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der a nossa comunidade, e agradecer os vereadores e conforme o Ve-
reador Maurílio falou, eu estava doente, e mandou o secretário ir lá em 
casa,para que eu assinasse o documento e tenho que reconhecer, e 
quero responder como o vereador falou que sou candidato a prefeito e 
tenho que ter cuidado, com certeza que aqui não é minha casa, mas sim 
a nossa, dos nove vereadores e do povo, vinte mil habitantes, e simples-
mente eu tenho a responsabilidade maior, juntamente com o 1º Secre-
tário Jorge Aude, a qual vamos assinar os documentos referente aos 
assuntos administrativos� E iremos fazer corretamente a nossa obriga-
ção, pois estamos sendo pagos pelo povo, e temos que ter essa obriga-
ção� E agradecer a Deus por me dar essa oportunidade, do meu nome 
estar fazendo história no município de Porto Acre, assumindo aqui o 
Poder Legislativo, a dar continuação à Legislatura de 2015/2016, e só 
tenho que agradecer a Deus e aos amigos que estão aí no Salão do 
Povo e com certeza essa Casa irá continuar aberta para o povo, para 
atender a comunidade, e todos unidos lutar para que possamos assim 
minimizar o sofrimento do nosso povo� E dizer vereador Maurílio que 
ganhei um amigo, mas política é política e saindo daqui continuo com 
um grande respeito pelo senhor, como falei para o vereador Maximo, 
que não tenho nada de que falar dele e que continuemos o nosso traba-
lho como legislador e defendendo o interesse do povo e é isso que ire-
mos fazer aqui� Muito obrigado aos que compuseram a chapa e os que 
votaram, e preciso de todos os vereadores para que possamos aqui fa-
zer um bom trabalho, porque se vocês três disserem, agora o Barãozi-
nho que se vire, não está certo, vocês tem que me ajudarem devido a 
experiência que vocês tem e honra, para que os nove possamos, por-
que aqui não e só eu, por ser presidente, porque aqui não estamos de-
fendendo interesse pessoal e sim da coletividade e do povo da nossa 
comunidade� E dizer que estou muito feliz, eu não esperava mais acon-
teceu de hoje eu estar aqui tendo esse privilégio e esse orgulho, por 
também ter feito um trabalho sério aqui, senão eu não teria seis votos, e 
isso prova que eu tenho condição� Dando continuidade aos trabalhos o 
senhor Presidente disse: Não havendo nada mais a tratar nesta sessão, 
sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão às 
16h22min (dezesseis horase vinte e doisminutos)� Do que, para constar 
eu,____Alex Rodrigues de Paula – Digitador da Câmara Municipal de 
Porto Acre, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada pelo Sobera-
no Plenário desta Augusta Casa de Leis, nos termos regimentais, será 
assinada pelo senhor vereador 1º Secretário da Mesa Diretora e pelo 
senhor vereador Presidente da Câmara Municipal de Porto Acre e pelos 
demais vereadores que aprovaram o teor da mesma� 
Sala das Sessões Antônio Faustino Ferreira, aosegundo dia do mês de 
outubro do ano de dois mil e quinze� (02-10-2015)�
Porto Acre – Estado do Acre, 02de outubrode 2015

Jorge Aude de Oliveira Barbosa 
1º Secretário 
Sebastião Cruz da Silva
Presidente
Ana Maria Pimentel Gomes
2ª Secretária   
Abílio Rodrigues Barbosa Neto
Vice-Presidente

OBSERVAÇÃO: ATA ESCRITA EM 16(DEZESSEIS) PÁGINAS, NU-
MERADAS E ASSINADAS PELA NOVA MESA DIRETORA A PARTIR 
DESTA DATA�

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

P O R T A R I A Nº 312/2015
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO-ACRE, 
NO USO LEGAL DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS 
POR LEI, 
R E S O L V E:
Revogar a Portaria de nº� 310/2015 que Designou a Vereadora Rose 
Lane Alves Jardim para participar do 1º Encontro Nacional de Vereado-
ras, a ser realizado pela ABRACAM na Cidade de Brasília-DF, no perío-
do de 27 a 29 de Outubro do ano em curso�
REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Rio Branco-Acre, 29 de Outubro de 2015�

Artemio Lima da Costa
Presidente
_________________________________________________________

P O R T A R I A Nº 313/2015
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO-ACRE, 
NO USO LEGAL DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS 
POR LEI, E CONSOANTE O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
39676/2015,

R E S O L V E:
Designar a Senhora Vereadora, Rose Lane Alves Jardim para participar 
do Evento Noções de Técnica Legislativa, a ser realizado pelo Instituto 
CAPACITAR na Cidade de Belo Horizonte-MG, no período de 04 a 08 
de Novembro do ano em curso, concedo-lhe 6,5 (Seis e Meia) diárias, 
com saída dia 02/11/2015, e retorno dia 10/11/2015, nos termos da Re-
solução Legislativa nº05/14� 
REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Rio Branco-Acre, 29 de Outubro de 2015�

Artemio Lima da Costa
Presidente

ACRELÂNDIA

DECRETO Nº� 056 DE 28 DE OUTUBRO DE 2015

“Nomeia Pregoeiro e Equipe de Apoio da Comissão Permanente de Li-
citação e dá outras Providencias���”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ACRELANDIA/AC, Jonas Dales da 
Costa Silva, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
57°, Inciso II e V da Lei Orgânica do Município de Acrelandia� 
DECRETA:
Art� 1º - Fica nomeado o Pregoeiro titular e equipe de apoio os servido-
res abaixo elencados sem prejuízos de suas funções, serão responsá-
veis pela operacionalidade dos certames sob modalidade de pregão a 
serem realizadas no âmbito de Prefeitura Municipal de Acrelândia – Ac, 
prazo indeterminado� 
PREGOEIRA: WILDNA SCHUMACHER
EQUIPE DE APOIO
MEMBROS: BRENDA REGINA SALVATIERRA CRUZ DE MELO
SELMA SALES DE MESQUITA
Art� 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Acrelândia, Estado do Acre, aos 28 
dias do mês de outubro de 2015

Jonas Dales da Costa Silva
Prefeito de Acrelandia
_________________________________________________________

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 04/2015, DE 28 
DE OUTUBRO DE 2015�
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO DE 
PROFISSIONAIS PARA ATUAR, POR TEMPO DETERMINADO NO 
NASF ( NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) E SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE�
 O Município de Acrelândia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, 
atendendo ao que dispõe o art. 37, inciso IX da constituição da Repu-
blica Federal do Brasil, combinado com as disposições da Lei Com-
plementar Municipal nº� 342/2008 e divulga e estabelece normas es-
pecíficas para abertura de inscrições e a realização de PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE PSI-
CÓLOGO, FISIOTERAPEUTA, BIOQUÍMICO, para atender a execução 
dos serviços desenvolvidos na Proteção Social Básica, sob a forma de 
contrato por tempo determinado de excepcional interesse público�
1� DA SELEÇÃO
1.1 A Seleção destina-se a contratação temporária dos Profissionais aci-
ma identificados, objetivando implementação dos Serviços na Proteção 
Básica no Município de Acrelândia�
1.2 O prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado é 
12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, desde que com-
provada a necessidade do serviço pela Administração�
2� DO NÚMERO DE FUNÇÕES E DA CARGA HORÁRIA
2�1 São disponibilizadas 03 (três) vagas para contratação imediata e 
06 (seis) para cadastro de reserva, segundo as funções e respectivas 
cargas horárias semanais especificadas a seguir:

CARGO CARGA HORÁRIA CI CR TOTAL
NASF – NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA

PSICÓLOGO 40H SEMANAL 01 02 3
FISIOTERAPEUTA 40H SEMANAL 01 02 03
BIOQUÍMICO 20H SEMANAL 01 02 03

3� DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO
3�1 os contratos de trabalho por prazo determinado terão duração de 
12 (doze) meses, podendo ser prorrogados, uma única vez, por igual 
período, desde que devidamente motivados�
4� DA REMUNERAÇÃO
4.1 A remuneração mensal dos contratados para todas as funções ob-

usuario
Realce
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jeto do presente processo seletivo simplificado encontra-se indicada no 
quadro abaixo, sujeitando-se ainda a todos os descontos constitucio-
nais e legais�

CARGO REMUNERAÇÃO
PSICÓLOGO 2�500,00

 FISIOTERAPEUTA 2�500,00
BIOQUÍMICO 2�500,00

5� DA LOTAÇÃO
5.1 Os profissionais contratados com fundamento no presente Processo 
Seletivo Simplificado serão referenciados pela equipe Técnica do Nú-
cleo de Apoio a Família - NASF e Secretaria Municipal de Saúde, sendo 
lotados no NASF, exceto, o Bioquimico que será lotado na Secretaria de 
Saúde, de acordo com a conveniência e oportunidade da Administra-
ção, e conforme a necessidade de sua atuação�
6� DAS ATRIBUIÇÕES
6.1 As atribuições dos profissionais no Núcleo de Apoio a Saúde da Fa-
mília são correlatas à área de atuação para as quais serão selecionados 
e contratados, restando assim definidas:
6�1�1 PSICÓLOGO: 
 Participar de reuniões com profissionais das ESF, para levantamento 
das reais necessidades da população adscrita; - planejar ações e de-
senvolver educação permanente; - acolher os usuários e humanizar a 
atenção; - trabalhar de forma integrada com as ESF; - realizar visitas 
domiciliares necessárias; - desenvolver ações intersetoriais; - participar 
dos Conselhos Locais de Saúde; - realizar avaliação em conjunto com 
as ESF e Conselho Local de Saúde do impacto das ações implemen-
tadas através de indicadores pré estabelecidos; - desenvolver grupos 
de portadores de transtorno mental, envolvendo pacientes e familiares, 
com objetivo de reinserção social, utilizando-se dos recursos da comu-
nidade; - auxiliar no processo de trabalho dos profissionais das ESF no 
que diz respeito à reinserção social do portador de transtorno mental; 
- realizar ações coletivas abordando o uso de tabaco, álcool e drogas, 
traçando estratégias de prevenção utilizando os recursos da comunida-
de; - realizar ações de difusão da prática de atenção não manicomial, 
diminuindo o preconceito e a estigmatização com relação ao transtorno 
mental; - acolher de forma especial o egresso de internação psiquiátrica 
e orientar sua família, visando a reinserção social e a compreensão da 
doença; - mobilizar os recursos da comunidade para constituir espaços 
de aceitação e reinserção social do portador de transtorno mental;
6�1�2 FISIOTERAPEUTA
- participar de reuniões com profissionais das ESF, para levantamento 
das reais necessidades da população adscrita; - planejar ações e de-
senvolver educação permanente; - acolher os usuários e humanizar a 
atenção; - trabalhar de forma integrada com as ESF; - realizar visitas 
domiciliares necessárias; - desenvolver ações intersetoriais; - participar 
dos Conselhos Locais de Saúde; - realizar avaliação em conjunto com 
as ESF e Conselho Local de Saúde do impacto das ações implemen-
tadas através de indicadores pré-estabelecidos; - promover programas 
coletivos de ações terapêuticas preventivas à instalações de processos 
que levam à incapacidade funcional, à patologias músculo esqueléticas, 
minimizando aquelas já instaladas e desenvolvendo a consciência cor-
poral; - realizar abordagem familiar e institucional (escolas e creches) 
no que diz respeito a ergonomia e postura de crianças e adolescentes; 
- desenvolver atividades voltadas para adultos e idosos, através de gru-
pos já constituídos (hiperdia, gestantes, obesos), visando a prevenção e 
reabilitação de complicações decorrentes de patologias, a independên-
cia na execução das atividades diárias, assistência e inclusão social de 
portadores de deficiências transitórias ou permanentes; - realizar aten-
dimentos ambulatoriais e domiciliares em pacientes portadores de en-
fermidades crônicas ou degenerativas, acamados ou impossibilitados, 
encaminhando a serviços de maior complexidade, quando necessário�
6�1�3 BIOQUÍMICO:
Fazer análise clínica de exsudatos e transudatos humanos, sangue, uri-
na, fezes, liquor e outros, valendo-se de diversas técnicas específicas. 
2� Analisar soro antiofídico, pirogênio e outras substâncias, valendo-se 
de meios biológicos� 3� Proceder a análise legal de peças anatômicas e 
de substâncias suspeitas de estarem envenenadas� 4� Efetuar análise 
bromatológica de alimentos, valendo-se de métodos para garantir o con-
trole de qualidade, pureza, conservação e homogeneidade, com vistas ao 
resguardo da Saúde Pública� 5� Fazer análise de água, como pesquisa 
de microorganismo e determinações de elementos químicos, valendo-se 
de técnicas específicas. 6. Participar, conforme a política interna da Insti-
tuição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas 
de ensino, pesquisa e extensão. 7. Elaborar relatórios e laudos técnicos 
em sua área de especialidade� 8� Participar de programa de treinamento, 
quando convocado. 9. Trabalhar segundo normas técnicas de biosegu-
rança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental� 10� 
Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipa-
mentos e programas de informática� 11� Executar outras tarefas compa-
tíveis com as exigências para o exercício da função�

7 DA HABILITAÇÃO 
7�1 Para o atendimento das exigências dos Serviços Núcleo de Apoio a 
Saúde da Família - NASF e Secretaria Municipal de Saúde, os candida-
tos deverão atender aos seguintes requisitos:
7.2- Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível 
Superior em psicologia, fisioterapia, bioquímica ou comprovação equi-
valente, fornecido por instituição reconhecida pelos órgãos normativos� 
Registro profissional no órgão de classe para as funções cujo exercício 
profissional esteja regulamentado por Lei.
�a) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
b) Possuir reconhecimento idoneidade moral;
c) Possuir no mínimo nível superior completo para os cargos dos itens 
6�1�1 a 6�1�3
d) Possuir experiência comprovada na área de atuação;
e) Possuir experiência comprovada de atuação em programas, projetos 
e serviços do NASF e secretaria Municipal de Saúde;
f) Demonstrar efetivo conhecimento acerca de noções fundamentais de 
Direitos Humanos;
g) Demonstrar conhecimento básico de informática;
h) Possuir habilidade para estabelecer relações interpessoais, trabalhar 
em equipe e atuar em grupo;
i) Possuir boa capacidade relacional e de comunicação com crianças, 
adolescentes, jovens, idosos e suas famílias;
j) Revelar ser pró-ativo na busca por conhecimento sobre a área de 
atuação proposta;
k) Estar em dia com as obrigações eleitorais e quites com o serviço 
militar, este quando do sexo masculino;
8 DAS INSCRIÇÕES
8.1 As inscrições ocorrerão entre os dias 29 de Outubro e 04 de Novem-
bro de 2015, no horário de 08 às 12 horas, na sede da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, situada na Av� Brasil , nº 511, centro – Acrelândia - Acre
8�2 No ato da Inscrição, o candidato deverá apresentar os documentos 
indicados no item 9�1 e receberá comprovante de inscrição devidamen-
te assinado pela pessoa responsável pelo recebimento e conferência 
da documentação;
8.3 Não será aceitas inscrições fora do prazo mencionado no item 8.1 
nem por meio eletrônico;
8�4 Será admitida uma única inscrição por candidato� Caso o candidato 
inscreva-se para mais de uma função prevalecerá a inscrição efetuada 
para a última função;
8.5 As inscrições serão gratuitas.
9 DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA 
INSCRIÇÃO
9.1 Para se inscrever no Processo Seletivo Simplificado, o candidato 
deverá comparecer no período, horário e endereço indicados no item 
8.1 ou por intermédio de procurador munido de instrumento publico 
(com poderes especiais para realizar sua inscrição no Processo Seleti-
vo Simplificado, especificando o cargo a que pretende concorrer) apre-
sentando em ambos os casos, os seguintes documentos:
a) Formulário de inscrição (modelo constante do anexo I) devidamente 
preenchido e assinado;
b) Original e copias de documento de identidade oficial com foto e CPF;
c) Currículo profissional (modelo constante do anexo II) devidamente 
preenchido e assinado;
9.1.2 o candidato é responsável por todas as informações prestadas no 
ato da inscrição;
10� DAS ETAPAS DA SELEÇÃO 
10.1 O presente Processo Seletivo Simplificado será composto por duas 
etapas de caráter eliminatório;
1- Primeira Etapa – Análise Curricular e Títulos; de caráter eliminatório 
e classificatório
2- Segunda Etapa – Entrevista dos classificados da primeira etapa; de 
caráter classificatório
10.2 Todas as etapas do Processo Seletivo Simplificado ocorrerão sob 
a supervisão e fiscalização da Comissão Organizadora, instituída para 
realizar este Processo Seletivo Simplificado.
10�3 Participarão da primeira etapa do presente Processo Seletivo Sim-
plificado, todos os candidatos regularmente inscritos no prazo indicado 
no item 8�1� 
11� DA ANÁLISE CURRICULAR E DE TÍTULOS
11�1�o candidato deverá apresentar para analise da comissão examina-
dora curricular segundo o modelo constate do anexo II� 
11.2 A experiência Profissional deverá ser comprovada mediante apre-
sentação de declaração ou documento similar constando a data de ini-
cio e término do tempo de serviço;
11�3� A pontuação total máxima possível a se alcançada pelo candidato 
na presente etapa e de 15 (quinze) pontos;
11.4 A análise de currículo será realizada de acordo com as instruções 
e critérios de avaliação estabelecidos nas tabelas I, II.
12 � Da Entrevista
12�1 A Entrevista será realizada no dia 18 de Novembro de 2015 das 
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13 ás 17 horas no Prédio da Secretaria Municipal de Saúde Social e 
corresponderá a 30 pontos para Nível Superior�
12�2 Com base na lista organizada na forma do subitem 6�1�1 serão 
convocados para a entrevista os candidatos classificados na análise 
curricular no quantitativo de 20 e 30 pontos, respeitados os empates na 
última posição�
12�3 A entrevista, será de caráter eliminatório, e contemplará os seguin-
tes critérios: 
I - conhecimento e domínio de conteúdo da área de atuação: será ava-
liada a capacidade do candidato de apresentar na entrevista dados e 
informações técnicas consistentes e corretas do ponto de vista teórico 
e que demonstre aplicabilidade em situações práticas em sua área de 
atuação; e
II - habilidade de comunicação: será avaliada a capacidade do candi-
dato de expressar verbalmente seus pensamentos e sentimentos de 
forma objetiva, completa, permitindo a compreensão do seu interlocutor 
e observando o uso adequado da língua culta portuguesa� 
12�4 A Entrevista será coordenada pela Comissão deste Processo Se-
letivo Simplificado.
12�5 Serão convocados para entrevista os candidatos selecionados 
pela análise curricular por ordem decrescente de pontuação� 
12�6 Os candidatos deverão comparecer aos locais de entrevistas mu-
nidos de documentos originais de identificação, no prazo de validade.
12�7 A entrevista, de caráter eliminatório, será realizada na Secretária 
Municipal de Saúde e avaliará o conhecimento e a experiência dos can-
didatos no serviço Público de Saúde /Especialidade da área�
12�8 Os candidatos selecionados e convocados para a entrevista, que 
não comparecerem no local, data e horários previamente estabelecidos, 
estarão automaticamente eliminados deste Processo Seletivo�
12�9 O candidato deverá comparecer ao local da entrevista com an-
tecedência mínima de 1 ( uma ) hora, sob pena de ser eliminado se 
comprovadamente o atraso�
CANDIDATOS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
TABELA I
COMPETÊNCIA TÉCNICAS - FORMAÇÃO

PSICÓLOGO, FSIOTERAPEUTA – ( NASF ) BIOQUÍMICO - SEMAS

Ord� Documentos Máximo 
de Pontos

01 Diploma de Nível Superior/ Registro Profissional no 
Órgão de Classe ( Psicologia, fisioterapia, bioquimica) 5,0

02 Certificado de Pós- Graduação na área pretendida 5,0
03 Certificado de Pós- Graduação na área de Saúde 5,0

Máximo de Pontos 15,0

Obs. O Candidato poderá apresentar apenas um diploma e um certifi-
cado para cada Ordem �
TABELA II
COMPETÊNCIAS TÉCNICA - EXPERIÊNCIA

PSICÓLOGO, FSIOTERAPEUTA – ( NASF ) BIOQUÍMICO - SEMAS
Ord� Documentos  Pontos Total

01

Experiência profissional em ações 
desenvolvidas pelo NASF e Secreta-
ria Municipal de Saúde�

 2 Ponto a cada 
semestre trabalhado 6,0

Máximo de Pontos 6,0

Ord� Documentos  Pontos Total

02

Participação em treinamentos, Ca-
pacitações, Congressos, Seminários 
em áreas específicas de cada função, 
com carga horária mínima de 20h� 

2 Ponto a cada 20h 50�0

Máximo de Pontos 50�0

Obs� Os documentos só serão validados uma única vez�
13 DO RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO
13.1 A nota final obtida será a da entrevista da segunda etapa.
13.2 A classificação dos candidatos será feita por função e na ordem 
decrescente da nota final.
13.3 As Classificação final contemplará todos os candidatos aprovados.
13.4 Em caso de empate na nota final terá preferência, sucessivamente 
o candidato:
a) Com maior número de pontos na análise curricular e de títulos;
b) Com maior número de pontos na entrevista;
c) Mais Idoso�
13.5 O resultado final do Processo Seletivo Simplificado será divulgado 
nos murais públicos e no Diário Oficial do Estado do Acre.
14� DA EXCLUSÃO DO CANDIDATO
14�1 Será excluído da Seleção o candidato que:
I - Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
II - Desrespeitar membros da Comissão Organizadora do Processo Se-
letivo Simplificado / outros candidatos;
III - Descumprir quaisquer das instruções;
IV - For considerado não aprovado em qualquer das etapas da Seleção;

V - Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em 
comportamento indevido�
15� DO RECURSO DO PROCESSO SELETIVO
15.1 Da classificação final dos candidatos é cabível recurso endere-
çado à Comissão Organizadora, a ser interposto conforme anexo IV 
do Cronograma; 
15�2 O recurso deverá ser interposto exclusivamente com a utilização 
do formulário constante do anexo III do edital;
15.3 O recurso deverá conter a perfeita identificação do recorrente e as 
razões do pedido, e será entregue na Secretaria Municipal de Saúde, 
situado na Avenida Brasil – Nº 511 – Acrelândia - Acre;
15�4 Não serão aceito os recursos interposto por fax, telegrama, inter-
net, e-mail, outros meios eletrônicos ou, ainda qualquer outro meio não 
especificado neste edital;
15.5 A lista dos selecionados no presente Processo Seletivo Simplifica-
do, será divulgado no Diário Oficial do Estado do Acre. 
15.6 A Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado é so-
berana e suas decisões constitui-se última instância para recurso em 
nível administrativo� 
16� DA CONTRATAÇÃO
16�1 A convocação dos candidatos aprovados dar-se-á por meio do Di-
ário Oficial do Estado do Acre, na qual constará relação da documenta-
ção complementar exigida, bem como a data e local para apresentação;
16�2 O candidato convocado que não comparecer no prazo determina-
do será considerado desistente, sendo automaticamente excluído do 
Processo Seletivo Simplificado, convocando-se o candidato imediata-
mente subseqüente�
16�3 A contratação dar-se-á nos termos da Lei Complementar Municipal 
nº� 342/2008, mediante termo de Contrato de Trabalho por tempo deter-
minado, assinado entre as partes, a critério da Administração Pública e 
obedecerá à ordem de classificação dos candidatos aprovados.
16�4 No ato da contratação, os candidatos aprovados deverão apresen-
tar a documentação solicitada quando da convocação e, ainda atender 
aos seguintes requisitos:
a) Ter sido aprovado em todas as etapas da seleção;
b) Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previs-
tas no art� 12 II,§1º, da constituição da República Federativa do Brasil;
c) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, no ato da contratação;
d) Apresentar original e cópia legível do documento de identidade e CPF;
e) Apresentar original e cópia legível do título de eleitor e comprovante 
de quitação eleitoral;
f) Apresentar original e cópia legível de certificado de reservista, caso 
seja do sexo masculino;
g) Informar número do PIS/PASEP;
h) Apresentar original e cópia legível de certidão de nascimento ou casamento;
i) Apresentar original e cópia legível de comprovante de residência recente;
j) Apresentar 1 (uma) foto 3x4 recente;
k) Declaração de dedicação exclusiva
l) Firmar declaração de próprio punho declarando que não está cum-
prindo ou cumpriu qualquer sanção por idoneidade, aplicada por órgão 
público da esfera federal, estadual e municipal;
m) Comprovação de escolaridade�
o) Atestado Médico ( Exame admissional sanidade física e mental)
p) Certidão negativa de antecedentes criminais�
q) Declaração de acúmulo de cargos
17 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17�1 Não será fornecido qualquer documento comprobatório do can-
didato, valendo para esse fim a publicação do resultado final no DOA;
17�2 O candidato aprovado será convocado para assinar o contrato tem-
porário de acordo com a conveniência e oportunidade da Administração, 
bem como a efetiva necessidade do desempenho da função por parte 
da Secretaria Municipal de Saúde;
17.3 A inexatidão de informações ou irregularidades de documentos, 
ainda que verificadas posteriormente, quando impossíveis de serem sa-
nadas sem prejuízos da regularidade do certame ou dos princípios da 
impessoalidade e da moralidade administrativas, eliminará o candidato, 
anulando todos os atos decorrentes da inscrição;
17.4 A aprovação e classificação no presente Processo Seletivo Simpli-
ficado não cria vínculo empregatício ou estatutário entre o candidato e 
Prefeitura Municipal de Acrelândia�
17�5 Os casos omissos no que concernem à inscrição, análise de currí-
culo, entrevista e julgamento dos recursos serão resolvidos pela Comis-
são Organizadora do Processo Seletivo Simplificado.
17�6 Será constituída uma Comissão Coordenadora para realizar este 
Processo Seletivo Simplificado;
17�7 Esta Comissão poderá ser constituída por 3 (Três) membros, sen-
do 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
1 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde, 1 (um) repre-
sentante da Secretaria de Administração da Prefeitura�
 
ANEXO I
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Nº DA INSCRIÇÃO: / 2015 DATA DA INSCRIÇÃO: / /2015
NOME DO CANDIDATO: 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA: ( ) SIM ( ) NÃO ESTADO CIVIL:

SEXO : 
( ) M ( )F DATA DE NASCIMENTO: / / IDADE:

CARGO A QUE DESEJA CONCORRER: 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ENDEREÇO:
������������������������������������������������������������������������������������������������������
Nº

BAIRRO:

TELEFONE: ( )RESIDENCIAL ( ) CELULAR 
E-MAIL:
DOCUMENTOS APRESENTADOS

CARTEIRA DE IDENTIDADE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 
TÍTULO DE ELEITOR COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE
COMPROVANTE DE QUITAÇÃO 
ELEITORAL 

CARTEIRA DE ORGÃO DE CLASSE 
QUANDO O CASO

CERTIFICADO DE RESERVISTA CURRICULUM
CPF RG
PIS/PASEP OU NIT OUTROS:

_____________________________________________
Assinatura do responsável pela inscrição

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
CONPROVANTE DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
N° DA INSCRIÇÃO: /2015 DATA DA INSCRIÇÃO: / /2015
NOME DO CANDIDATO:
ESTADO CIVIL:
SEXO : ( ) M ( )F DATA DE NASCIMENTO: / / IDADE:
CARGO A QUE DESEJA CONCORRER: 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

_____________________________________________
Assinatura do responsável pela inscrição

ANEXO II
CURRÍCULO PADRÃO PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
DADOS PESSOAIS
Nome:
Estado Civil: Data De Nascimento:
PIS/ NIT: CPF
RG Órgão de expedidor: Data:
Nome da Mãe:
Endereço:
Nº Complemento: Cidade/UF:
Tel� E-mail:
FORMAÇÃO ACADÊMICA
Escolaridade: 
Curso Técnico: Graduação:
Pós -graduação Obs�:
COMPETÊNCIAS - CONHECIMENTO
Curso: Carga Horária: 
Instituição: Período:
Curso: Carga Horária: 
Instituição: Período:
Curso: Carga Horária: 
Instituição: Período:
Curso: Carga Horária: 
Instituição: Período:
Curso: Carga Horária: 
Instituição: Período:
Curso: Carga Horária: 
Instituição: Período:
Curso: Carga Horária: 
Instituição: Período:
COMPETÊNCIAS TÉCNICA - EXPERIÊNCIA
Cargo: Atividades desenvolvida:
Período: Local:
Cargo: Atividades desenvolvida:

Período: Local:
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Cargo: Atividades desenvolvida:
Período: Local:
TERMO DE RESPONSABILIDADE
Assumo inteira responsabilidade pela veracidade das informações ora declaradas, estando ciente de que serei eliminado (a) do presente processo 
seletivo no caso de ocultação ou informações inverídicas.
Acrelândia, _______de _____________________de 2015�
__________________________________________
Assinatura do candidato (a)

ANEXO III
FORMULÁRIO DE RECURSO
RECURSO
Nome do candidato:
À Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado:
Eu, __________________________________________________________________, candidato inscrito sob o nº�__________________ no Pro-
cesso Seletivo Simplificado, regido segundo as normas do Edital nº 04/2015, da Secretaria Municipal de saúde, para a função de __________
________________________________________________________________________, solicito a revisão da pontuação obtida na ( ) análise 
curricular ( ) Entrevista, pelos argumentos e fundamentos a seguir aduzidos: _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
 
Acrelândia, ______ de ____________________de 2015�
__________________________________________
Assinatura do candidato (a)
Atenção:
1� Preencher corretamente o formulário do recurso;
2� Apresentar fundamentos e argumentos claros e concisos;
3� Após preencher o recurso guarde o comprovante de encaminhamento� 

18� DO CRONOGRAMA
18.1 O Processo Seletivo Obedecerá ás seguintes ETAPAS, podendo, porém ter suas datas alteradas conforme disposição da Comissão do Pro-
cesso Seletivo:
ANEXO IV

Etapas Atividade Responsável
pelo Processo

Local da Divulgação
do Resultado Período

1ª Inscrição Comissão do 
processo Secretaria Municipal de Saúde 29�10�2015 à

04�11�2015

2ª Análise curricular Comissão do 
processo Secretaria Municipal de Saúde 06�11�2015

3ª Resultado da Análise Curricular Comissão do 
processo Diário oficial do Estado do Acre 09�11�2015 

4ª Período para Interposição de Recurso da Análise Curricular Comissão do 
processo Secretaria Municipal de Assistência Social 10�11�2015 a

12�11�2015

5ª Resultado do recurso e Convocação para segunda fase do 
processo Seletivo 

Comissão do 
processo

Secretaria Municipal de Saúde e Diário Oficial 
do Estado do Acre� 16�11�2015 

6ª Entrevista Comissão do 
processo Secretaria Municipal de Saúde 18�11�2015 

7ª Resultado Preliminar da Entrevista Período para Interposi-
ção de Recurso�

Comissão do 
Processo� Mural público e DOA 20�11�2015 

8ª Resultado do recurso e divulgação do resultado final do pro-
cesso seletivo

Comissão do 
processo Diário Oficial do Estado do Acre 23�11�2015 

Acrelândia – Acre – 28 de Novembro de 2015

Jonas Dales da Costa Silva Estevão de Souza Ferreira
Prefeito do Município de Acrelândia Presidente da Comissão

BUJARI

EXTRATO DO CONTRATO Nº 034/2014
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 009/2014
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2014
OBJETO: Fornecimento parcelado de agua mineral, para atender as necessidades das Secretarias Municipais do Município do Bujari/AC, conforme 
especifica o Edital de n.º 009/2014 - Pregão Presencial por SRP. 
VALOR: R$ 12.501,75 (doze mil quinhentos e um reais e setenta e cinco centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: Até dia 31 de Dezembro de 2015.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARI/AC, representada pelo Prefeito, Sr� Antonio Raimundo de Brito Ramos, brasileiro, casado, 
RG n�º 101537 SSP/AC e CPF n�º 155�382902-63�
CONTRATADO: J� L� A ROCHA - ME, CNPJ n° 01�022�140/0001-23, estabelecida na Rua Presidente Castelo Branco, nº 386 - Centro - Manoel 
Urbano, CEP: 69�950-000, neste ato representada pelo sócio proprietário Sr� Jorge Luiz Andrade da Rocha, portador da carteira de identidade RG 
n° 854249 SSP/AC, inscrito no CPF n° 410�164�671-68
Data da assinatura: 23 de Outubro de 2015

Antonio Raimundo de Brito Ramos
PREFEITO MUNICIPAL
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BRASILEIA

LEI MUNICIPAL Nº 00971 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015�

“Denomina Ramal da Emater o logradouro público localizado no Ramal 
do Km 68 da BR-317, nos termos do artigo 18, XIII, da Lei Orgânica do 
Município de Brasiléia.”

O Prefeito Municipal de Brasiléia, FAÇO SABER que a Câmara Munici-
pal de Brasiléia decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art� 1º Fica denominado Ramal da Emater o Ramal logradouro público sem 
denominação localizado na via vicinal do Km 68 da BR-317, neste Município�
Art� 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário.
Brasiléia – AC, 29 de outubro de 2015.

Everaldo Gomes 
Prefeito

CRUZEIRO DO SUL

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE LICITAÇÃO TOMADA DE 
PREÇO 08/2015
Objeto é a Construção de Quadra de Esportes - Ramal da Buritirana/ 
Vila São Pedro�
A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, através da Comissão Per-
manente de Licitação o Presidente torna Público para conhecimento 
dos interessados a prorrogação de prazo de recebimento das propos-
tas e documentação da Tomada de Preços nº 08/2015, em função de 
retificação no edital, passando a sua abertura para o dia 16/11/2015 as 
09h00min no mesmo horário e local�
Cruzeiro do Sul – AC, 29 de outubro de 2015�

Eder da Silva Sarah
Presidente CPML

FEIJÓ

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE FEIJO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº� 005/2015 DO CONTRATO Nº 210/2014
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ, denominada CONTRA-
TANTE, e a firma CERAMICA & CONSTRUTORA MACHADO LTDA, 
denominada CONTRATADA�
OBJETO: A Contratante e a Contratada, acordam entre a prorrogação da 
vigência do Contrato Execução de obras nº 210/2014 até 30/04/2016. A 
prorrogação se aplica, com eficácia a contar de 03 de novembro de 2015, 
permanecendo inalteradas as demais cláusulas do presente contrato�
DATA DA ASSINATURA: 29 de Outubro de 2015�

HAMMERLY DA SILVA ALBUQUERQUE 
PREFEITO 
CONTRATANTE 
CLECIOMAR DE CARVALHO SOUZA
CERAMICA & CONSTRUTORA MACHADO LTDA
CONTRATADO 
_________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ – ACRE

AVISO DE LICITAÇÃO CPL CHAMADA PÚBLICA nº� 004/2015
Objeto: Aquisição de área urbana, de no mínimo 2�000 m² (dois mil me-
tros quadrados) a 3�000 m2 (três mil metros quadrados), no Município 
de Feijó, que será destinada à construção da Escola Infantil Casulo��
Retirada do Edital: do dia 04 a 13/11/2015; Através da Comissão Perma-
nente de Licitação – Avenida Plácido de Castro, nº� 672 – Centro Feijó/
AC – CEP: 69�960-000Fone/ Fax: (0**68)3463-2614 Fax 3463 – 3378 
ou no site www�feijo�ac�gov�br� 
Horário: 7:00 às 14:00 horas 
Data da Abertura: 16�11�2015, às 10:00 horas no endereço da sede da 
Comissão rua Barão do Rio Branco n° 832 – Secretaria Municipal de 
Educação - SEME�
Feijó-AC, 29 de Outubro de 2015�

Maria Silvânia Fernandes de Melo
Presidente CPL

MANOEL URBANO

RETIFICAÇÃO
PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ADO 
ACRE Nº 11�655, PAG� Nº 75 DE 05/10/2015
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL URBANO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº� 002/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Manoel Urbano
Contratada: Empresa Vectra Ltda�
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto, prorrogar o prazo de 
vigência do Contrato nº 002/2012, Execução dos serviços de elabora-
ção do Plano Municipal de Saneamento Básico, referente ao Convênio 
nº 0347/2010/FUNASA�
ONDE SE LÊ:
DA VIGÊNCIA: fica prorrogado por mais 107 (cento e sete) dias, de 
16.09.2015 até 31.12.2015.
LEIA-SE:
DA VIGÊNCIA: fica prorrogado por mais 106 (cento e seis) dias, de 
16.09.2015 até 30.12.2015.
DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem inalteradas as demais Cláu-
sulas do contrato original�
Data da Assinatura: 15 de setembro de 2015�

Assinam: Ale Anute da Silva, pela Prefeitura e,
Hamurabi Barbary de Mesquita, pela Empresa�
_________________________________________________________

ESTADO DO ACRE
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL URBANO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 060/2015
PROCESSO LICITATÓRIO N° 033/2015
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 022/2015
PARTES: Município de Manoel Urbano Estado do Acre/Prefeitura Munici-
pal, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, como Con-
tratante e a Empresa Ulsan Comércio de Veículo Ltda, como contratada.
OBJETO:Contratação dos Serviços de Mão de Obra e Reposição de Pe-
ças Genuínas para o CARRO/HYUNDAI/HR HDB Placa NAE 7732-AC, 
Patrimônio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinados as 
Atividades Curriculares de Apoio a Supervisão e Administrativa da Rede 
Municipal de Ensino Infantil, Pré Escola, Fundamental, EJA e Ensino 
Especial, conforme Justificativa, Termo de Referência e seus Anexos e 
Proposta de Preços final da empresa vencedora, conforme planilha orça-
mentaria feita pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura�
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:ORGÃO: 07:00 – Secretaria Munici-
pal de Educação e Cultura� FUNÇÃO: 07 – Educação� PROGRAMA: 
0006 – Valorização e Crescimento da Educação� CARACTERIZAÇÃO 
DO PROJETO: Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensi-
no Fundamental� NATUREZA: 33�90�30�0000 – Material de Consumo e 
33�90�39�0000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica� FON-
TE: 00�0001�05 – FUNDEB 40%, 01 – Recursos Próprios Ordinária, 
FNDE – Salário Educação e FNDE – PNATE�
VALOR:O valor do presente Contrato é de R$- 34.797,43 (Trinta e Qua-
tro Mil Setecentos e Noventa e Sete Reais e Quarenta e Três Centavos), 
de acordo com os valores especificados na Planilha Orçamentária ela-
borada pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Proposta de 
Preços final da Empresa.
VIGÊNCIA:A vigência do Contrato será de 30 (trinta) dias corridos, 
contados a partir da data de sua assinatura, admitidos à prorrogação 
nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
mediante termo aditivo, persistindo as obrigações acessórias, especial-
mente as decorrentes de correção de defeitos�
DATA DA ASSINATURA:27 de outubro de 2015�

ASSINAM: Ale Anute Silva – Contratante e Willian Atallah – Contratado�
_________________________________________________________

ESTADO DO ACRE
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL URBANO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 061/2015
PROCESSO LICITATÓRIO N° 040/2015
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2015
PARTES: Município de Manoel Urbano Estado do Acre/Prefeitura Mu-
nicipal, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, como 
Contratante e a Empresa Paris Dakar Motor´S Ltda, como contratada�


