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EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2018, CELEBRADO EM  12  DE JUNHO  DE 2019;
Partes: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE E A WB CONSTRUTORA LTDA;
Objeto: - É objeto do presente Termo Aditivo a inclusão de uma nova fonte de recursos proveniente da FINISA.
Dotação Orçamentária: 50.11.1.574.00191.4.4.90.51 Fonte 0308.

EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2014, CELEBRADO EM  09  DE ABRIL DE 2019;
Partes: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE E A WB CONSTRUTORA LTDA;
Objeto: - É objeto do presente Termo Aditivo a inclusão de uma nova fonte de recursos proveniente da FINISA.
Dotação Orçamentária: 50.11.1.574.0191.4.4.90.51 Fonte 308 /50.11.1.574.0191.4.4.90.51 - Fonte 308/ 50.11.2.723.01.3.3.90.39 -Fonte 641.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2018, CELEBRADO EM  12  DE JUNHO  DE 2019;
Partes: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE E A GERBER CONSTRUTORA LTDA-EPP;
Objeto: - É objeto do presente Termo Aditivo a inclusão de uma nova fonte de recursos proveniente da FINISA.
Dotação Orçamentária: 50.11.1.574.4.4.90.51 Fonte 0308.

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2015, CELEBRADO EM  27  DE JULHO  DE 2019;
Partes: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE E A TARIK DAVID LINS BISPO-MEI;
objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo contratual por 12 (doze) meses, com termo inicial em
12/07/2019 e termo final em 11/07/2020.
Valor: Em razão da presente prorrogação, fica concedido o reajuste do valor originário do contrato R$ 30.726,52 (trinta mil, setecen-
tos e vinte e seis mil, cinquenta e dois reais) a ser pagos em 12 (doze parcelas mensais de R$ 2.560,54 ( dois mil, quinhentos e
sessenta e cinquenta e quatro centavos).
Dotação: 50.06.2.723.3.3.90.39- Fonte 0100. 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 022/2019, CELEBRADO EM 11  DE JULHO  DE 2019;
Partes: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE E A ACR COMERCIAL LTDA-EPP;
Preço: O valor do presente Contrato é de R$ 17.384,00 (dezessete mil trezentos e oitenta e quatro reais),
Dotação: 5011.2.723.2.2.90.39 Fonte 100.
Objeto: Constitui objeto do presente Contrato a prestação dos serviços de desistalação, instalação, manutenção geral de aparelhos
condicionadores de ar tipo ACJ e Split de diversas marcas, modelos e capacidade. 
Prazos de vigência: 12(doze) meses. 
JOÃO ALBERTO COSTA FARIA Diretor Presidente

PORTARIA Nº 033 DE 18 DE JULHO DE 2019
O SECRETÁRIO DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que estabelece o inciso
III, parágrafo único, artigo 115 da Lei nº 14512, de 17/02/1983:

I.Lotar o servidor AGUINALDO FERREIRA DA ROCHA, matrícula nº 111.180-9, CPF nº 401.531.004-78, na Divisão de Operações
da Diretoria Executiva de Controle Urbano/DIRCON.

II.Esta Portaria entrará em vigor a contar de 15 de junho de 2019.

Recife, 18 de julho de 2019.

JOÃO BATISTA MEIRA BRAGA
Secretário de Mobilidade e Controle Urbano

PORTARIA Nº 096 DE 19 DE JULHO DE 2019
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUVENTUDE, POLÍTICA SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município do Recife tendo em vista o disposto na Lei 18.132/2015, publica-
da no Diário Oficial do Município em 14/04/2015, edição nº41. 
R E S O L V E:
Art. 1º Lotar a servidora abaixo relacionada no CRAS BONGI, a contar de 03/07/2019.

I-Maria Lúcia de Almeida Cunha, Matrícula nº 109.830-6/ Assistente Social.

PORTARIA Nº 097 DE 19 DE JULHO DE 2019
A Secretária de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos, no uso de suas atribuições.
R E S O L V E:
I - Lotar o servidor EVERTON ORLANDO DA SILVA, matrícula, 1453-4, regime de plantão 12x36 noturno, com efeito retroativo a 14
de julho de  2019, na  CASA DE ACOLHIDA DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL da Secretária de Desenvolvimento Social Juventude,
Política sobre Drogas e Direitos Humanos.

PORTARIA Nº 098 DE 19 DEJULHO DE 2019
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUVENTUDE, POLÍTICA SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município do Recife tendo em vista o relatório do Conselho de Ética e
Disciplina dos Conselhos Tutelares do Recife - CEDIS, CI nº 005 de 10/07/2019 em sessão do pleno realizada em, 28  de novembro
de 2018, analisando o PID nº 007/2018 de acordo com a Lei 16.776/2002, Art. 21, inciso I, Art. 31, que dispõe dos deveres básicos
dos Conselheiros Tutelares.
R E S O L V E:
Aplicar a pena de Advertência ao Conselheiro Tutelar Dário Santana de Souza, matrícula nº 104.760-4, lotação RPA -2.

PORTARIA Nº 099 DE 22 DE JULHO DE 2019
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUVENTUDE, POLÍTICA SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município do Recife tendo em vista o disposto na Lei 18.132/2015, publica-
da no Diário Oficial do Município em 14/04/2015, edição nº41. 
R E S O L V E:
Art. 1º Lotar a servidora abaixo relacionada no CRAS TÓTO, a contar de 17/07/2019.

I-Sibele Ferreira de Souza Lima, matrícula nº110.878-6/Educadora Social, 40 horas semanais.

PORTARIA Nº 100 DE 22 DE JULHO DE 2019
A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUVENTUDE, POLÍTICAS SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS, no uso
de suas atribuições;
R E S O L V E : 
Conceder suprimento individual identificado no elemento de despesa 3.3.90.30.61, durante o exercício de 2019, perante a Secretaria
de Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos, Casa de Acolhida - Aconchego, para a servidora:
Nome: Ataíza Maria Xavier Wanderley
CPF: 021.566.254-76
Cargo: Chefe de Setor
Matrícula:  110.041-6
Lotação: Aconchego
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ana Rita Suassuna Wanderley
Secretária de Desenvolvimento Social, Juventude, Política Sobre Drogas e Direitos Humanos

PORTARIA Nº 101 DE 24 DE JULHO DE 2019.
À SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUVENTUDE, POLÍTICAS SOBRE DROGAS E DIRETOS HUMANOS, no uso
de suas atribuições com fulcro na lei 18.288/2016, e,

Considerando a alteração da representação do Instituto Boa Vista, entidade da Sociedade Civil, no Conselho Municipal de Direitos Humanos;

Considerando a indicação de representante suplente do Movimento Negro Unificado
RESOLVE: 
1)Nomear como Conselheira Titular Maria do Céu de Athayde Vasconcelos, CPF 448.627.254-49, em substituição ao Sr. Adelço
Caliari, do Instituto Boa Vista; 

2)Nomear como Conselheira Suplente Maria da Conceição Cardoso da Silva, CPF 051.068.764-43, pelo Movimento Negro Unificado.

PORTARIA Nº 102 DE 24 DE JULHO DE 2019.
À SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUVENTUDE, POLÍTICAS SOBRE DROGAS E DIRETOS HUMANOS, no uso
de suas atribuições com fulcro na lei 18.288/2016, e,

Considerando o resultado do processo de eleição para a composição da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Direitos Humanos,
para o mandato de 01 (um) ano. 
RESOLVE: 
1) Nomear como Coordenador Geral - Isaac Machado de Oliveira, Conselheiro Titular da Federação Ibura Jordão;

2) Nomear como Vice-Coordenadora - Fabíola Maria Santiago de Farias Conselheira Titular da Procuradoria Geral do Município;

3) Nomear como Secretário - Vagner Lucas Godoy, Conselheiro Titular da Associação dos Moradores da Mustardinha;

4) Nomear como Tesoureiro - Wellington Bezerra Pastor, Conselheiro Titular da Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude,
Politicas Sobre Drogas e Direitos Humanos. 

Ana Rita Suassuna Wanderley
Secretária de Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos

PORTARIA CONJUNTA SADGP/SETUREL Nº.     DE 24 DE JULHO DE 2019.
A Secretária de Turismo, Esportes e Lazer do Recife e o Secretário de Administração e Gestão de Pessoas, no uso das atribuições
previstas no artigo 61, inciso V, da Lei Orgânica e considerando o disposto no art. 1º, inciso IV, da Lei nº 18.122, de 06 de março de
2015, e no Decreto nº 32.639 de 10 de julho de 2019;
RESOLVEM:
Art. 1º Abrir seleção pública simplificada para a contratação de 65 (sessenta e cinco) profissionais de nível superior e médio, para o
preenchimento das vagas existentes de Coordenador Pedagógico, Professor de Educação Física e Agentes Sociais para trabalharem
nos Projetos de Esportes e Lazer, vinculados à Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer do Recife.

Art. 2º Determinar que a seleção pública de que trata o artigo anterior seja realizada para atender à situação de excepcional inter-
esse público da Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer da Prefeitura da Cidade do Recife, e terá validade de até 02 (dois) anos,
renováveis, a contar da homologação do resultado final, publicada no Diário Oficial da Prefeitura da Cidade do Recife.

Art. 3º Instituir a Comissão Coordenadora do certame, responsável pela elaboração das normas, pelo acompanhamento da execução do
processo seletivo e pelo julgamento dos recursos, ficando, desde já, designados os seguintes membros, sob a presidência do primeiro:

a) Márcio Ferreira Bezerra - Matrícula nº 107.860-7
b) Felipe Leonardo Amaral da Cunha - Matrícula nº 107.298-7
c) Sergio José Borges de Lima Junior - Matrícula nº 107.299-4 
d) Fernanda Bruto da Costa Correia - Matrícula nº 97.220-9
e) Érica Larissa de Araújo Jurubeba - Matrícula nº 100.326-7
f) José Virgínio Nogueira Neto - Matrícula nº 110.951-0 

Art. 4º Estabelecer que é de responsabilidade da Comissão Coordenadora a criação de todos os instrumentos necessários para inscrição,
avaliação curricular, recebimento dos recursos, e divulgação dos resultados, além de todos os comunicados que se fizerem necessários.

Art. 5º Estabelecer que a contratação temporária mencionada nesta Portaria Conjunta será por 24 (vinte e quatro) meses, podendo
ser prorrogado, a critério e necessidade da Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer. 
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANA PAULA DE OLIVEIRA VILAÇA LEAL
Secretária de Turismo, Esportes e Lazer

MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
Secretário de Administração e Gestão de Pessoas

EDITAL

1.DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. A Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer e a Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura do Recife tornam
pública e estabelecem normas para a realização do processo seletivo simplificado para a contratação temporária de 65 (sessenta e
cinco) profissionais de nível superior e médio para as funções relacionadas abaixo no item 2 deste Edital e formação de cadastro
reserva, nos termos do Decreto Municipal nº 32.639/2019 de 10 de julho de 2019.

1.2. A seleção pública de que trata o subitem anterior será realizada em etapa única, denominada Etapa - Avaliação Curricular, através
da avaliação de títulos e de experiência profissional, de caráter eliminatório e classificatório, conforme dispõe o item 5 deste Edital.

1.3. Para os atos advindos da execução deste processo seletivo, para os quais é exigida ampla divulgação, será utilizado o endereço
eletrônico http://www2.recife.pe.gov.br/pagina/secretaria-de-turismo-esportes-e-lazer, devendo o resultado final ser homologado
através de Portaria Conjunta SADGP/SETUREL, publicada no Diário Oficial do Município.

2. DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO, ATRIBUIÇÕES, REMUNERAÇÃO E JORNADA DE TRABALHO:

2.1. REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO:

2.1.1. O candidato aprovado e classificado no Processo Seletivo Público, na forma estabelecida neste Edital, será admitido, quando
convocado, se atendidas as seguintes exigências:

• ser brasileiro nato, naturalizado ou cidadão português, em condição de igualdade de direitos com os brasileiros; no caso de ser por-
tuguês, comprovar a condição de igualdade e gozo dos direitos políticos na forma do art. 12, §1º, da Constituição Federal;
• gozar dos direitos políticos;
• estar em dia com as obrigações eleitorais;
• estar quite com as obrigações do serviço militar, quando se tratar de candidato do sexo masculino;
• possuir o nível de escolaridade exigido para o exercício da função/especialidade e registro;
• ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos até a data da admissão;
• ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função, mediante atestado emitido por um médico do trabalho;
• cumprir as determinações deste Edital;
• não acumular cargos, empregos ou funções públicas, salvos nos casos constitucionalmente admitidos;
• estar registrado e com situação regularizada perante o órgão de conselho de classe correspondente à sua formação profissional,
quando for o caso;
• não ter sido condenado a pena privativa de liberdade transitado em julgado ou qualquer outra condenação incompatível com a
função pública;
• não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis
previstos na Constituição Federal.

2.2. ESCOLARIDADE, ATRIBUIÇÕES, REMUNERAÇÃO E JORNADA DE TRABALHO:

2.2.1 Função: COORDENADOR PEDAGÓGICO

• ter nível superior completo de Bacharel ou Licenciatura Plena em Educação Física e possuir registro no Conselho de Educação Física;
• realizar o acompanhamento da execução das atividades dos núcleos e/ou subnúcleos de acordo com protocolos e procedimentos
estabelecidos;
• acompanhar todas as modalidades desenvolvidas no projeto e fazer a ligação entre as necessidades dos núcleos e a coordenação
geral do projeto;
• realizar a padronização dos procedimentos do projeto;
• realizar todos os trâmites técnicos e administrativos do projeto;
• apoiar no suporte técnico todas as modalidades contidas neste edital, bem como participar de todas as ações esportivas no âmbito
do Município do Recife, sob coordenação da Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer, respeitando sua respectiva carga horária.
Remuneração Mensal: R$ 3.574,41 (três mil, quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos).

Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais.

Vagas: 04 (quatro)

2.2.2. Função: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA I

• ter nível superior completo de Bacharel ou Licenciatura Plena em Educação Física, e possuir registro no Conselho de Educação
Física;
• atender diretamente os usuários, de acordo com o programa de treinamento específico por modalidade;
• montar e executar os programas de treinamento, de acordo com as modalidades desenvolvidas;
• auxiliar no desenvolvimento dos exercícios dos usuários e nas atividades elaboradas para os projetos;
• desenvolver outras atividades correlatas à função, inclusive competições;
• apoiar no suporte técnico das modalidades contidas neste edital, bem como participar de todas as ações esportivas no âmbito do
Município do Recife, sob coordenação da Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer, respeitando sua respectiva carga horária.
Remuneração Mensal: R$ 2.042,52 (dois mil e quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos).

Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer________________________________________
Secretária ANA PAULA VILAÇA

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, 
Política sobre Drogas e Direitos Humanos________________________________________

Secretária ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY

Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano________________________________________
Secretário JOÃO BATISTA MEIRA BRAGA
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Jornada de Trabalho: 24 (vinte e quatro) horas semanais.

Vagas: 26 (vinte e seis)

2.2.3. Função: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA II

• ter nível superior completo de Bacharel ou Licenciatura Plena em Educação Física, e possuir registro no Conselho de Educação
Física;
• atender diretamente os usuários, de acordo com o programa de treinamento específico por modalidade;
• montar e executar os programas de treinamento, de acordo com sua modalidade específica;
• desenvolver os programas de treinamento visando o alto rendimento, de acordo com cada modalidade específica, nos casos dos
projetos de rendimento;
• auxiliar no desenvolvimento dos exercícios dos usuários e nas atividades elaboradas para os projetos;
• desenvolver outras atividades correlatas à função;
• apoiar no suporte técnico das modalidades contidas neste edital, bem como participar de todas as ações esportivas no âmbito do
Município do Recife, sob coordenação da Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer, respeitando sua respectiva carga horária.

Remuneração Mensal: R$ 2.042,52 (dois mil e quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos).

Jornada de Trabalho: 24 (vinte e quatro) horas semanais.

Vagas: 17 (dezessete)

2.2.4. Função: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA III

• ter nível superior completo de Bacharel ou Licenciatura Plena em Educação Física, e possuir registro no Conselho de Educação
Física;
• atender diretamente os usuários, de acordo com o programa de treinamento específico por modalidade no campo das pesquisas
científicas;
• montar e executar os programas de treinamento e avaliações, de acordo com as práticas esportivas atendidas;
• auxiliar cientificamente a execução dos programas de treinamentos visando o alto rendimento, de acordo com cada modalidade
específica; 
• desenvolver pesquisas que auxiliem no desenvolvimento das práticas esportivas dos atletas recifenses, melhorando suas perform-
ances;
• desenvolver outras atividades correlatas à função;
• apoiar no suporte técnico das modalidades contidas neste edital, bem como participar de todas as ações esportivas no âmbito do
Município do Recife, sob coordenação da Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer, respeitando sua respectiva carga horária.
Remuneração Mensal: R$ 2.042,52 (dois mil e quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos).

Jornada de Trabalho: 24 (vinte e quatro) horas semanais.

Vagas: 01 (um)

2.2.5. Função: AGENTE SOCIAL

• ter nível médio completo;
• participar das ações de planejamento, monitoramento e avaliação das atividades sistemáticas e assistemáticas e eventos do núcleo;
• planejar e desenvolver oficinas de acordo com a proposta pedagógica do programa;
• mobilizar a comunidade para a efetiva participação das atividades;
• inscrever e monitorar a participação nas atividades sob sua responsabilidade;
• participar das formações continuadas e formações em serviço dos programas;
• entregar sistematicamente o levantamento das atividades desenvolvidas no núcleo e os dados solicitados pela coordenação.
Remuneração Mensal: R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).

Jornada de Trabalho: 24 (vinte e quatro) horas semanais.

Vagas: 17 (dezessete)

2.3. A comprovação da escolaridade mínima exigida será feita por meio de certificado de conclusão ou diploma devidamente reg-
istrado e legalmente reconhecido, expedido por instituição de ensino credenciada no MEC ou órgão competente.

2.4. Caso o candidato não esteja de posse do certificado ou diploma, este documento poderá ser substituído por certidão de con-
clusão de curso, acompanhada de histórico escolar, emitida por instituição de ensino credenciada.

2.5. Os requisitos descritos no item 2.1. deste Edital deverão ser atendidos cumulativamente e a comprovação do atendimento dev-
erá ser feita na admissão por meio de documentação original, juntamente com fotocópia. 

2.6. O candidato que, na data de admissão, não comprovar os requisitos enumerados no item 2.1. deste Edital ou que por qualquer
motivo não puder comprová-los, será eliminado automaticamente do Processo Seletivo Público. 

2.7. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.

3. DAS VAGAS

3.1 As vagas estão distribuídas nos locais da cidade do Recife onde se realizam os projetos/programas da Secretaria de Turismo,
Esportes e Lazer.

3.2 Os aprovados exercerão suas atividades em quaisquer dos locais da Cidade do Recife, indicados pela Secretaria de Turismo,
Esportes e Lazer da Prefeitura do Recife, conforme local de realização dos projetos/programas.

3.3 DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

3.3.1. Durante o prazo de validade deste Processo Seletivo Público, 10% (dez por cento) das vagas ofertadas serão providas na forma
do art. 37, VIII, da Constituição Federal, Decreto Federal nº  3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto Federal nº
5.296, de 02 de dezembro de 2004, nos termos da Súmula 377, do Superior Tribunal de Justiça, e das Leis Federais nºs 12.764, de
27 de dezembro de 2012, e 13.146, de 06 de julho de 2015, e da Lei Municipal nº 15.742, de 11 de janeiro de 1993, observada a
exigência de compatibilidade entre a deficiência e as atribuições da função.

3.3.2. Caso a aplicação do percentual resulte em número fracionado, arredondar-se-á a fração igual ou superior a 0,5 (cinco déci-
mos) para o número inteiro subsequente, respeitado o limite de 20% (vinte por cento) previsto no art. 5º, § 2º, da Lei Federal nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990.

3.3.3 Os candidatos que desejarem concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência deverão, no ato de inscrição,
declarar essa condição e especificar sua deficiência.

3.3.4 Os candidatos que se declararem pessoas com deficiência, participarão do certame em igualdade de condições com os demais
candidatos, no que se refere ao conteúdo, local e horário das avaliações, critérios de aprovação e à nota mínima exigida, em con-
formidade ao que determina o artigo 2º, inc. I a IV, do Decreto Federal nº 9.508, de 24 de setembro de 2018.

3.3.5 O candidato que não declarar no ato de inscrição ser pessoa com deficiência ficará impedido de concorrer às vagas reservadas,
porém disputará as de classificação geral. 

3.3.6 O candidato com deficiência aprovado na Seleção, quando convocado, deverá submeter-se à perícia médica a ser realizada
pela Unidade de Perícias Médicas e Saúde do Trabalhador do Município do Recife, objetivando verificar a sua qualificação como defi-
ciente e a compatibilidade de sua deficiência com o exercício normal das atribuições da função.

3.3.7 No dia e hora marcados para a realização da Perícia Médica, o candidato deve apresentar o laudo médico conforme Anexo VIII
deste Edital, atestando o tipo, o grau ou o nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doença - CID e indicando a causa provável da deficiência.

3.3.8 A Perícia Médica decidirá, motivadamente, sobre: 

• a qualificação do candidato enquanto pessoa com deficiência, observando obrigatoriamente os critérios estabelecidos pelo Decreto
nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999; e

• a compatibilidade da deficiência constatada com o exercício das atividades inerentes à função ao qual concorre, tendo por referên-
cia a descrição das atribuições da função constante do Edital.

3.3.9 Será eliminado da lista específica o candidato com deficiência que não comparecer para a realização da avaliação ou se a defi-
ciência indicada no Formulário de Inscrição não for constada na forma do artigo 4º e seus incisos, do Decreto Federal nº 3.298, de
20 de dezembro de 1999 e suas alterações, devendo o candidato permanecer apenas na lista de classificação geral, caso obtenha
pontuação necessária para tanto.

3.3.10 O candidato cuja deficiência for julgada incompatível com o exercício das atividades da função será desclassificado e excluí-
do do certame.

3.3.11 Da decisão da Perícia Médica caberá recurso administrativo, no prazo de 03 (três) dias úteis, endereçado à Unidade de
Perícias Médicas e Saúde do Trabalhador do Município do Recife.

3.3.12 As vagas reservadas às pessoas com deficiência que não forem preenchidas por falta de candidatos, por reprovação no cer-
tame ou por decisão da Perícia Médica, depois de transcorridos os prazos recursais, serão preenchidas pelos demais candidatos da
concorrência geral observada a ordem de classificação.

3.3.13 Após a admissão, o candidato não poderá utilizar-se da deficiência que lhe garantiu a reserva de vaga no certame para justi-
ficar o não exercício de suas atividades ou aposentadoria por invalidez.

4. DAS INSCRIÇÕES

4.1. As inscrições deverão ser realizadas presencialmente, na sede da Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer da Prefeitura da
Cidade do Recife, no endereço relacionado no Anexo VI, ou encaminhada via SEDEX para o mesmo endereço.

4.2 Para se inscrever na seleção, o candidato deverá preencher o "FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO" constante do Anexo II deste
Edital, juntamente com o "CADERNO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS", cuja capa deve seguir o modelo constante do
Anexo IV, devidamente acompanhados de cópias dos documentos comprobatórios das informações prestadas e da documentação
relacionada a seguir.

4.3 Na "CAPA DO CADERNO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS", deverá ser especificado, em ordem sequencial de apre-
sentação, cada um dos documentos exigidos neste Edital, com indicação expressa da quantidade de folhas de cada documento e do
total de folhas que compõem o caderno.

4.4 Juntamente com o "FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO" e o "CADERNO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS", o interessado
deverá enviar cópias dos seguintes documentos:

• RG - Registro Geral de Identificação, com a data da expedição (anverso e verso) ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH (anver-
so e verso);
• CPF/MF (anverso e verso), salvo no caso que já conste na CNH juntada;
• documentação comprobatória da escolaridade exigida para a função/área que concorre, (Diploma, Certidão ou Declaração de
Conclusão de Curso de Graduação, acompanhada do Histórico Escolar, emitidos por Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC,
conforme requisito de escolaridade mínima para a função); 
• comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral;
• quitação com o serviço militar, se do sexo masculino;
• declaração de que trata o subitem 3.3.3 deste Edital, quando for o caso;
• currículo;
• documentos comprobatórios de experiência profissional, para fins de avaliação da referida experiência;
• CREF - carteira de registro no Conselho Regional de Educação Física.  

4.4.1. Documentos apresentados em desconformidade com as exigências deste edital serão desconsiderados, sem atribuição da nota
que lhe corresponderia.

4.4.2. O documento que não estiver legível ou não estiver identificado com o nome completo do candidato não será considerado, para
fins de análise e julgamento.

4.5 Os documentos comprobatórios deverão ser entregues em envelope, diretamente na Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer do
Recife que receberá a inscrição no local, estando situada no Cais do Apolo, 925, Bairro do Recife, 7º andar. A parte externa do enve-
lope deverá conter os seguintes dados de identificação em letra de forma:

Seleção Pública Simplificada SETUREL/PCR 2019
Nome do (a) Candidato (a):
CPF:

4.6 É permitida a inscrição por procuração, mediante instrumento particular de procuração e cópia da identidade do procurador.

4.7 Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Ministérios Militares, pelas Secretarias de Segurança
Pública, pelos Institutos de Identificação e pelo Corpo de Bombeiros Militar e Polícias Militares, carteiras expedidas pelos órgãos fis-
calizadores de exercício profissional (ordens, conselhos, etc.), passaporte, certificado de reservista, carteiras funcionais do Ministério
Público, carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade, carteira de trabalho, carteira
nacional de habilitação; somente os modelos com foto. Para validação como documento de identidade, o documento deve se encon-
trar dentro do prazo de validade.

4.8 Não será admitido juntar ao envelope qualquer documento após a entrega na inscrição, também não será admitida inscrição por
fax, correio eletrônico ou qualquer outro meio diverso do previsto neste edital.

4.9. As informações prestadas no Formulário de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a equipe executo-
ra do direito de excluir da seleção o candidato que não preencher o formulário de forma completa e correta e/ou fornecer dados com-
provadamente inverídicos, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis, eximindo-se a Secretaria de Turismo,
Esportes e Lazer e a Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas de quaisquer atos ou fatos decorrentes de informações incor-
retas, fornecidas pelo candidato.

4.10. Declarações falsas ou inexatas constantes do formulário de inscrição determinarão o cancelamento da inscrição e a anulação de
todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das sanções penais, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

4.11. Não será aceita a inscrição que não atender, rigorosamente, ao estabelecido neste Edital.

4.12. É vedada a inscrição condicional ou extemporânea.

4.13. Não haverá cobrança de taxa de inscrição para participar da Seleção Pública Simplificada disciplinada neste Edital.

5. DA AVALIAÇÃO CURRICULAR

5.1 A seleção será realizada em fase única, denominada Avaliação Curricular, de caráter classificatório e eliminatório.

5.2 O candidato será avaliado através das informações prestadas no Formulário de Inscrição, desde que devidamente comprovadas.

5.3 A Avaliação Curricular valerá 10 (dez) pontos, sendo eliminado o candidato que não comprovar os requisitos mínimos para a
contratação e não atingir uma pontuação mínima de 04 (quatro) pontos;

5.4 A Avaliação Curricular se dará através da análise dos documentos comprobatórios das informações prestadas no ato da inscrição
e constantes da Ficha de Inscrição, obedecendo-se rigorosamente a Tabela de Pontos, Anexo V deste Edital.

5.5 Em caso de empate serão adotados os seguintes critérios, sucessivamente:

• o candidato que tiver idade igual ou superior a 60 anos, conforme estabelece a Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 -
Estatuto do Idoso, sendo considerada, para esse fim, a data da publicação do Edital e a data de nascimento informada no formulário
de inscrição; 
• o candidato que tiver maior pontuação no critério análise de experiência profissional;
• o candidato que tiver maior pontuação no critério análise de títulos de graduação, especialização, mestrado ou doutorado; 
• exercício efetivo da função de jurado, nos termos do art. 440, do Decreto-Lei 3689, de 03 de outubro de 1941 - Código de Processo
Penal, com redação dada pela Lei nº 11.689, de 09 de junho de 2008;
• o candidato mais idoso, considerando o ano, mês e dia da data de nascimento.

5.6. Ocorrendo, ainda, o empate de idade, em função da data de nascimento, serão analisadas as Certidões de Nascimento dos can-
didatos empatados, para constatar o desempate em hora(s), minuto(s) e segundo(s).

5.7. Qualquer informação falsa ou não comprovada gera a eliminação do candidato no processo seletivo, sem prejuízo das sanções
penais cabíveis.

5.8. Os diplomas, certificados e comprovantes outros de conclusão de cursos, inclusive de mestrado e doutorado, somente serão váli-
dos quando oriundos de Instituições de Ensino Superior Pública ou Privada reconhecidos pelo MEC (cursos e instituições) e obser-
vadas as normas que lhes regem a validade, dentre as quais, se for o caso, as pertinentes ao respectivo registro. 

5.9. Os diplomas e os certificados conferidos por instituições estrangeiras somente serão válidos quando traduzidos para o vernácu-
lo por tradutor público juramentado, convalidados para o território nacional e quando atenderem à legislação pertinente do Conselho
Nacional de Educação.

5.10. O tempo de experiência profissional deverá ser comprovado nas formas a seguir:

• Carteira de Trabalho, com data de admissão e rescisão. No caso de não ter ocorrido rescisão, deverá ser apresentado o último com-
provante de pagamento. Na CTPS deve haver clara referência à função desejada nesta seleção pública; ou

• certidão e/ou declaração com clara referência ao período de início e término (quando for o caso) da experiência profissional, emiti-
da pela unidade de recursos humanos da instituição em que trabalha ou trabalhou, no caso de servidor ou empregado público ou
estagiário; ou

• certidão e ou declaração da instituição para a qual trabalhou, com clara referência ao período de início e término (quando for o caso)
da experiência profissional acompanhada de tradução para a língua portuguesa, feita por tradutor juramentado, no caso de exper-
iência profissional no exterior; ou
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• certidão e ou declaração, com clara referência ao período de início e término (quando for o caso) da experiência profissional assi-
nada pelo dirigente máximo da entidade à qual o candidato se vincula ou vinculou formalmente, no caso de experiência como con-
tratado ou cooperativado ou estagiário.

• demonstrativo de pagamento desde que conste a data de ingresso na função e na instituição.

• contrato de trabalho, acompanhado do último comprovante de pagamento ou da rescisão do contrato de trabalho, contendo no
instrumento contratual clara referência à função desejada nesta seleção pública e ao período de início e término, se for o caso, da
vigência contratual; 

5.14. A pontuação fracionada sofrerá arredondamento de um ano após 06 (seis) meses de experiência devidamente comprovada. 

5.15. As certidões e/ou declarações deverão ser emitidas em papel timbrado da instituição, datada e assinada pelo responsável pela
sua emissão.

5.16. Não será admitido e computado o tempo de serviço prestado concomitantemente, para fim do atendimento da exigência de
experiência profissional.

5.17. Trabalhos voluntários não serão considerados para fins de comprovação de experiência profissional.

5.18. O registro e a declaração de experiência apresentada pelo candidato que não identificar claramente a correlação das atividades
exercidas com a função pretendida não será considerada para fins de pontuação.

5.19. Para a pontuação de cursos de capacitação e experiências profissionais, só serão pontuados com a devida correlação de
atribuições com a função a qual o candidato se inscreveu.

5.20. Os cursos de capacitação realizados no exterior devem ter seu teor traduzido por tradutor juramentado ou o comprovante de
nacionalização do título junto ao órgão competente.

6.  DA CLASSIFICAÇÃO

6.1 Estarão classificados os candidatos que obtiverem pontuação igual ou superior a 04 (quatro) pontos na avaliação curricular.

6.2 O resultado será divulgado no endereço eletrônico http://www2.recife.pe.gov.br/pagina/secretaria-de-turismo-esportes-e-lazer e
homologado no Diário Oficial do Município do Recife, na data prevista no Anexo VI, sendo de exclusiva responsabilidade do can-
didato, acompanhar comunicados, convocações e o resultado final da seleção.

7. DOS RECURSOS

7.1 Cabe recurso contra a Avaliação Curricular, no prazo fixado no Anexo VI deste Edital, para tanto o candidato deverá utilizar o mod-
elo constante no Anexo VII.

7.2 Os recursos deverão ser dirigidos à respectiva Comissão Organizadora, enviados por SEDEX ou entregues diretamente na
Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer da Prefeitura da Cidade do Recife localizado na Sede, Cais do Apolo 925, Bairro do Recife,
7º andar, conforme datas e horários fixados no Anexo VI.

7.3 Não serão analisados os recursos interpostos fora dos prazos estipulados neste edital.

7.4 Não serão apreciados os recursos interpostos contra avaliação, nota ou resultado de outro(s) candidato(s).

7.5 Não serão aceitos novos documentos quando da interposição dos recursos. 

7.6 O candidato quando da apresentação do recurso deverá atender aos subitens abaixo:

)preencher o recurso com letra legível;
)apresentar argumentações claras e concisas.

7.7. Os recursos, porventura interpostos, serão julgados e deliberados pela Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer do Recife. 

7.8. A decisão relativa ao acolhimento ou rejeição dos recursos será divulgada no endereço eletrônico
http://www2.recife.pe.gov.br/pagina/secretaria-de-turismo-esportes-e-lazer. 

7.9. A decisão de que trata o item 7.8. deste Edital terá caráter definitivo e não será objeto de reexame. 

7.10. Em caso de alteração do resultado, será publicada a reclassificação dos candidatos e a divulgação da nova lista de aprovados
em resultado final.

8. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO

8.1. O resultado final do processo seletivo público será homologado através de Portaria Conjunta SADGP/SETUREL, publicada no
Diário Oficial do Recife e divulgado pela internet no endereço http://www2.recife.pe.gov.br/pagina/secretaria-de-turismo-esportes-e-
lazer, sendo de exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar comunicados, convocações e o resultado final da seleção. 

8.2. A publicação constará de duas listas de candidatos classificados, em ordem decrescente de classificação, sendo uma de caráter
geral e outra de caráter específico, contendo a função, o nome do candidato, a nota e a classificação dos candidatos aprovados, obe-
decendo à estrita ordem de classificação final, não se admitindo recurso contra esse resultado. 

8.3. A lista geral de candidatos classificados conterá a classificação de todos os candidatos aprovados, inclusive a dos candidatos
com deficiência, e a segunda lista será específica, e conterá somente a classificação dos candidatos com deficiência que foram
aprovados. 

8.4. O prazo de validade deste processo seletivo público será de 02 (dois) anos, contados a partir da data da publicação da homolo-
gação do resultado final do Diário Oficial do Recife, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período ou a critério da Prefeitura do
Recife.

9. DA CONVOCAÇÃO

9.1. A convocação dos candidatos classificados será efetuada pela Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer, respeitando-se a ordem
classificatória e a necessidade da Administração, através de ato publicado no Diário Oficial do Recife (DOM), e por telegrama. 

9.2. É de exclusiva responsabilidade do (a) candidato (a) acompanhar comunicado, convocações e o resultado final da seleção. 

9.3 Os candidatos classificados nos termos desta seleção serão convocados por ato publicado no Diário Oficial do Recife - DOM e
por telegrama e terão o prazo de 10 (dez) dias úteis para assinatura do instrumento contratual; o não comparecimento no referido
prazo importará em expressa desistência, sendo automaticamente excluído do processo seletivo simplificado e será imediatamente
convocado outro candidato.

9.4. Caso o candidato classificado convocado não se apresentar para a contratação, será considerado desistente, sendo convocado
o candidato classificado em ordem subsequente.

10. DA CONTRATAÇÃO

10.1 Os requisitos básicos para a contratação estão definidos no subitem 2.1 deste edital.

10.2. A contratação em caráter temporário de que trata este Edital, dar-se-á mediante assinatura de contrato administrativo entre o
Município e o candidato. 

10.3. No ato da contratação, os candidatos aprovados e classificados no processo seletivo simplificado, deverão apresentar originais
e cópias da seguinte documentação: 

a) carteira de Identidade; 
b) comprovante de inscrição no CPF e Certificado de Regularização; 
c) Comprovante do PIS/PASEP, com os dados cadastrais; 
d) Certidão de Casamento, Nascimento ou União Estável; 
e) comprovante de residência, no nome do candidato dos últimos 90 dias; 
f) Título de Eleitor, com comprovante de quitação eleitoral; 
g) certidão de quitação militar ou carteira de reservista, para homens; 
h) documentação comprobatória da escolaridade exigida para a função/área a que concorre; 
i) Atestado de Saúde Ocupacional - ASO; 
j) Carteira do Conselho de Classe, quando aplicável;
k) CREF - carteira de registro no Conselho Regional de Educação Física.  

10.4. O regime jurídico do pessoal contratado em caráter temporário, através do presente processo seletivo simplificado, será de dire-
ito administrativo, aplicando-se a Lei Municipal nº 18.122, de 06 de março de 2015, sendo os contratos segurados do Regime Geral
de Previdência Social - RGPS, conforme disposições legais.

10.5 A classificação do candidato assegurará apenas a expectativa de direito à contratação, ficando a concretização desse ato condi-
cionada à observância das disposições legais pertinentes, ao exclusivo interesse, oportunidade e conveniência da Secretaria de
Turismo, Esportes e Lazer da Prefeitura da Cidade do Recife, a existência de vaga, à rigorosa ordem de classificação e ao prazo de
validade do certame.

10.6. As contratações serão por um prazo de 12 (doze) meses, prorrogáveis ou não, a critério e necessidade da Secretaria de
Turismo, Esportes e Lazer da Prefeitura da Cidade do Recife, e ainda, observados, estritamente, a ordem de classificação e a disponi-
bilidade orçamentária e financeira da Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer da Prefeitura da Cidade do Recife.

10.7. A convocação para as contratações ocorrerá conforme item 9 deste edital.

10.8. O candidato deverá manter atualizado seu endereço residencial, telefone e e-mail, se classificado.

10.9. O contrato firmado em decorrência do presente processo seletivo simplificado extinguir-se-á, sem direito a indenizações: (a) a
qualquer tempo, quando conveniente ao interesse público; (b) pelo término do prazo contratual; (c) pelo desaparecimento da neces-
sidade pública ou pela extinção ou conclusão do projeto que ensejou a contratação temporária; (d) por qualquer das hipóteses pre-
vistas no § 2º do art. 12 da Lei Municipal nº 18.122, de 06 de março de 2015.

10.10. Deverá o candidato aprovado, no ato da contratação, apresentar os documentos originais e cópia, que comprovem que o
mesmo atende aos requisitos mínimos para ocupar a função. 

10.11. Todas as despesas referentes à emissão do Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, e de quaisquer exames exigidos pelo
profissional de saúde responsável, correrão por conta exclusiva dos candidatos.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. Caberá à Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer da Prefeitura da Cidade do Recife, após preenchidas as vagas, instituir cadas-
tro de reserva entre os inscritos que atingirem pontuação mínima, que deverão ser convocados em caso de vacância e/ou criação de
novas vagas, observada a ordem de classificação.

11.2. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas do presente processo de seleção, contidas neste edital, e em outros
instrumentos normativos e comunicados que vierem a surgir. 

11.3. Nenhum candidato poderá alegar o desconhecimento do presente edital ou de qualquer outra norma e comunicado posterior e
regularmente divulgados, vinculados ao certame, ou utilizar-se de artifícios de forma a prejudicar o processo seletivo simplificado.

11.4. Todos os horários previstos neste edital correspondem ao horário oficial do Município do Recife.

11.5. O candidato será responsável por todas as informações e declarações prestadas.

11.6. Se, a qualquer tempo, for identificada inexatidão nas informações, falsidade nas declarações ou quaisquer irregularidades nos
documentos, o candidato será eliminado do processo seletivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

11.7. A Administração Pública Municipal não assumirá despesas com deslocamento, hospedagem dos candidatos durante a seleção,
ou por mudança de residência após a sua contratação.

11.8. Não será fornecido ao candidato documento comprobatório de classificação ou aprovação no presente processo seletivo sim-
plificado, valendo, para esse fim, a publicação no Diário Oficial do Município.

11.9. A rescisão do contrato por iniciativa do contratado deve ser comunicada, por escrito, à Administração contratante com ante-
cedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias, para que não seja prejudicada a prestação do serviço, podendo, neste caso, ser convocado
o próximo candidato da lista de classificados. 

11.10. Os casos omissos serão deliberados pela Comissão Organizadora.

ANEXO I
QUADRO DE VAGAS
FUNÇÃO VAGAS
DO ITEM 11.1 VAGAS PCD* TOTAL DE VAGAS
Coordenador Pedagógico 04 00 04
Professor de Educação Física I 24 02 26
Professor de Educação Física II (Voleibol) 01 00 01
Professor de Educação Física II (Luta Olímpica) 01 00 01
Professor de Educação Física II (Futsal) 03 00 03
Professor de Educação Física II (Basquetebol) 01 00 01
Professor de Educação Física II (Badminton) 01 00 01
Professor de Educação Física II (Atletismo) 01 00 01
Professor de Educação Física II (Natação) 01 00 01
Professor de Educação Física II (Voleibol de Praia) 01 00 01
Professor de Educação Física II (Handebol) 03 00 03
Professor de Educação Física II (Judô) 01 00 01
Professor de Educação Física II (Karatê) 01 00 01
Professor de Educação Física II (Ginástica) 01 00 01
Professor de Educação Física II (Tênis de Mesa) 01 00 01
Professor de Educação Física III 01 00 01
Agentes Sociais 15 02 17

* Vagas reservadas às pessoas com deficiência

ANEXO II
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Nº DE INSCRIÇÃO ________________ 
1.  Nome do Candidato

2.  Número doc. de Identidade                            3.  Órgão Expedidor                       4. UF

5. Nascimento                        6. Sexo                                    7.  CPF      

8.Endereço Permanente (rua/avenida, nº)

9. Bairro                                                                       10.  Cidade

11.  UF     12.  CEP 13.  Fone

14. Profissão                                                                  15. Conselho de Classe

16. PIS / PASEP

17.  Área de Atuação - Função 

18.  Pessoa com deficiência: Visual (   )     Motor (   )      Física  (   )

19.  E-MAIL :

ANEXO III

DECLARAÇÃO

Declaro que, ao efetivar minha inscrição para o processo de SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA, realizado pela Secretaria de
Turismo, Esportes e Lazer da Prefeitura da Cidade do Recife, tomei conhecimento das normas deste Processo Seletivo com o qual
concordo plenamente.

Recife, _____ de _________________ de 2019.

_______________________________________________________
Assinatura

ANEXO IV
CAPA DO CADERNO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
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Nº DE INSCRIÇÃO: __________________________
NOME:
REQUERIMENTO

À Comissão,

Na condição de candidato na Seleção Pública Simplificada da Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer da Prefeitura da Cidade do
Recife, solicito análise da documentação anexa, apresentada na seguinte ordem:

Sequência de apresentação Especificação dos Documentos Quantidade de Folhas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL DE FOLHAS QUE COMPÕEM O CADERNO

Declaro ter conhecimento de que a avaliação curricular será realizada mediante análise dos documentos acima descritos e apresen-
tados em anexo.

Recife, ____de _________________de 2019
____________________________________
Assinatura

ANEXO V

TABELA DE PONTUAÇÃO PARA A FUNÇÃO

Função: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA I E COORDENADOR PEDAGÓGICO

ITEM DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA
Prova de títulos na área de Educação Física 2,5 pontos, Doutorado 2,5 pontos
Prova de títulos na área de Educação Física 2 pontos, Mestrado 2 pontos
Prova de títulos na área de Educação Física 1,5 pontos, Pós Graduação 1,5 pontos
Experiência comprovada nos últimos quatro anos (04) na
função para a qual o candidato se inscreveu 1 ponto, por cada ano de

experiência efetivamente comprovado 4 pontos
Curso de capacitação em áreas correlatas à função para
a qual o candidato se inscreveu, com carga horária
de, no mínimo, 40 horas/aula 0,5 ponto, por cada curso comprovado 2,5 pontos
Curso de capacitação em áreas correlatas à função para
a qual o candidato se inscreveu, com carga horária de,
no mínimo, 20 horas/aula 0,5 ponto, por cada

curso comprovado 1 ponto
TOTAL 10 pontos

Função: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA II
ITEM DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA
Prova de títulos na área de Educação Física 2,5 pontos, Doutorado 2,5 pontos
Prova de títulos na área de Educação Física 2 pontos, Mestrado 2 pontos
Prova de títulos na área de Educação Física 1,5 pontos, Pós Graduação. 1,5 pontos
Compor Comissão Técnica de Seleção Brasileira, na modalidade inscrita. 1,5 pontos 1,5 pontos
Compor Comissão Técnica de Seleção Pernambucana ou Clube
Federado, na modalidade inscrita 1 ponto 1 ponto
Experiência comprovada nos últimos quatro anos (04) na função
para a qual o candidato se inscreveu 1 ponto, por cada ano de

experiência efetivamente comprovado 4 pontos
Curso de capacitação em áreas correlatas à função para
a qual o candidato se inscreveu, com carga horária
de, no mínimo, 40 horas/aula 0,5 ponto, por cada curso  comprovado 1 ponto
TOTAL 10 pontos

Função: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA III

ITEM DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA
Prova de títulos na área de Educação Física 2,5 pontos, Doutorado 2,5 pontos
Prova de títulos na área de Educação Física 2 pontos, Mestrado 2 pontos
Prova de títulos na área de Educação Física 1,5 pontos, Pós Graduação 1,5 pontos
Experiência comprovada nos últimos quatro anos (04) na
função para a qual o candidato se inscreveu 1 ponto, por cada ano de

experiência efetivamente comprovado 4 pontos
Experiência comprovada em orientação de pesquisas científicas
na área de Educação Física 1 ponto, por cada orientação comprovada 2 pontos
Publicação comprovada de pesquisas científicas
na área de Educação Física 0,5 ponto, por cada publicação comprovada 1,5
TOTAL 10 pontos

Função: AGENTE SOCIAL
ITEM DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA
Experiência comprovada na função para a qual o candidato se inscreveu 1 ponto, por cada ano de

experiência efetivamente comprovado 5 pontos
Graduação ou Acadêmico de Educação Física 1 ponto 1 ponto
Cursos de capacitação em áreas correlatas à função para
a qual o candidato se inscreveu, com carga horária
de, no mínimo, 40 horas/aula 1,0 ponto por cada curso comprovado 2 pontos
Experiência comprovada em projetos com comunidades e/ou sociais 1,0 ponto por projeto 2 pontos
TOTAL 10 pontos

ANEXO VI
CALENDÁRIO

EVENTO DATA LOCAL
Inscrição 29/07/2019 a 19/08/2019 Inscrição Presencial ou via SEDEX

Diretamente na Secretaria de Turismo e Lazer do Recife, 
localizada no 7º andar da Prefeitura do Recife, Cais do 
Apolo, 925, Bairro do Recife, de segunda à sexta-feira das
08h às 12h, e das 14h às 17h.

Resultado
preliminar da
Avaliação Curricular 10/09/2019 Site Prefeitura do Recife.

www.recife.pe.gov.br

Recurso ao
resultado da
Avaliação Curricular 11 a 13/09/2019 Diretamente na Secretaria de Turismo e Lazer do Recife, 

localizada no 7º andar da Prefeitura do Recife, Cais do 
Apolo, 925, Bairro do Recife, de segunda à sexta-feira das
08h às 12h, e das 14h às 17h.

Resultado da
avaliação curricular 21/09/2019 Site Prefeitura do Recife.

www.recife.pe.gov.br

Avaliação pericial
para as pessoas
portadoras
de deficiência 24 a 27/09/2019 Inscrição presencial

Unidade de Perícias Médicas e Saúde do Trabalhador do
Município do Recife

Resultado
Preliminar da
Avaliação pericial 03/10/2019 Site da Prefeitura do Recife
Recurso ao
resultado da
avaliação pericial 04 a 07/10/2019 Diretamente na Secretaria de Turismo e Lazer do Recife, 

localizada no 7º andar da Prefeitura do Recife, Cais do 

Apolo, 925, Bairro do Recife, de segunda à sexta-feira das
08h às 12h, e das 14h às 17h.

Resultado Final 15/10/2019 Site Prefeitura do Recife / Diário Oficial do Município

ANEXO VII
REQUERIMENTO PARA RECURSO

NOME                                                                                               Nº INSCRIÇÃO

Ao Presidente da Comissão Coordenadora

Como candidato ao Processo Seletivo para a função de ____________-______________________, solicito revisão da minha avali-
ação curricular, pelas seguintes razões:

Recife, ____de _________________de 2019.

_____________________________________
Assinatura

Atenção:
1   Preencher o recurso com letra legível.
2.  Apresentar argumentações claras e concisas.
3.  Preencher o recurso em 02 (duas) vias, das quais 01 (uma) será retida e outra permanecerá com o candidato, sendo atestada a
entrega.
4. Não é permitido acostar nenhum documento ao recurso

ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE DEFICIÊNCIA FÍSICA

Dr. (ª)_________________________________________CRM - PE: ___________
Especialidade: ______________________________, fundamentado no Texto da Lei Federal nº  7.853, de 24 de outubro de 1989,
artigo 2º, parágrafo único, em seu inciso III, alíneas b, que assegura: o empenho do poder público quanto ao surgimento e a
manutenção de empregos inclusive de tempo parcial, destinados a pessoas portadoras de deficiência que não tenham acesso aos
empregos comuns, a qual foi normatizada pelo Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto Federal
nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, que dispõe, no seu artigo 4º:
"Artigo 4º: É considerada pessoa portadora de deficiência física a que se enquadra na seguinte categoria:
Inciso I - Deficiência Física: Alteração completa ou parcial de um ou mais segmento do corpo humano, acarretando o comprometi-
mento da função física apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia,
triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membro com
deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de
funções." (nova redação dada pelo Decreto Nº 5.296 de 02 de dezembro de 2004 - DOU de 03/12/2004) 

Declaro que o (a) Sr. (ª)________________________________________________ Identidade Nº _____________ inscrito(a) na
Seleção Pública concorrendo a uma vaga de _________________________ como Portador(a) de Deficiência Física. Fundamentado
no exame clínico que o (a) mesmo (a) apresenta e com base no previsto nos termos da Lei Federal 7.853, de 24 de outubro de 1989
e no Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto Federal nº  5.296, de 02 de dezembro de 2004,
AFIRMO que: O (A) candidato(a) (É) (NÃO É) portador(a) de Deficiência Física, cujo CID 10 da Deficiência é ______. Em razão do
(a) mesmo (a) apresentar o seguinte quadro deficitário motor:
_____________________________________________________________________________ 

NOTA: O(A) candidato(a) inscrito(a) como deficiente físico(a) é obrigado(a) a além deste documento para a análise da comissão orga-
nizadora da seleção encaminhar em anexo exames atualizados que possa comprovar a Deficiência Física (laudo dos exames acom-
panhados da tela radiológica, escanometria, Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética, etc). 

Recife, _____/____/_____

Ratifico as informações acima.

Ass. c/ Carimbo do Médico Assistente

DECLARAÇÃO DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA

Dr. (ª)_________________________________________CRM - PE: ___________
Especialidade: ______________________________,  fundamentado no texto da Lei Federal nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, arti-
go 2º, parágrafo único, em seu inciso III, alíneas b, que assegura: o empenho do poder público quanto ao surgimento e a manutenção
de empregos inclusive de tempo parcial, destinados a pessoas portadoras de deficiência que não tenham acesso aos empregos
comuns, a qual foi normatizada pelo Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296,
de 02 de dezembro de 2004, que dispõe, no seu artigo 4º: "Artigo 4º: É considerada pessoa portadora de deficiência auditiva a que
se enquadra nas seguintes categorias:(...)
Inciso II - deficiência auditiva: Perdas bilaterais, parciais ou totais, de quarenta e um decibéis (db) ou mais, aferida por audiograma
nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz. 
a) de 25 a 40 db - surdez leve; 
b) de 41 a 55 db - surdez moderada; 
c) de 56 a 70 db - surdez acentuada; 
d) de 71 a 90 db - surdez severa;"
e) acima de 91 db - surdez profunda; 
f) anacusia.

Declaro que o (a) Sr. (ª) ________________________________________________ Identidade Nº _____________ inscrito (a) na
Seleção Pública concorrendo a uma vaga de _______________________ como Portador(a) de Deficiência Auditiva. Fundamentado
no exame clínico que o (a) mesmo (a) apresenta e com base no previsto nos termos da Lei Federal nº 7.853, de 24 de outubro de
1989 e no Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02 de dezembro de
2004, AFIRMO que: o (a) candidato(a) (É) (NÃO É) portador (a) de deficiência auditiva, cujo CID 10 da deficiência é _________. Em
razão do (a) mesmo (a) apresentar surdez bilateral em nível de acentuada a profunda ou anacusia, conforme demonstrado na
audiometria tonal e vocal datada de  ___/___/___  em anexo. 

NOTA: O (A) candidato (a) inscrito (a) como deficiente auditivo (a) é obrigado (a) além deste documento para a análise da comissão
organizadora da seleção encaminhar em anexo Audiometria atualizada e Audiometrias anteriores que porventura possua, que pos-
sam comprovar a deficiência Auditiva Bilateral a partir de 56 db na freqüência de 500 Hz e sua evolução, se for o caso. 

Recife, _____/____/_____

Ratifico as informações acima.

Ass. c/ Carimbo do Médico Assistente

DECLARAÇÃO DE DEFICIÊNCIA VISUAL
Dr. (ª)_________________________________________CRM - PE: ___________
Especialidade: ______________________________,  fundamentado no Texto da Lei Federal nº  7.853, de 24 de outubro de 1989,
Artigo 2º, Parágrafo Único, em seu inciso III, alíneas b, que assegura: o empenho do poder público quanto ao surgimento e a
manutenção de empregos inclusive de tempo parcial, destinados a pessoas portadoras de deficiência que não tenham acesso aos
empregos comuns, a qual foi normatizada pelo Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto Federal
nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, que dispõe, no seu artigo 4º: "Artigo 4º: É considerada pessoa portadora de deficiência Visual
a que se enquadra nas seguintes categorias:(...)
Inciso III - Deficiência Visual - Cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção
óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais
a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das
condições anteriores." (nova redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004) e pela Súmula STJ 377/09 para os
portadores de visão monocular. 

Declaro que o (a) Sr. (ª) ________________________________________________ Identidade Nº _____________ inscrito (a) na
Seleção Pública concorrendo a uma vaga de ________________________ como Portador(a) de Deficiência VISUAL. Fundamentado
no exame clínico que o (a) mesmo (a) apresenta e com base no previsto nos termos da Lei Federal nº 7.853, de 24 de outubro de
1989 e no Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02 de dezembro de
2004,  e pela Súmula STJ 377/09. AFIRMO que: o (a) candidato (a) (É) (NÃO É) portador (a) de deficiência visual, cujo CID 10 da
deficiência é __________. Em razão do (a) mesmo (a) apresentar cegueira bilateral ou visão monocular às custas do olho ____, con-
forme a acuidade visual C/S correção e na Campimetria Digital Bilateral datada de ____/____/____ anexa. 

NOTA: O (A) candidato (a) inscrito (a) como deficiente visual é obrigado (a) encaminhar além deste documento para a análise da
comissão organizadora da seleção anexar Campimetria Digital Bilateral atualizada e estudo da acuidade visual com e sem correção.
Será considerado portador de Cegueira monocular "visão monocular" aquele que tenha acuidade visual igual ou inferior a 0,05 com
a melhor correção, no olho afetado.                                                                      

Recife, _____/____/_____

Ratifico as informações acima.
Ass. c/ Carimbo do Médico Assistente
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