ponderada das notas obtidas na Prova de Título.

5.3. A classifificação do candidato dar-se-á por lotação, área de conhecimento, regime de trabalho, e em ordem decrescente de nota fifinal,

sendo o primeiro classifificado aquele candidato que obtiver a maior nota fifinal.

5.4.. Havendo empate, terá preferência, para efeito de classifificação no certame, o candidato que sucessivamente e em ordem de

prioridade:

a) Possuir maior tempo de experiência na área;

b) Possuir maior titulação acadêmica;

c) For mais idoso.

5.4.1. Havendo candidatos que se enquadrem na condição de idoso, nos termos da Lei nº. 10. 741/03 e em caso de igualdade no total

de pontos, o primeiro critério de desempate será a idade, dando-se preferência ao candidato de idade mais elevada. Os demais critérios

seguirão a ordem estabelecida no subitem 5.4.

5.5. A Banca Examinadora emitirá parecer fifinal e ata contendo registro das ocorrências da Prova de Desempenho Didático e da Prova de

Títulos, relacionando expressamente os candidatos aprovados, com a respectiva classificação, e os reprovados.

5.6.. O julgamento da Banca Examinadora é defifinitivo, salvo em caso de inobservância das normas estabelecidas neste edital e na

legislação vigente. Nesta hipótese caberá recurso junto ao Fundo Municipal de Saúde Santa Cruz do Capibaribe/PE

5.7. O recurso fundamentado será dirigido ao FMS Santa Cruz do Capibaribe/PE e entregue no Setor de Protocolo do FMS, no endereço:

Rua João Hermano de Souza, nº69 – Santo Antonio – Santa Cruz do Capibaribe/PE.

5.7.1. O recurso deverá ser interposto no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas contadas da data de divulgação, no Diário

Ofificial, do resultado fifinal.

5.8. O FMS, antes de proferir a sua decisão fifinal poderá ouvir a Banca Examinadora.

5.9.1. Na hipótese de deferimento do recurso interposto, o FMS procederá à retificação necessária.

5.10. A gestão do FMS poderá, desde que devidamente fundamentada, anular o resultado fifinal do Processo Seletivo Simplificado.

5.11. A mera classifificação do candidato não assegura o direito à contratação.

5.12. O FMS reserva-se o direito de convocar os candidatos aprovados, seguindo rigorosamente a ordem de classifificação, e de acordo

com a sua necessidade e conveniência.

6. DA HOMOLOGAÇÃO

6.1. A homologação do resultado fifinal do certame será publicada no Diário Ofificial do Estado.

7. DA CONTRATAÇÃO

7.1. O candidato classifificado será convocado, por meio do telefone e/ou do endereço eletrônico ou residencial informados na fificha

de inscrição, para apresentar a documentação comprobatória de acordo com os requisitos estabelecidos no item 2.1. deste edital, e

conforme a necessidade da instituição.

7.2. É de responsabilidade exclusiva do candidato a atualização dos seus dados cadastrais junto ao FMS SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE.

7.2.1. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos decorrentes da não atualização de seus dados cadastrais.

7.3. O candidato será contratado temporariamente para atuar no magistério do ensino básico, técnico e tecnológico.

7.4. O contrato de trabalho inicial terá uma vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, sucessivamente, através da assinatura

de termos aditivos, até um limite máximo de 24 (vinte e quatro) meses.

7.4.1. A celebração do contrato temporário não gera vínculo empregatício para com a instituição.

8. DA VALIDADE

8.1. O prazo de validade deste Processo Seletivo Simplifificado será de 1 (um) ano, contado a partir da data de publicação da homologação

do resultado fifinal no Diário Ofificial da Estado, podendo ser prorrogado por igual período, desde que seja conveniente ao FMS.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. A inexatidão ou a falsidade documental, ainda que verifificadas posteriormente à realização do Processo Seletivo Simplificado,

implicará a eliminação sumária do candidato, sendo declarada nula, de pleno direito, a inscrição e todos os atos dela decorrentes.

9.2. Será excluído do Processo Seletivo Simplifificado o candidato que:

a) Não cumprir todas as disposições contidas neste edital;

b) Agir com incorreção ou descortesia com qualquer membro da equipe responsável pelo Processo Seletivo Simplificado;

c) Usar de meios fraudulentos durante a realização das provas.

9.3. Serão sumariamente indeferidos todos os recursos interpostos fora dos prazos estabelecidos nos neste edital.

9.4. Constituem-se anexos deste edital:

Anexo I - Quadro Demonstrativo de Vagas;

Anexo II – Barema;

Anexo III – Conteúdo Programático

9.5. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de aprovação, classificação ou notas obtidas, valendo para esse

fifim o resultado fifinal homologado e publicado no Diário Ofificial do Estado

9.6. O acompanhamento das publicações de editais, avisos e comunicados relacionados ao Processo Seletivo Simplificado é de

responsabilidade exclusiva do candidato.

9.7. O candidato convocado, que se recusar a assinar o contrato, será defifinitivamente eliminado do certame.

10.8. Os casos omissos serão resolvidos pelo Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe/PE, ouvida a Procuradoria Jurídica

da instituição, se necessário.

Santa Cruz do Capibaribe, 10 de abril de 2013.

Marlos José Queiroz Ferreira

Secretario Municipal de Saúde

ANEXO I

QUADRO DEMONSTRATIVO DE VAGAS

Função/

Cargo
Lotação RequisitoLotação Requisito

Carga

Horária
Atribuições RemuneraçãoAtribuições Remuneração

Agente de

Controle de

Endemias

Secretaria
Municipal de

Saúde /

Departamento

de Vigilância

em Saúde

Ensino

Fundamental

Completo.

40 horas

semanais

O Agente de Controle de Endemias deve

desenvolver, sob supervisão, as seguintes

atividades: atuar em endemias existentes

e/ou a surgir no município, assim como

Dengue, Esquistossomose, Leishimaniose,
Malária, entre outras. Visitar residências,

estabelecimentos comerciais, industriais

e outros. Vistoriar terrenos baldios.

Localizar, eliminar focos e criadouros.

Realizar tratamento focal: aplicação de

larvicida (organofosforado) em vasos de

plantas, pneus, tambores e outros. Realizar
tratamento focal em pontos estratégicos.

Realizar levantamento de índice (pesquisa

larvária). Fazer orientação sobre o mosquito

Aedes Aegypti e como evitar a Dengue, em

todas as visitas. Preencher formulários.

Atualizar mapeamento. Participar de

reuniões e treinamentos. Realizar palestras

e outras atividades de educação em saúde.
Outras atividades inerente à função.

R$ 622,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO
UNA - PE

AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO UNA, torna

público que estará realizando no dia 02 de Maio de 2013, as 9:30

hs, Processo Licitatório nº 26/2013 Pregão Presencial nº. 13/2013,

tendo como objeto Aquisição parcelada de material de limpeza

para diversas Secretarias deste Município. Maiores informações

junto a CPL de segunda a sexta–feira, das 8:00 às 12:00 horas, no

2º andar do prédio sede da Prefeitura Municipal, ou pelo fone (81)

3735-0701/1770 Ramal 34. São Bento do Una,17 de abril de 2013.

Valdeir dos Santos Demétrio Pregoeira.

(49027)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
DO CAMBUCÁ-PE

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial: 04/2013 - Objeto: Aquisição de Peças

para Máquina Motoniveladora. Data de Abertura: 30/04/2013

às 09h00min. Informações: (81) 3757-1177. José Mário Arruda

Campos – Pregoeiro. Tomada de Preços: 04/2013 – Objeto:

Aquisição de Peças para Frota da Prefeitura. Data de Abertura:

03/05/2013 às 09h00min. Tomada de Preços: 05/2013 – Objeto:

Contratação de Empresas Especializadas na Prestação de Forma

Contínua, dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de

Veículos da Frota da Municipal da Prefeitura. Data de Abertura:

06/05/2013 às 09h00min. Informações: (81) 3757-1177. Breno de

Almeida Queiroz – Presidente da CPL.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA MARIA DO

CAMBUCÁ-PE

AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços: 03/2013 – Objeto: Aquisição de Peças

para Frota do Fundo Municipal de Saúde. Data de Abertura:

03/05/2013 às 11h00min. Tomada de Preços: 04/2013 – Objeto:

Contratação de Empresas Especializadas na Prestação de Forma

Contínua, dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva

de Veículos da Frota do Fundo Municipal de Saúde. Data de

Abertura: 06/05/2013 às 11h00min. Informações: (81) 3757-

1177. Breno de Almeida Queiroz – Presidente da CPL.

(49034)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DO SURUBIM

Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013 - OBJETO: Contratação de

empresa para prestação de serviços fúnebres com fornecimento

de urnas e traslado de corpos para atendimento às famílias

carentes do Município de Surubim. Data e hora de abertura:

30/04/2013 às 08:00 horas. Informações na sala da CPL, sita

à Rua João Batista, nº 80, Centro, nesta cidade, local em que

os interessados poderão ler e obter o texto integral do Edital, no

horário das 08:00 às 12:00 hs ou através do site: www.surubim.

pe.gov.br. Surubim, 17 de abril de 2013. Pregoeira.

(49062)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro AVISA aos interessados que O PREGÃO

PRESENCIAL Nº 003/2013, com abertura prevista para o dia

19/04/13, às 11h, FICA ADIADO para o dia 03 de maio de 2013,

às 09h, tendo em vista a necessidade de retificação do Edital.

Informações: Fone/fax: (87) 38471163. Pregoeiro Ofificial.

(49022)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO

EDITAL 001/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAMANDARÉ, ESTADO DE

PERNAMBUCO, torna público a realização de Processo Seletivo

Público de provas, destinado ao provimento de cargos públicos,

regidos pelo Regime Estatutário, constando de dez (10) vagas

para Agente Comunitário de Saúde e dezessete (17) vagas

para Agente de Combate as Endemias. Vencimentos mensais

de R$ 950,00 para ACS e R$ 678,00 para ACE. Período e

local de inscrição presencial: 29 de abril a 24 de maio de 2013,

horário de 08:00 às 12:00 horas, no Prédio da Biblioteca Pública

Municipal situada na Avenida José Bezerra Sobrinho, s/n, centro,

Tamandaré-PE. Valor da Inscrição: R$ 30,00. Haverá inscrição

pela internet no site: www.concursotamandare.com.br As

demais normas do processo seletivo público constam do edital

02/2013 publicado no Quadro de Aviso da Prefeitura, Câmara de

Vereadores e no site www.concursotamandare.com.br Gabinete

do Prefeito Municipal de Tamandaré, 16 de abril de 2013. José

Hildo Hacker Junior – Prefeito.

(49031)
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AGROINDUSTRIAL DELTA DE MINAS S.A.
CNPJ/MF nº 07.249.877/0001-60

EDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Srs. Acionistas para se reunirem em

Assembleia Geral Ordinária a se realizar às 15:00 horas do dia

24 de abril de 2013, na sede social da Sociedade, localizada na

Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, nº 2.589, 3º andar, sala

301, parte, Edifício Empresarial Alexandre de Castro e Silva, bairro

de Boa Viagem, na cidade do Recife, Estado de Pernambuco,

CEP 51.020-031, a fifim de deliberar sobre a seguinte ordem do

dia: 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir

e votar as demonstrações fifinanceiras do exercício social fifindo

em 31.12.2012; 2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido

do exercício e a distribuição ou não de dividendos; 3) Deliberar

sobre o funcionamento ou não do Conselho Fiscal e, se for o caso,

eleger os seus membros. Recife (PE), 04 de abril de 2013. José

Eduardo Ferreira Ramos e Horácio José Carlos de Mendonça –

Diretores.

AVISO AOS ACIONISTAS

Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social da

Sociedade, localizada na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira,

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO

EDITAL 001/2013


