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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Comi ssão do Concurso Públi co para o Departamento Estadual de Trânsi to

EDITAL N. º 02/2012/SEAD/DETRAN
 RETIFICAÇÃO

O Governo do Estado da Paraíba, em cumprimento ao que determina o artigo 37, inciso II, da
Constituição Federal, e a Secretaria de Estado da Administração, no uso de suas competências
previstas na Lei n.º 8.186, de 16 de março de 2007, por intermédio da Comissão do Concurso
Público designada pelo Ato Governamental n.º 5.102/SEAD de 08 de outubro de 2012, publicada
no Diário Oficial do Estado em 09/10/2012 e Contrato firmado com A Fundação Professor Carlos
Augusto Bittencourt - FUNCAB, tornam público o presente Edital para provimento de cargos do
quadro de servidores do Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba – DETRAN - PB conforme
o disposto na Lei n.º 8.660, de 15 de setembro de 2008, publicado no Diário Oficial do Estado
de 16/09/2008 e alterações posteriores e pelas normas estabelecidas neste Edital.
1. RETIFICAÇÃO
1.1. O item 1.2 do Edital nº 01/2012/SEAD/DETRAN, passa a viger com a seguinte redação:
Serão oferecidas 108 (cento e oito) vagas, sendo: 18 (dezoito) para cargos de Ensino Superior e 90
para cargos de Ensino Médio.
1.2 O Cronograma, anexo II, do Edital nº. 01/2012/SEAD/DETRAN, publicado no Diário Oficial
de 14/11/2012, passa a viger com a segui nte redação:

ANEXO II
 CRONOGRAMA

Secretaria de Estado da Administração /
Departamento Estadual de Trânsito do
Estado da Paraíba

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
PODER EXECUTIVO

Comissão do Concurso Públi co para o Poder Executivo Estadual

EDITAL N.º 02/2012/SEAD/Poder Executivo
 RETIFICAÇÃO

O Governo do Estado da Paraíba, em cumprimento ao que determina o artigo 37, inciso II, da
Constituição Federal, e a Secretaria de Estado da Administração, no uso de suas competências
previstas na Lei n.º  8.186, de 16 de março de 2007, por intermédio da Comissão do Concurso
Público designada pelo Ato Governamental n.º 5.186 de 20 de outubro de 2012, e Contrato
firmado com a Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt – FUNCAB tornam público o
presente  Edital  de Concurso de Provas Objetivas, para provimento de vagas no cargo de
Técnico Administrativo, no âmbito do Poder Executivo do Estado da Paraíba, conforme normas
estabelecidas neste edital.
1. RETIFICAÇÃO
1.1.  O item 1.3 do Edital nº 01/2012/SEAD/Poder Executivo, publicado no Diário Oficial do
Estado em 09/11/2012, passa a viger com a seguinte redação:
O prazo de validade do presente Concurso Público são de 02 (dois) anos, a contar da data da
publicação da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual
período.
2.  No que se refere a realização da Prova objetiva, conforme item 10, edital 01/2012, publicado
no Diário Oficial do Estado em 09/11/2012, passamos a expor o seguinte:
Lei 8.617, de 30 de junho de 2008.
Estabelece normas, no âmbito do Estado da Paraíba, para a realização de concursos públicos e dá
outras providências.
Art. 9º O edital normativo do concurso será:
I – publicado integralmente no Diário Oficial do Estado com antecedência mínima de noventa dias da
realização da primeira prova, permitida a redução desse prazo para até trinta dias da realização da
prova, excepcionalmente e no interesse do serviço público desde que devidamente justificada no edital;

JUSTIFICATIVA
Com efeito, ao alude do Artigo 9°, da Lei 8.617 de 30 de Junho de 2008, acima citada vimos
justificar a excepcionalidade na urgência de execução do Concurso Público de Provas Objetivas,
para provimento de vagas no cargo de Técnico Administrativo, no âmbito do Poder Executivo do
Estado da Paraíba, no prazo mínimo previsto, tendo em vista o referido cargo ter sido criado
recentemente, através da Medida Provisória nº 200, de 02/10/2012, publicada no Diário Oficial do
Estado de 03 de outubro de 2012.
Faz-se necessária a urgência na realização do Concurso Público para o preenchimento das vagas
destinadas ao referido cargo, devido a preocupante redução no Quadro de Pessoal em virtude de
aposentadorias de servidores de nível médio e o fato de que, a maioria das vagas ofertadas no
referido concurso será para o preenchimento das vagas destinadas às Escolas Estaduais, onde há
um enorme déficit de pessoal de apoio, haja vista, o início do ano letivo em janeiro do ano
vindouro.
Dessa forma, vimos ser urgente a realização do referido concurso, sob pena de imenso prejuízo à
comunidade, no que se refere a eficiência e eficácia na prestação de um serviço público de qualidade.
 2. Os demais itens do Edital nº. 01/2012/SEAD/Poder Executivo, publicado no Diário Oficial de
09/11/2012, permanecem inalterados.

João Pessoa, 21 de novembro de 2012.
Comissão do Concurso Público do Poder Executivo Estadual

Marl ene Rodrigues da Si lva – Presidente
Ana Beatriz Dini z Sabino Cruz – SEAD

Ana Caroli na Vi eira Lubambo de Britto – SEE
Ana Maria da Costa – SEE

Ana Cél ia Lisboa da Costa – SEE

EDITAIS E AVISOS
Secretaria de Estado
da Administração

Anexo da Portaria Nº 00034/2012/CEG 

Inscrição Estadual Razão Social Endereço  Município / UF Regime de Apuração 
16.099.121-8 JOSEVALDO DUARTE VIDAL AV DOM PEDRO II, Nº 00426 - CENTRO GUARABIRA / PB NORMAL 

SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER
C. E. DE PATOS

PORTARIA Nº  00094/2012/PAT 7 de Novembro de 2012

O Col etor Estadual da C. E. DE PATOS , usando das atribuições que são
conferidas pelo art. 140, inciso III, c/c os seus §§ 1º e 2º, do RICMS, aprovado pelo Decreto nº
18.930, de 19 de junho de 1997,

Considerando o que consta(m) no(s) processo(s) nº 1296232012-0;
Considerando que através de processo administrativo tributário regular, ficou

comprovado que o(s) contribuinte(s) relacionado(s) no anexo desta portaria não mais exerce(m)
sua(s) atividade(s) no endereço cadastrado junto a esta Órgão e não solicitou(aram) qualquer
alteração do(s) seu(s) domicílio(s) fiscal(is);

Considerando, ainda, a necessidade de atualização perante o Cadastro de Contri-
buintes do ICMS das informações-fiscais por ele(s) gerada(s);

RESOLVE:
I.CANCELAR, “ex-offício”, a(s) inscrição(ões) e o uso de talonários de notas

fiscais e/ou cupons fiscais da(s) firma(s) relacionada(s) no anexo desta portaria.
II.Declarar a(s) firma(s) referida(s) no item anterior como não inscrita(s) no

Cadastro de Contribuinte do ICMS, ficando passíveis de apreensão as mercadorias que estiverem
em poder da(s) mesma(s) ou que lhe(s) forem destinadas, bem como fichas de inscrição cadastral,
livros e demais documentos fiscais, onde forem encontrados.

III.Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo
a 07/11/2012.

Anexo da Portaria Nº 00094/2012/PAT 

Inscrição Estadual Razão Social Endereço  Município / UF Regime de Apuração 
16.032.553-6 JOSE VENANCIO DE PAULA NETO R DOUTOR PEDRO FIRMINO, Nº 224 - 

CENTRO PATOS / PB FONTE 

SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER
C. E. DE PATOS

PORTARIA Nº  00095/2012/PAT  8 de Novembro de 2012

O Coletor Estadual da C. E. DE PATOS , usando das atribuições que são
conferidas pelo art. 140, inciso III, c/c os seus §§ 1º e 2º, do RICMS, aprovado pelo Decreto nº
18.930, de 19 de junho de 1997,

Considerando o que consta(m) no(s) processo(s) nº 1296252012-0;
Considerando que através de processo administrativo tributário regular, ficou

comprovado que o(s) contribuinte(s) relacionado(s) no anexo desta portaria não mais exerce(m)
sua(s) atividade(s) no endereço cadastrado junto a esta Órgão e não solicitou(aram) qualquer
alteração do(s) seu(s) domicílio(s) fiscal(is);

Considerando, ainda, a necessidade de atualização perante o Cadastro de Contri-
buintes do ICMS das informações-fiscais por ele(s) gerada(s);

RESOLVE:
I.CANCELAR, “ex-offício”, a(s) inscrição(ões) e o uso de talonários de notas

fiscais e/ou cupons fiscais da(s) firma(s) relacionada(s) no anexo desta portaria.
II.Declarar a(s) firma(s) referida(s) no item anterior como não inscrita(s) no

Cadastro de Contribuinte do ICMS, ficando passíveis de apreensão as mercadorias que estiverem
em poder da(s) mesma(s) ou que lhe(s) forem destinadas, bem como fichas de inscrição cadastral,
livros e demais documentos fiscais, onde forem encontrados.

III.Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo
a 08/11/2012.

Anexo da Portaria Nº 00095/2012/PAT 

Inscrição Estadual Razão Social Endereço  Município / UF Regime de Apuração 
16.144.859-3 MICHELLE MENDONCA DA SILVA AV SOLON DE LUCENA, Nº 52 - CENTRO PATOS / PB SIMPLES NACIONAL 

RESOLVE:
I. RESTABELECER, a(s) inscrição(ões) e o uso de talonários de notas fiscais e/

ou cupons fiscais, da(s) firma(s) constante na rela ção em anexo a esta Portaria.
II. Declarar a(s) firma(s) referida(s) no item anterior como apta(s) no Cadastro

de Contribuintes do ICMS.
III. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo

a 31/10/2012.


