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(Const. Federal Art. 37, IX CF/88 - Lei Municipal Nº 262 de 10 de 
janeiro de 2014). 
  
Por este instrumento de contratação temporária para a prestação de 
serviços por tempo determinado, de um lado Prefeitura Municipal 
de Manacapuru, entidade Jurídica de Direito Público, com CNPJ nº 
04.274.064/0001-31, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Administração, neste ato representado pelo seu titular a Senhora 
MÁRCIA CARDOSO DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, 
Secretária Municipal de Saúde, residente e domiciliada nesta cidade 
de Manacapuru, Estado do Amazonas, à Rua Júlio Roberto n° 2386, 
Bairro São José, portadora do RG Nº 1587396-0 e CPF Nº 
419.391.742-87, doravante denominado simplesmente contratante e 
do outro lado o (a) senhor (a) ALCILENE VASCONCELOS 
QUEIROZ, brasileiro (a), portador (a) do RG N.º 17674 e do CPF 
N.º 516.561.672-04, doravante simplesmente denominado contratado, 
resolvem aditar o contrato para prestação de serviços para o cargo de 
ODONTÓLOGO, com inicio em 02/06/2014 e término em 
30/12/2014, consoante Lei Municipal nº 262 de 10 de janeiro de 2014 
em seu Art. 2º Inc. IV. 
E, por estarem justos e acordados, contratante e contratado (a), 
assinam o presente aditivo em (02) duas vias de igual teor e forma, na 
presença de (02) duas testemunhas, para todos os efeitos legais e 
jurídicos. 
  
Manacapuru/AM, 28 de Maio 2014 
--------------------------- 
Secretária Municipal de Saúde 
------------------------------- 
ALCILENE VASCONCELOS QUEIROZ

  
TESTEMUNHAS:
1________________
2________________
  
Certidão: Certifico que o presente decreto foi publicado nos termos do 
art.88 da Lei Orgânica do Município de Manacapuru/Am, aos 
28(vinte e oito) dias do mês de Maio de 2014. 

Publicado por:
James Pascarelli Rebouças 

Código Identificador:953741DD 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 373/2014 

POR PRAZO DETERMINADO DO PROGRAMA DE 
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – PACS ZONA 
URBANA – SEMSA, PARA ATENDER A NECESSIDADE 

TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

(Const. Federal Art. 37, IX CF/88 - Lei Municipal Nº 262 de 10 de 
janeiro de 2014). 
  
Por este instrumento de contratação temporária para a prestação de 
serviços por tempo determinado, de um lado Prefeitura Municipal 
de Manacapuru, entidade Jurídica de Direito Público, com CNPJ nº 
04.274.064/0001-31, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Administração, neste ato representado pelo seu titular a Senhora 
MÁRCIA CARDOSO DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, 
Secretária Municipal de Saúde, residente e domiciliada nesta cidade 
de Manacapuru, Estado do Amazonas, à Rua Júlio Roberto n° 2386, 
Bairro São José, portadora do RG Nº 1587396-0 e CPF Nº 
419.391.742-87, doravante denominado simplesmente contratante e 
do outro lado o (a) senhor (a) GLEICIANE NASCIMENTO 
BARBOSA, brasileiro (a), portador (a) do RG N.º 1783352-3 e do 
CPF N.º 773.870.822-00, doravante simplesmente denominado 
contratado, resolvem aditar o contrato para prestação de serviços para 
o cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE/PACS ZONA 
URBANA, com inicio em 04/08/2014 e término em 30/12/2014, 
consoante Lei Municipal nº 262 de 10 de janeiro de 2014 em seu Art. 
2º Inc. IV. 
E, por estarem justos e acordados, contratante e contratado (a), 
assinam o presente aditivo em (02) duas vias de igual teor e forma, na 
presença de (02) duas testemunhas, para todos os efeitos legais e 
jurídicos. 

Manacapuru/AM, 04 de Agosto 2014 
------------------------------------ 
Secretário Municipal de Administração 
--------------------------------------- 
GLEICIANE NASCIMENTO BARBOSA

  
TESTEMUNHAS:
1____________________
2____________________
  
Certidão: Certifico que o presente decreto foi publicado nos termos do 
art.88 da Lei Orgânica do Município de Manacapuru/Am, aos 
28(vinte e oito) dias do mês de Maio de 2014. 

Publicado por:
James Pascarelli Rebouças 

Código Identificador:FFB711F5 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 389/2014 

POR PRAZO DETERMINADO DO PROGRAMA DE 
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – PACS ZONA 
URBANA – SEMSA, PARA ATENDER A NECESSIDADE 

TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

(Const. Federal Art. 37, IX CF/88 - Lei Municipal Nº 262 de 10 de 
janeiro de 2014). 
  
Por este instrumento de contratação temporária para a prestação de 
serviços por tempo determinado, de um lado Prefeitura Municipal 
de Manacapuru, entidade Jurídica de Direito Público, com CNPJ nº 
04.274.064/0001-31, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Administração, neste ato representado pelo seu titular a Senhora 
MÁRCIA CARDOSO DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, 
Secretária Municipal de Saúde, residente e domiciliada nesta cidade 
de Manacapuru, Estado do Amazonas, à Rua Júlio Roberto n° 2386, 
Bairro São José, portadora do RG Nº 1587396-0 e CPF Nº 
419.391.742-87, doravante denominado simplesmente contratante e 
do outro lado o (a) senhor (a) LIGIA RIBEIRO DE ANDRADE,
brasileiro (a), portador (a) do RG Nº 1280847-4 e do CPF N.º 
626.664.522-04, doravante simplesmente denominado contratado, 
resolvem aditar o contrato para prestação de serviços para o cargo de 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE/PACS ZONA URBANA, 
com inicio em 04/08/2014 e término em 30/12/2014, consoante Lei 
Municipal nº 262 de 10 de janeiro de 2014 em seu Art. 2º Inc. IV. 
E, por estarem justos e acordados, contratante e contratado (a), 
assinam o presente aditivo em (02) duas vias de igual teor e forma, na 
presença de (02) duas testemunhas, para todos os efeitos legais e 
jurídicos. 
  
Manacapuru/AM, 04 de Agosto 2014 
-------------------------------- 
Secretário Municipal de Administração 
----------------------------------- 
LIGIA RIBEIRO DE ANDRADE

  
TESTEMUNHAS:
1________________ 
2________________
  
Certidão: Certifico que o presente decreto foi publicado nos termos do 
art.88 da Lei Orgânica do Município de Manacapuru/Am, aos 
28(vinte e oito) dias do mês de Maio de 2014. 

Publicado por:
James Pascarelli Rebouças 

Código Identificador:625C91AB 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2014 PROGRAMA 
BRASIL ALFABETIZADO COORDENADOR DE TURMAS 

(VOLUNTÁRIOS) – CICLO 2013/2014.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU, através da 
Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, 
TORNA PÚBLICA A REALIZAÇÃO DE CHAMADA PÚBLICA 
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PARA SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAREM JUNTO 
AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO – CICLO 2013/2014, 
a ser realizado no Município de Manacapuru, e que obedecerá às 
normas constantes da RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 52, de 11 de 
dezembro de 2013, e ao que dispuser o presente Edital. 
  
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. A Chamada Pública de que trata este Edital visa à contratação 
temporária de 06(seis) Coordenadores de Turma, todos voltados para 
a alfabetização de jovens, adultos e idosos. 
1.2. A Chamada Pública de que trata o item anterior será realizada, 
para a referida função, em apenas uma etapa, sendo uma avaliação 
curricular. 
1.3. Os atos advindos da execução desta seleção simplificada, para os 
quais é exigida ampla publicidade, serão divulgados no Site Oficial do 
Município de Manacapuru, e afixado no Mural de Avisos da 
Secretaria Municipal de Educação de Manacapuru. 
  
2. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 
  
2.1. O Programa Brasil Alfabetizado, atualmente regulamentado pela 
Resolução CD/FNDE Nº 52, de 11 de dezembro de 2013, é uma 
parceria da Prefeitura Municipal de Manacapuru/AM, por meio da 
Secretaria Municipal de Educação, com o Governo Federal, através da 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 
Inclusão - SECADI/MEC, e objetiva aliar teoria e prática, formação e 
ação, educação, trabalho e participação cidadã, para que se obtenha 
plena inserção do jovem à sociedade. O Programa é destinado à 
alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos, sendo uma forma de acesso 
à cidadania e ao despertar do interesse pela elevação da escolaridade. 
  
2.2. O Programa Brasil Alfabetizado atende a jovens maiores de 15 
anos, adultos e idosos não alfabetizados, doravante denominados 
alfabetizandos, de acordo com as condições de efetiva participação 
dessas pessoas em turmas de alfabetização. 
  
2.3. Em Manacapuru/AM, os cursos de alfabetização terão a duração e 
carga horária de oito meses e trezentas e vinte horas-aula, com 10 
horas semanais. 
  
2.4. A seleção dos alfabetizadores-coordenadores de turmas deverá 
considerar que o candidato deve: 
I - ser preferencialmente professor de rede pública de ensino; 
II - ter formação de nível superior em Educação, já concluída ou em 
curso; 
III - ter e comprovar experiência anterior em educação, 
preferencialmente, em educação de jovens e adultos;
IV - ser capaz de manter controle sobre o trabalho em 
desenvolvimento nas turmas e de desempenhar todas as atividades 
descritas para os alfabetizadores-coordenadores de turmas. 
V – ter preferencialmente experiência como coordenador de Turma do 
Programa Brasil Alfabetizado. 
  
3. DAS INSCRIÇÕES 
  
3.1. São requisitos para inscrição: 
Curriculum vitae, 
Cópia do diploma ou histórico escolar de formação 
Ficha de inscrição do cargo pretendido conforme modelo que se 
encontra no Anexo I deste. 
Declaração de portador de deficiência caso precise, declaração que 
não recebe nenhuma bolsa do governo federal. 
  
3.2. Deverão ser entregues também as fotocópias dos documentos: de 
identidade, CPF, comprovante de endereço, formação compatível com 
os requisitos da função. 
  
3.3. Para se inscrever, o candidato deverá, em formulário próprio 
disponibilizado pela Secretaria Municipal de Educação, preencher, 
com os seus dados pessoais, as informações solicitadas relativas aos 
cursos realizados, as quais serão o único instrumento de base para a 
avaliação curricular. 
  

3.4. São da responsabilidade exclusiva do candidato os dados 
cadastrais informados para a inscrição. 
  
3.5. O Município de Manacapuru não se responsabilizará por 
solicitações de inscrição não protocoladas nos prazos estipulados 
neste edital por qualquer motivo. 
  
3.6. A inscrição do candidato expressará sua integral adesão a todas as 
regras que disciplinam a presente seleção. 
  
3.7. As informações prestadas no Formulário de Inscrição são de 
inteira responsabilidade do candidato, dispondo a equipe executora do 
direito de excluir da seleção o candidato que não preencher o 
formulário de forma completa e correta e/ou fornecer dados 
comprovadamente inverídicos, sem prejuízo das sanções 
administrativas, civis e penais cabíveis. 
  
3.8. Não será aceita a inscrição que não atender, rigorosamente, ao 
estabelecido neste edital. 
  
3.09. As inscrições serão realizadas na Secretaria Municipal de 
Educação, situada na Avenida Boulevard Pedro Rattes, nº 753, 
Centro, Manacapuru, no período de 21 e 22 de agosto de 2014, das 
08h às 14h. 
  
4. DA SELEÇÃO 
  
4.1. Além de observar os critérios previstos nos itens 2.4 deste Edital, 
os candidatos a presente seleção devem se submeter a uma Avaliação 
Curricular. 
  
4.2. A Análise de Currículo pontuará a experiência profissional e de 
títulos, e será de caráter eliminatório e classificatório, mediante a 
análise da documentação comprobatória das informações prestadas no 
ato da Inscrição, valendo de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, conforme 
relação abaixo: 
  
4.2.2 Avaliação curricular para Coordenador de Turmas:
  
EXPERIÊNCIAS 
  

Nº 
Experiência em Coordenação de Turmas de Programas de 
Jovens e Adultos 

PONTOS 

01 01 Mês a 02 Anos 20 

02 De 02 Anos e 01 dia a 05 Anos 30 

  
FORMAÇÃO 
  

Nº Formação PONTOS 

01 Graduação em Licenciatura 20 

02 Pós Graduação-Especialização 30 

  
5. DA CLASSIFICAÇÃO 
  
5.1. A classificação geral se dará a partir dos pontos obtidos, pelo 
candidato, na Avaliação Curricular. 
5.2. Os candidatos serão classificados, no Resultado Final, de acordo 
com a pontuação obtida, por ordem decrescente de pontos. 
5.3. Em caso de empate, serão adotados os seguintes critérios, 
sucessivamente: 
a) O candidato com maior pontuação na experiência profissional; 
b) O candidato com maior pontuação na análise de títulos; 
c) O candidato mais idoso. 
  
6. BOLSAS DE PAGAMENTO PARA VOLUNTÁRIOS DO PBA 
  
6.1. A título de bolsa, o FNDE/MEC pagará aos voluntários 
cadastrados evinculados a turmas ativas no SBA os seguintes valores 
mensais: 
II - bolsa classe IV: R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais para o 
alfabetizador/coordenadorque atue coordenando de cinco a nove 
turmas ativas; 
7. DAS VAGAS PARA DEFICIENTES
7.1. Do total de vagas ofertadas por função neste edital, o mínimo de 
5% (cinco por cento) será reservado para pessoas com deficiência, em 


