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Art� 2º - Autorizar a Secretaria de Finanças que proceda ao pagamento 
correspondente a duas ½ (meia) diária em favor do Servidor Supracitado� 
Art� 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação�
Registre-se, 
Publique-se 
Cumpra-se
Sala das Sessões “Prof. Pedro de Castro Meireles” 
Plácido de Castro – Acre, em 13 de novembro de 2017�

Vereador Paulo Roberto Miranda Acácio de Lima
Presidente

PORTARIA Nº 067/2017
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CAS-
TRO – ACRE; no uso de suas atribuições legais...
RESOLVE:    
Art. 1º - Designar o Servidor JONATHAN FARIAS DE SOUZA, para se 
deslocar ao município de Rio Branco, nos dias 13 e 14 de novembro de 
2017, para participar do III Encontro Técnico TCE e os Municípios 2017, 
conforme convite em anexo�
Art� 2º - Autorizar a Secretaria de Finanças que proceda ao pagamento 
correspondente a duas ½ (meia) diária em favor do Servidor Supracitado� 
Art� 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação�
Registre-se, 
Publique-se 
Cumpra-se
Sala das Sessões “Prof. Pedro de Castro Meireles” 
Plácido de Castro – Acre, em 13 de novembro de 2017�

Vereador Paulo Roberto Miranda Acácio de Lima
Presidente

PORTARIA Nº 068/2017
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CAS-
TRO – ACRE; no uso de suas atribuições legais...
RESOLVE:    
Art� 1º - Designar o Servidor EDILSON MAIS DA SILVA JUNIOR, para se 
deslocar ao município de Rio Branco, nos dias 13 e 14 de novembro de 
2017, para participar do III Encontro Técnico TCE e os Municípios 2017, 
conforme convite em anexo�
Art� 2º - Autorizar a Secretaria de Finanças que proceda ao paga-
mento correspondente a duas ½ (meia) diária em favor do Servidor 
Supracitado� 
Art� 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação�
Registre-se, 
Publique-se 
Cumpra-se
Sala das Sessões “Prof. Pedro de Castro Meireles” 
Plácido de Castro – Acre, em 13 de novembro de 2017�

Vereador Paulo Roberto Miranda Acácio de Lima
Presidente

PORTARIA Nº 069/2017
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CAS-
TRO – ACRE; no uso de suas atribuições legais...
RESOLVE:    
Art� 1º - Conceder Diária ao Vereador, PAULO ROBERTO MIRANDA 
ACÁCIO DE LIMA, Presidente deste Poder Legislativo, para deslo-
camento aéreo no trecho Rio Branco-AC/Foz do Iguaçu-PR e des-
locamento terrestre até a  Cidade de Quatro Pontes-PR, retorno 
terrestre Cidade de Quatro Pontes-PR para Foz do Iguaçu-PR e 
aéreo  de Foz do Iguaçu/Rio Branco, deslocamento terrestre de Rio 
Branco a Plácido de Castro/Ac, Passagem aérea, hospedagem e 
alimentação, e para se locomover na Cidade de Quatro Pontes-PR, 
no período de 15 a 20 de novembro de 2017, conforme Oficio nº 
370/2017 em anexo
Art� 2º - Autorizar a Secretaria de Finanças que proceda ao pagamento 
correspondente a 05 (cinco) diárias em favor do Vereador Supracitado� 
Art� 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação�
Registre-se, 
Publique-se 
Cumpra-se
Sala das Sessões “Prof. Pedro de Castro Meireles” 
Plácido de Castro – Acre, em 13 de novembro de 2017�

Vereadora Luciene da Crua Ramos Hernández
1ª Secretária

ERRATA a Portaria nº 058/2017
Onde se lê dia 24 de agosto de 2017, leia-se dia 24 de outubro de 2017.

Vereador Paulo Roberto Miranda Acácio de Lima 
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

PORTARIA Nº362/2017
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO-ACRE, NO 
USO LEGAL DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR 
LEI, NOS TERMOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 754/2017�
RESOLVE:
Nomear, para o Cargo em Comissão de Assessora Parlamentar AP-XII, 
a contar de 1º de Dezembro do ano em curso, a senhora Rebeca de 
Araújo, a qual prestará seus serviços no Gabinete do Vereador N� Lima�
REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Rio Branco-Acre, 29 de Novembro de 2017�

Manuel Marcos
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - ACRE

Extrato do Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2017
Processo Administrativo nº 335/2017
Partes: Câmara Municipal de Rio Branco eA & S Derivado de Petróleo Ltda�
Objeto: Aditamento do valor inicial contratado em 25%�
Valor Total Estimado do Aditivo: R$ 87�898,28
Vigência do Contrato: 05.05.2017 a 05.05.2018
Data Assinatura: 28�11�2017

Assinam: Manuel Marcos – Presidente e Jakson Ramos – 1º Secretário, 
pela Contratante e Alan Bader Pinheiro, pela Contratada�
Original assinado

ACRELÂNDIA

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2017 DE 29 
DE NOVEMBRO DE 2017
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO DE 
PROFISSIONAIS PARA ATUAR, POR TEMPO DETERMINADO NA SE-
CRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
O Município de Acrelândia, por meio da Secretaria Municipal de Assis-
tência Social, atendendo ao que dispõe o art. 37, inciso IX da constitui-
ção da Republica Federal do Brasil, combinado com as disposições da 
Lei Municipal nº. 635/2017 e divulga e estabelece normas específicas 
para abertura de inscrições e a realização de PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE PSICÓLOGO, AS-
SISTENTE SOCIAL, PEDAGOGO, VISITADOR, para atender a execu-
ção dos serviços desenvolvidos pela Assistência Social, 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 
acima identificados, objetivando implementação dos serviços de assis-
tência social 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 à necessidade do serviço pela Administração�
2� DO NÚMERO DE FUNÇÕES E DA CARGA HORÁRIA
2�1 São disponibilizadas 08 (oito) vagas para contratação imediata e 
08 (oito) para cadastro de reserva, segundo as funções e respectivas 
cargas horárias semanais especificadas a seguir:

CARGO CARGA HORÁRIA CI CR TOTAL
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PSICÓLOGO 40H SEMANAL 01 02 3
ASSISTENTE SOCIAL 30H SEMANAL 02 02 03
VISITADOR 40H SEMANAL 03 02 05
PEDAGOGO 40 H SEMANAL 02 02 04

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-
jeto do presente processo seletivo simplificado encontra-se indicada no 
quadro abaixo, sujeitando-se ainda a todos os descontos constitucio-
nais e legais�
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CARGO REMUNERAÇÃO
PSICÓLOGO 2�000,00
ASSISTENTE SOCIAL 2�500,00
VISITADOR 965,00
PEDAGOGO 1�780,00

5� DA LOTAÇÃO
5.1 Os profissionais contratados com fundamento no presente Proces-
so Seletivo Simplificado serão referenciados pela equipe Técnica da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, sendo lotados, de acordo 
com a conveniência e oportunidade da própria secretaria, e conforme a 
necessidade de sua atuação� Os pedagogos serão lotados da seguinte 
forma: 01 será lotado na equipe volante, 01 na equipe do Programa 
Criança feliz�
6� DAS ATRIBUIÇÕES
6.1 As atribuições dos profissionais na Secretaria de Assistência Social, 
são correlatas à área de atuação para as quais serão selecionados e 
contratados, estando assim definidas:
6�1�1 PSICÓLOGO DA EQUIPE ESPECIAL: 
Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os proces-
sos mentais e   sociais   de   indivíduos,   grupos   e   instituições,   com   a   
finalidade   de   análise, tratamento, orientação e educação; elucidando 
conflitos e questões e acompanhando o(s) paciente(s) durante  o proces-
so de tratamento ou cura; investigar os fatores inconscientes   do   com-
portamento   individual   e   grupal,   tornando-os   conscientes; desenvol-
vem pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenar equipes e 
atividades   de   área   e   afins.   Assessorar   nas   atividades   de   en-
sino,   pesquisa   e extensão�
6�1�2 ASSISTENTE SOCIAL:
Orientar indivíduos, famílias, grupos, comunidades e instituições: 
Esclarecer dúvidas, orientar sobre direitos e deveres, acesso a direitos 
instituídos, rotinas da instituição, cuidados especiais, serviços e recur-
sos sociais, normas, códigos e legislação e sobre processos, procedi-
mentos e técnicas; ensinar a otimização do uso de recursos; organizar 
e facilitar; assessorar na elaboração de programas e projetos sociais; 
organizar cursos, palestras, reuniões.
• Planejar políticas sociais:
Elaborar planos, programas e projetos específicos; delimitar o proble-
ma; definir público-alvo, objetivos, metas e metodologia; formular pro-
postas; estabelecer prioridades e critérios de atendimento; programar 
atividades�
• Pesquisar a realidade social:
Realizar estudo sócio-econômico; pesquisar interesses da população; 
perfil dos usuários; características da área de atuação; informações in 
loco; entidades e instituições; realizar pesquisas bibliográficas e docu-
mentais; estudar viabilidade de projetos propostos; coletar, organizar, 
compilar, tabular e difundir dados�
• Executar procedimentos técnicos:
Registrar atendimentos; informar situações-problema; requisitar acomo-
dações e vagas em equipamentos sociais da IFE; formular relatórios, 
pareceres técnicos e rotinas e procedimento; formular instrumental (for-
mulários, questionários, etc)�
• Monitorar as ações em desenvolvimento:
Acompanhar e acompanhar resultados da execução de programas, pro-
jetos e planos; analisar as técnicas utilizadas; apurar custos; verificar 
atendimento dos compromissos acordados com o usuário; criar critérios 
e indicadores para avaliação; aplicar instrumentos de avaliação; avaliar 
cumprimento dos objetivos e programas, projetos e planos propostos; 
avaliar satisfação dos usuários�
• Articular recursos disponíveis:
Identificar equipamentos sociais disponíveis; identificar recursos financei-
ros disponíveis; negociar com entidades e instituições; formar uma rede 
de atendimento; identificar vagas no mercado de trabalho para coloca-
ção; realocar recursos disponíveis; participar de comissões técnicas.
• Coordenar equipes e atividades:
Coordenar projetos e grupos de trabalho; recrutar selecionar e pessoal; 
participar do planejamento de atividades de treinamento e avaliação de 
desempenho dos recursos humanos da instituição�
• Desempenhar tarefas administrativas:
Providenciar documentação oficial; cadastrar usuários, entidades e re-
cursos; controlar fluxo de documentos; administrar recursos financeiros; 
controlar custos; controlar dados estatísticos�
• Utilizar recursos de Informática.
• Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 
associadas ao ambiente organizacional�
6�1�3 VISITADOR:
Desempenhar atividades relacionadas ao Programa Primeira Infância 
no SUAS/Criança Feliz, vinculado ao Centro de Referência da Assis-
tência Social – CRAS de Acrelândia/AC; realizar visitas domiciliares 
de acordo com as especificidades de cada público atendido pelo pro-
grama; promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e do 

acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira in-
fância; apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento 
e nos cuidados perinatais; colaborar no exercício da parentalidade, 
fortalecendo os vínculos e o papel das famílias para o desempenho 
da função de cuidado, proteção e educação da criança na faixa etária 
de até seis anos de idade; mediar o acesso da gestante, das crianças 
na primeira infância, e das suas famílias à políticas e serviços públi-
cos de que necessitem; integrar, ampliar e fortalecer ações de políti-
cas públicas voltadas para a gestante, crianças na primeira infância e 
suas famílias; manter registros atualizados das ações desenvolvidas; 
participar do planejamento do programa junto com o técnico de refe-
rência do CRAS; participar das reuniões com as famílias dos usuários; 
executar tarefas afins; elaborar e manter registros atualizados dos 
atendimentos e acompanhamentos realizados; participar de eventos 
e atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social de Upane-
ma; ser proativo; cumprir orientações administrativas e desempenhar 
outras tarefas correlatas�
6�1�4 PEDAGOGO
Estudar medidas que visem melhorar os processos pedagógicos, inclu-
sive na educação infantil� 
• Elaborar e desenvolver projetos educacionais. 
• Participar da elaboração de instrumentos específicos de orientação 
pedagógica e educacional� 
• Organizar as atividades individuais e coletivas de crianças em idade 
pré-escolar� 
• Elaborar manuais de orientação, catálogos de técnicas pedagógicas; 
participar de estudos de revisão de currículo e programas de ensino; 
executar trabalhos especializados de administração, orientação e su-
pervisão educacional� 
• Participar de divulgação de atividades pedagógicas. 
• Implementar programas de tecnologia educacional. 
• Participar do processo de recrutamento, seleção, ingresso e qualifica-
ção profissional
• Elaborar e desenvolver projetos de ensino-pesquisa-extensão. 
• Utilizar recursos de informática. 
• Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 
associadas ao ambiente organizacional�
7 DA HABILITAÇÃO 
7.1 Para o atendimento das exigências dos Serviços da Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social, os candidatos deverão atender aos se-
guintes requisitos:
7.2- Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível 
Superior em psicologia, serviço social, nível médio completo, fornecido 
por instituição reconhecida pelos órgãos normativos. Registro profissio-
nal 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 e 6�1�2
d) Possuir experiência comprovada na área de atuação;
e) Possuir experiência comprovada de atuação em programas, projetos 
e serviços inerentes da assistência social;
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 30 de Novembro a 05 de De-
zembro de 2017, no horário de 08 às 12 horas, na sede da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, situada na Av. Edmundo Pinto, 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
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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 e eliminatório.
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 Simplifica-
do 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 ser 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 12 de Dezembro de 2017 das 13 
ás 17 horas no Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e 
corresponderá a 30 pontos para Nível Superior�
12�2 Com base na lista organizada na forma do subitem 6�1�1 serão convo-
cados para a entrevista os candidatos classificados na análise curricular no 
quantitativo de 10 a 15 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 avalia-
da a capacidade do candidato de apresentar na entrevista dados e infor-
mações 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 Mu-
nicipal de Assistência Social e avaliará o conhecimento e a experiência dos 
candidatos no serviço Público de assistência social /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, ASSISTENTE SOCIAL,  PEDAGOGO, VISITADOR

Ord� Documentos Máximo de 
Pontos

01
Diploma de Nível Superior/nível médio para visita-
dor, Registro Profissional no Órgão de Classe (Psi-
cologia, Serviço Social) 

5,0

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

03 Certificado de Pós- Graduação na área de assistên-
cia social 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, ASSISTENTE SOCIAL, VISITADOR, PEDAGOGO
Ord� Documentos  Pontos Total

01 Experiência profissional em ações desen-
volvidas pelo serviço de assistência social.

2 Ponto a cada 
semestre traba-
lhado 

4,0

Máximo de Pontos 6,0

Ord� Documentos  Pontos Total

02

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

2 Ponto a cada 
20h 40�0

Máximo de Pontos 40�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 endereça-
do 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 Assistência 
Social, situado na Avenida Edmundo Pinto – 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 determinado será 
considerado desistente, sendo automaticamente excluído do Processo Seleti-
vo Simplificado, convocando-se o candidato imediatamente subseqüente.
16�3 A contratação dar-se-á nos termos da Lei Complementar Municipal 
nº� 635/2017, 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 ca-
samento;
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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 Assistência Social;
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
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO SIM-
PLIFICADO
Nº DA INSCRIÇÃO:                        / 2017 DATA DA INSCRIÇÃO:       /       /2017
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 RESI-
DÊNCIA 

TÍTULO DE ELEITOR COMPROVANTE DE ESCO-
LARIDADE

COMPROVANTE DE QUITA-
ÇÃO ELEITORAL 

CARTEIRA DE ORGÃO DE 
CLASSE QUANDO O CASO

CERTIFICADO DE RESER-
VISTA CURRICULUM

CPF RG
PIS/PASEP OU NIT OUTROS:

_____________________________________________
Assinatura do responsável pela inscrição

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

CONPROVANTE DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO
N° DA INSCRIÇÃO:              /2017 DATA DA INSCRIÇÃO:       /      /2017
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:
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 pro-
cesso seletivo no caso de ocultação ou informações inverídicas.
Acrelândia, _______de _____________________de 2017�
_________________________________________
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 
Processo Seletivo Simplificado, regido segundo as normas do Edital nº 
02/2017, 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 2017�
__________________________________________
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� 
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18� DO CRONOGRAMA
18�1 O Processo Seletivo Obedecerá ás seguintes ETAPAS, podendo, 
porém ter suas datas alteradas conforme disposição da Comissão do 
Processo Seletivo:
ANEXO IV

Etapas Atividade
Responsável

pelo
Processo

Local  da 
Divulgação

do Resultado
Período

1ª Inscrição Comissão do 
processo

Secretaria 
Municipal de 
Assistência 

Social

30�11�2017 à
05�12�2017

2ª Análise curricular Comissão do 
processo

Secretaria 
Municipal de 
Assistência 

Social

06�12�2017

3ª Resultado da 
Análise Curricular 

Comissão do 
processo

Diário oficial do 
Estado do Acre 07�12�2017 

4ª

Período para 
Interposição de 
Recurso da Aná-
lise Curricular 

Comissão do 
processo

Secretaria 
Municipal de 
Assistência 

Social

08�12�2017
a

11�12�2017

5ª

Resultado do 
recurso e Con-
vocação para 
segunda fase do 
processo Seletivo 

Comissão do 
processo

Secretaria 
Municipal de 

Saúde e Diário 
Oficial do Esta-

do do Acre�

13�12�2017 

6ª Entrevista Comissão do 
processo

Secretaria 
Municipal de 
Assistência 

Social

18�12�2017 

7ª

Resultado Pre-
liminar da En-
trevista Período 
para Interposi-
ção de Recurso�

Comissão do 
Processo�

Mural público e 
DOA 20�12�2017 

8ª

Resultado do re-
curso e divulga-
ção do resultado 
final do processo 
seletivo

Comissão do 
processo

Diário Oficial do 
Estado do Acre 26�12�2017 

Acrelândia – Acre – 29  de Novembro de 2017

Ederaldo Caetano de Sousa                                                                  
Prefeito do Município de Acrelândia               
Estevão de Souza Ferreira
Presidente da Comissão

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNCIPAL DE ACRELANDIA

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 32/2017, celebrado entre a 
prefeitura de Acrelândia e a empresa RODOMAZA AUTO PEÇAS LTDA.
Com base no Edital Pregão Presencial SRP nº 019/2017,  o MUNICÍPIO 
DE ACRELÂNDIA, A PREFEITURA DE ACRELANDIA, inscrito no CNPJ 
– 84�306�737/0001-27, com sede na Avenida Edmundo Pinto nº 810, 
Centro – Acrelândia – Acre, neste ato representado pelo Prefeito Munici-
pal, Ederaldo Caetano de Sousa, portador do RG 256665 SSP/AC, CPF/
MF: 476�556�409-93, residente e domiciliado na Cidade de Acrelândia� 
CONTRATANTE, e, de outro lado a empresa: RODOMAZA AUTO PE-
ÇAS LTDA, estabelecida na Av� Chico Mendes nº 922, Bairro Triangulo 
Velho – Rio Branco /Ac�, inscrita no CNPJ sob nº 09�468�769/0001-03,  
Inscrição Estadual nº 01�020�492/001-62, neste ato representado pelo 
Srº REINALDO GERALDO DE CARVALHO, residente e domiciliado na 
cidade de Rio Branco /Ac, portador de identidade nº M6821620 SSP/
MG, e  CPF: 935�232�976-72, doravante denominada CONTRATADA, 
RESOLVE APOSTILAR AO CONTRATO Nº 37/2017, firmado com a 
RODOMAZA AUTO PEÇAS LTDA, para alterar a dotação orçamentária 
inicialmente indicada no edital e contrato, constante na Cláusula Quarta 
do referido Contrato:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
ONDE SE LÊ
FUNCIONALPROGRAMÁTICA:
05�022�10�301�0912�2030/ 07�001�04�122�0310�2009/ 
09�001�20�605�0100�2016, 
ELEMENTO DE DESPESA: 33�90�39�00
FONTES: 114�00; 101�00;
LEIA-SE:
FUNCIONALPROGRAMÁTICA:
05�022�10�301�0912�2030/ 07�001�04�122�0310�2009/ 

09�001�20�605�0100�2016, 
PROJETO DE ATIVIDADE : 2021
ELEMENTO DE DESPESA: 3�3�90�39�00/3�3�90�30
FONTES: 114�00; 101�00;113
Permanece inalterado, em seu inteiro teor, o restante do Contrato nº 
032/2017
Acrelândia/AC, 29 de Novembro de 2017�

Ederaldo Caetano de Sousa
Prefeito de Acrelândia

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA

RETIFICAÇÃO – TERMO DE APOSTILAMENTO
Na publicação feita no D� O� E - edição nº 12�189 às folhas 44  do dia 30 
de Novembro de 2017, onde lê-se:
1° Termo de Apostilamento ao Contrato 005/2017
Leia-se:
2° Termo de Apostilamento ao Contrato 005/2017�

Ederaldo Caetano de Sousa
Prefeito

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE ACRELANDIA
PRIMEIRO ADITAMENTO CONTRATUAL 

CONTRATO Nº 020/2017
Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de ser-
viços, de um lado MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA, inscrito no CNPJ – 
84�306�737/0001-27, com sede na Avenida Governador Edmundo Pinto 
nº 810, Centro – Acrelândia – Acre, neste ato representado pelo Pre-
feito Municipal, Ederaldo Caetano de Sousa, portador do RG 256665 
SSP/AC, CPF/MF: 476�556�409-93, residente e domiciliado na Cidade 
de Acrelândia, denominado CONTRATANTE, e do outro lado o Senhor, 
Celso Almeida Miranda – inscrito sob o registro CREA 20977-D/AC, re-
sidente e domiciliado à   Rua Marte n 31 - Bloco G3 - Apto 412 - Manoel 
Julião - Rio Branco Acre, ajustam entre si sob as cláusulas e condições 
a seguir, doravante denominada simplesmente de CONTRATADO, de 
comum acordo resolvem aditar o contrato original, mediante as cláusu-
las e condições a seguir estabelecidas.
1 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
1.1 O prazo de vigência do Contrato nº 020/2017, com vencimento em 
12/12/2017, de comum acordo entre as partes fica prorrogado, mediante ao 
presente aditamento, a contar de 12/12/2017 até 12 de Setembro de 2017� 
2 CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1 Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições 
contratuais� E por estarem assim justos e contratados, as partes assi-
nam o presente termo de aditamento em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram�
Acrelândia-AC, 13 de Novembro de 2017� 

Ederaldo Caetano de Sousa                                          
Prefeito de Acrelândia  
CONTRATANTE
Celso Almeida Miranda
CONTRATADO

PORTARIA Nº 025  DE 30 DE NOVEMBRO DE 2017
O Secretário Municipal de Educação no uso de suas atribuições legais, 
de acordo com o Decreto nº� 035 de 13 de Março de 2017�
RESOLVE:
Art� 1º - Determinar a instauração de Sindicância                                                                                               
para apurar os fatos narrados no Ofício 0340, constante nos autos do 
Processo de nº 01�2017�00001803-4
Art� 2º - Nomear a Comissão de Sindicância, composta pelos Servidores: 
I – Jose Ribamar Gomes Amaral RG:02664190, CPF434�791�112-20
II – Estevão de Souza Ferreira  RG:0295639, CPF:610�726�212-15
III- Tiago Fernandes Archanjelo RG:1018209-8, CPF: 010-988�072-27
Art� 3º - Conceder a esta Comissão o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da 
publicação desta Portaria, para conclusão dos trabalhos, prorrogáveis 
pelo mesmo período�
Art� 4º - A presente Portaria produzirá seus efeitos legais a partir desta data�
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se�

José Donisete de Melo
Secretario Municipal de Educação 
Decreto Nº 035/2017
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