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Conselho Administrativo Fiscal - CAF 
2ª Instância

PAUTA DE JULGAMENTO Nº 010/2019

Ficam as partes interessadas cientes de que se encontram em pauta para Julgamento, Publicada na Secretaria deste Órgão,
os seguintes processos:
Data 05/09/2019   -10:00 HORAS

PROCESSO: 15.49285.4.15 - RECLAMAÇÃO CONTRA LANÇAMENTO 
CONTRIBUINTE: RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
JULGADORA 1ª INSTÂNCIA: ALCIONE MARIA ARAÚJO DONIDA
ADVOGADOS: LUIZ RICARDO DE CASTRO GUERRA E OUTROS
RELATOR: JULGADOR JOÃO GOMES DA SILVA JÚNIOR

PROCESSO:07.65701.3.10 - NOTIFICAÇÃO 
CONTRIBUINTE:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
JULGADOR 1ª INSTÂNCIA: JOÃO ANTÔNIO VICTOR DE ARAÚJO
RELATOR: JULGADOR CARLOS AUGUSTO CAVALCANTI DE CARVALHO

PROCESSO:07.05581.9.51 - NOTIFICAÇÃO 
CONTRIBUINTE:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
JULGADOR 1ª INSTÂNCIA: JOÃO ANTÔNIO VICTOR DE ARAÚJO
RELATOR: JULGADOR CARLOS AUGUSTO CAVALCANTI DE CARVALHO

PROCESSO:07.74078.4.15 - NOTIFICAÇÃO 
CONTRIBUINTE:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
JULGADOR 1ª INSTÂNCIA: JOÃO ANTÔNIO VICTOR DE ARAÚJO
RELATOR: JULGADOR CARLOS AUGUSTO CAVALCANTI DE CARVALHO

PROCESSO:07.32027.0.16 - NOTIFICAÇÃO
CONTRIBUINTE: DRUMATTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
JULGADOR  1ª INSTÂNCIA: ROBERVAL ROCHA FERREIRA FILHO
ADVOGADOS: RAMIRO BECKER E OUTROS
RELATOR: JULGADOR CARLOS AUGUSTO CAVALCANTI DE CARVALHO

PROCESSO:07.51153.0.15 - NOTIFICAÇÃO
CONTRIBUINTE: SUPORTE DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL LTDA - EPP
JULGADOR 1ª INSTÂNCIA:LIBÂNIO RIBEIRO
ADVOGADA: RAPHAELLA ALMEIDA COSTA
RELATOR: JULGADOR IVO DE LIMA BARBOZA

PROCESSO:07.77984.6.15 - NOTIFICAÇÃO
CONTRIBUINTE: SUPORTE DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL LTDA - EPP
JULGADOR 1ª INSTÂNCIA:LIBÂNIO RIBEIRO
ADVOGADA: RAPHAELLA ALMEIDA COSTA
RELATOR: JULGADOR IVO DE LIMA BARBOZA

PROCESSO:07.78028.1.15 - NOTIFICAÇÃO
CONTRIBUINTE: SUPORTE DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL LTDA - EPP
JULGADOR 1ª INSTÂNCIA:LIBÂNIO RIBEIRO
ADVOGADA: RAPHAELLA ALMEIDA COSTA
RELATOR: JULGADOR IVO DE LIMA BARBOZA

PROCESSO:07.67107.4.14 - NOTIFICAÇÃO
CONTRIBUINTE: PANAMERICANA DE EMPREENDIMENTOS LTDA
JULGADOR 1ª INSTÂNCIA:ROBERVAL ROCHA FERREIRA FILHO
ADVOGADOS: EDSON VICTOR EUGÊNIO DE HOLANDA E OUTROS
RELATOR: JULGADOR IVO DE LIMA BARBOZA

PROCESSO:07.13130.1.12 - NOTIFICAÇÃO
CONTRIBUINTE: MUNIZ E MUNIZ SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
JULGADORA 1ª INSTÂNCIA: ALCIONE MARIA ARAÚJO DONIDA
ADVOGADOS: HÉLIO SEIXAS E OUTROS
RELATOR: JULGADOR IVO DE LIMA BARBOZA

PROCESSO:07.60397.3.16 - NOTIFICAÇÃO
CONTRIBUINTE: MUNIZ E MUNIZ SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
JULGADOR 1ª INSTÂNCIA: ROBERVAL ROCHA FERREIRA FILHO
ADVOGADOS: HÉLIO SEIXAS E OUTROS
RELATOR: JULGADOR IVO DE LIMA BARBOZA

PROCESSO:07.34058.2.15 - NOTIFICAÇÃO
CONTRIBUINTE: ARNALDO BARBOSA MACIEL
JULGADORA 1ª INSTÂNCIA: ALCIONE MARIA ARAÚJO DONIDA
ADVOGADOS: LUIZ FELIPE FARIAS DE MORAIS E OUTRO
RELATOR: JULGADOR CARLOS ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA LIMA

PROCESSO:07.34059.9.15 - NOTIFICAÇÃO
CONTRIBUINTE: ARNALDO BARBOSA MACIEL
JULGADORA 1ª INSTÂNCIA: ALCIONE MARIA ARAÚJO DONIDA
ADVOGADOS: LUIZ FELIPE FARIAS DE MORAIS E OUTRO
RELATOR: JULGADOR CARLOS ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA LIMA

PROCESSO:07.34060.7.15 - NOTIFICAÇÃO
CONTRIBUINTE: ARNALDO BARBOSA MACIEL
JULGADORA 1ª INSTÂNCIA: ALCIONE MARIA ARAÚJO DONIDA
ADVOGADOS: LUIZ FELIPE FARIAS DE MORAIS E OUTRO
RELATOR: JULGADOR CARLOS ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA LIMA

PROCESSO:15.34380.0.18 - RECLAMAÇÃO CONTRA LANÇAMENTO
CONTRIBUINTE:ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ASOEC
JULGADOR 1ª INSTÂNCIA: ROBERVAL ROCHA FERREIRA FILHO 
ADVOGADOS: JOSÉ HENRIQUE CUSTÓDIO E OUTROS
RELATOR: JULGADOR CARLOS ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA LIMA

PROCESSO:15.34381.7.18 - RECLAMAÇÃO CONTRA LANÇAMENTO
CONTRIBUINTE:ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ASOEC
JULGADOR 1ª INSTÂNCIA: ROBERVAL ROCHA FERREIRA FILHO 
ADVOGADOS: JOSÉ HENRIQUE CUSTÓDIO E OUTROS
RELATOR: JULGADOR CARLOS ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA LIMA

PROCESSO:15.34382.3.18 - RECLAMAÇÃO CONTRA LANÇAMENTO
CONTRIBUINTE:ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ASOEC
JULGADOR 1ª INSTÂNCIA: ROBERVAL ROCHA FERREIRA FILHO 
ADVOGADOS: JOSÉ HENRIQUE CUSTÓDIO E OUTROS
RELATOR: JULGADOR CARLOS ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA LIMA

PROCESSO:07.63911.0.16 - NOTIFICAÇÃO
CONTRIBUINTE:ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - AECISA
JULGADOR 1ª INSTÂNCIA: JOÃO ANTÔNIO VICTOR DE ARAÚJO 
ADVOGADOS: ARTHUR REINALDO MAIA ALVES NETO E OUTROS
RELATOR: JULGADOR CARLOS ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA LIMA

PROCESSO:15.43346.4.19 - CONSULTA
CONTRIBUINTE: SINDICATO DOS LOCADORES DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE PERNAMBUCO -
(SINDILEQ-PE)
ADVOGADOS: BRUNO SUASSUNA CARVALHO MONTEIRO E OUTROS
RELATOR: JULGADOR CARLOS ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA LIMA

Obs:  A sessão será realizada na sala
"Newton   Cardoso" 13º   andar -  C.A.F.   SALA 20  
Recife, em 30 de agosto de 2019.

PORTARIA CONJUNTA SADGP/STQE N° 016  DE 30 DE AGOSTO DE 2019
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS E O SECRETÁRIO DO TRABALHO QUALIFICAÇÃO
E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DO RECIFE no uso de suas prerrogativas delegadas;

CONSIDERANDO; os termos da Lei Municipal n.º 18.122, de 06 de março de 2015, e suas alterações vigentes;

CONSIDERANDO; o Decreto Municipal n° 32.082, publicado em 04/01/2019 no Diário Oficial do Município que autoriza a contratação
temporária em atendimento ao excepcional interesse público, de 45 (quarenta e cinco) instrutores de educação profissional de nível
técnico e superior para atuarem nas escolas profissionalizantes jurisdicionadas desta secretaria. 

CONSIDERANDO; a publicação do Edital de n° 001/2019, em 08/01/2019 que visava a contratação de 45 (quarenta e cinco) pessoas
para o atendimento da ampliação de oferta de cursos profissionalizantes pela Secretaria do Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo;

CONSIDERANDO; a necessidade de suspensão do Edital de Seleção Simplificada de n.º 001/2019, de 08/01/2019 em razão da
necessidade de adequação da presente chamada considerando as recomendações do Relatório de Acompanhamento n° 718/2019,
de 10/01/2019 emitidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

CONSIDERANDO; o despacho autorizativo do Conselho de Políticas Públicas através do Ofício n° 114/2019 GAB/STQE para a
contratação de mais 10 instrutores de educação profissional de nível técnico e superior para atuarem nas escolas profissionalizantes
jurisdicionadas da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo; 

CONSIDERANDO; o Parecer n° 1078/2019, de 22/07/209 da Procuradorias Geral do Município do Recife que orientou para formal-
ização do cancelamento do Edital n° 001/2019 de 08/01/2019 e a publicação de novo instrumento convocatório diante das signifi-
cantes mudanças de interesse público.

CONSIDERANDO; a supremacia da Administração Pública na condução e encerramento dos processos licitatórios tramitantes em
sua instância, com fundamento no teor do artigo 49, caput, da Lei Federal n° 8.666/93 e nos termos da Súmula 473 do Supremo
Tribunal Federal 

CONSIDERANDO; a necessidade de garantir a continuidade do processo de ensino e aprendizado mediante eventuais ausências de
servidores efetivados ou contratados, por motivos de doença, licença de particular interesse, aposentadoria, faltas e afastamentos ou
por outras razões

RESOLVE;
Artigo 1° Revogar o Edital n° 001/2019 de 08/01/2019 em razão do interesse público. 

Artigo 2° A Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas e a Secretaria do Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo da
Prefeitura do Recife, no uso de suas atribuições e considerando o disposto no Decreto Municipal nº 32.778/2019 que altera o Decreto
Municipal n° 32.082, em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público, tornam pública o Edital de N° 006/2019
de 31/08/2019 que estabelecem normas para a contratação temporária de 55 (cinquenta e cinco profissionais para desempenhar seus
trabalhos nas escolas profissionalizantes jurisdicionadas pela Secretaria do Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo da
Prefeitura do Recife.

Artigo 3° Determinar que o processo seletivo de que trata o item anterior terá prazo de validade de 01 (um) ano, prorrogável por igual
período, a com tar da homologação do resultado final, publicada no Diário Oficial do Município.

Artigo 4° Instituir Comissão responsável pela Coordenação do Processo Seletivo, ficando, desde já, designados os seguintes mem-
bros, sob a presidência do primeiro
NOME FUNÇÃO ORGÃO
Cristiane Regina da Silva Guedes  Gerente Geral do Trabalho STQE
Jeanne Amália de Andrade Vieira Vice Dirigente do centro

Educacional Professor Jornalista
Cristiano Donato. Matrícula n° 57.004-0 . SEDUC

Irapoan Francisco da Silva Dirigente da Escola Profissionalizante
Dom Bosco. Matrícula n° 54.491-0. SEDUC

Cláudia Maria de Oliveira Porto Vice- Dirigente da Escola Profissionalizante
Bongi. Matrícula n°41.574-9. SEDUC

Edirene Lícia Gusmão de Lima Dirigente da Escola Profissionalizante
Zuleide Gomes Monteiro. Matrícula n°41.719-1. SEDUC

Belks Klay Eugenia da Silva F.T.P da Escola Profissionalizante Zuleide
Gomes Monteiro. Matrícula n° 61.554-4.  SEDUC

Maria Inês Perrusi Oliveira Gerente Geral de Pessoas. Matrícula n°97.960-5. SADGP
Janaína Vieira Bezerra Gerente Prouni Recife. Matrícula n° 110.516-7.  STQE

Artigo 5° Estabelecer que é da responsabilidade da Comissão, a criação de todos os instrumentos necessários para inscrição, avaliação
técnica, recebimento dos recursos, elaboração e divulgação dos resultados, além de todos os comunicados que se fizerem necessários.

Artigo 6° Estabelecer que a contratação temporária mencionada nesta Portaria Conjunta se dará por 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogada por igual período.

Artigo 7° Os membros da Comissão e seus eventuais suplentes, não receberão remuneração de qualquer espécie em razão dessas atribuições.

Artigo 8° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Marconi Muzzio
Secretário de Administração Municipal

Antônio Ferreira Cavalcanti Júnior
Secretário do Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo

EDITAL Nº 06/2019
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NO
ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO DE RECIFE 

A Secretaria do Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo, no uso de suas atribuições e considerando o disposto no Decreto
Municipal nº 32.778/2019 que altera o Decreto Municipal n° 32.082, em razão de necessidade temporária de excepcional interesse
público, torna pública e estabelecem normas para a contratação temporária de 55 (cinquenta e cinco profissionais para atuarem nas
escolas profissionalizantes jurisdicionadas pela Secretaria do Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo da Prefeitura do Recife,
mediante contrato de vigência de 12 (doze) meses para as vagas decorrente do Anexo I deste Edital

1.DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1.1  A Seleção Pública Simplificada regida neste Edital visa ao provimento, mediante contrato por tempo determinado, de 55 (cinquen-
ta e cinco) vagas de instrutores de Educação Profissional para atuarem no âmbito escolas profissionalizantes jurisdicionadas da
Secretaria do Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo, em conformidade com a legislação em vigor, além de outras pertinentes
ao presente Edital

1.2 A Seleção Pública Simplificada de que trata este Edital será composta de uma única etapa, denominada Etapa - Avaliação
Curricular através da avaliação de títulos e de experiência profissional, de caráter eliminatório e classificatório, conforme dispõem os
itens 2 e 5 do presente instrumento convocatório.

1.3 Esta Seleção Pública Simplificada terá validade de 01 (um) ano, a contar da data da publicação de sua homologação, podendo
ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Pública.

1.4 Toda menção a horário, neste Edital, terá como referência o horário oficial de Recife - PE.

1.5 Os atos advindos da execução desta Seleção Pública Simplificada, para os quais é exigida ampla divulgação serão realizados
através do Diário Oficial da Prefeitura do Recife e através dos endereços eletrônicos: https://www.cepe.com.br/prefeituradiario,
www.qualifica.recife.pe.gov.br,)

1.6 A divulgação oficial desta Seleção Pública Simplificada será  realizada através do Diário Oficial da Prefeitura do Recife e dos
endereços eletrônicos:https://www.cepe.com.br/prefeituradiario/,www.qualifica.recife.pe.gov.br,) devendo o resultado ser homologado
através de Portaria Conjunta da SADGP/STQE, publicada no Diário Oficial do Município.

2. DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO, DA ESCOLARIDADE EXIGIDA E DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
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:
a) Ser brasileiro nato, naturalizado ou cidadão português, em condição de igualdade de direitos com os brasileiros; no caso de ser
português, comprovar a condição de igualdade e gozo dos direitos políticos na forma do art. 12, §1º da Constituição Federal;
b) Gozar dos direitos políticos;
c) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos até a data da homologação do certame; 
d) Apresentar documento original oficial com foto, válido em todo território nacional e Cadastro de Pessoas Físicas - CPF/MF;
e) Estar quite com as obrigações eleitorais, apresentando título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral da última eleição; 
f) O candidato do sexo masculino deverá comprovar quitação com as obrigações militares;
g) Possuir o nível de escolaridade exigido para o exercício da função; 
h) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função, mediante atestado emitido por médico do trabalho.
i) Não acumular cargos, empregos ou funções públicas, salvos nos casos constitucionalmente admitidos.
j) Não ter sido condenado a pena privativa de liberdade transitado em julgado ou qualquer outra condenação incompatível com a
função pública; 

Secretaria do Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo________________________________________
ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTI JÚNIOR

Secretaria de Finanças________________________________________
Secretário RICARDO DANTAS
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2.2 DA ESCOLARIDADE EXIGIDA
2.2.1 Os candidatos às funções de Instrutor de Ensino Profissionalizante Faixa I e Faixa II deverão comprovar a escolaridade de, no
mínimo, Ensino Médio; 

2.2.2 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, emitido por instituição de ensino credenciada pelo Ministério da Educação;

2.2.3 Os candidatos às funções de Instrutor de Ensino Profissionalizante Faixa I e Faixa II deverão comprovar formação específica
na subárea profissional pretendida prevista no Anexo I do presente Edital;

2.3. DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
2.3.1 O candidato deverá comprovar experiência de, no mínimo, 01 (um) ano na subárea para a qual concorre;

2.3.2 O tempo de experiência profissional deverá ser comprovado nas formas a seguir:
a) Carteira de Trabalho, com data de admissão e rescisão. No caso de não ter ocorrido rescisão, deverá ser apresentado o último
comprovante de pagamento. Na CTPS deve haver clara referência à função desejada nesta seleção pública; ou 
b) Certidão e/ou declaração com clara referência ao período de início e término (quando for o caso) da experiência profissional, emi-
tida pela unidade de recursos humanos da instituição em que trabalha ou trabalhou, no caso de servidor ou empregado público ou
estagiário; ou  
c) 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
experiência profissional no exterior; ou
d) 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 cooperativa, estagiário ou voluntariado. 
e) Demonstrativo de pagamento desde que conste a data de ingresso na função e na instituição.
f) 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; 
g) Em caso do Microempreendedor Individual - MEI, o mesmo deverá apresentar documentação comprobatória da realização de ativi-
dades na subárea escolhida. 

2.3.4 A pontuação fracionada sofrerá arredondamento de um ano após 06 (seis) meses de experiência devidamente comprovada,
desde que o candidato tenha preenchido o requisito do item 2.3.1 deste Edital.

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

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

2.3.7 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.

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

3.DO REGIME DE TRABALHO, DO QUADRO DE VAGAS, DA REMUNERAÇÃO E ATRIBUIÇÕES E DA CARGA HORÁRIA E
LOCAIS DE ATUAÇÃO.
3.1 DO REGIME DE TRABALHO

3.1.1 O candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas será admitido no serviço público municipal, através de um con-
trato por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme a Lei Municipal
18.122 de 06 de março de 2015 e suas alterações posteriores.

3.2 DO QUADRO DE VAGAS
3.2.1 A presente seleção pública destina-se ao preenchimento de vagas nas subáreas discriminadas no Anexo I deste Edital.

3.2.2 Os aprovados exercerão suas atividades nas Escolas de Ensino Profissionalizantes jurisdicionadas, e nos Projetos e Programas
indicados pela Secretaria do Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo da Prefeitura do Recife.

3.3 DAS VAGAS DESTINADOS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
3.3.1 Durante o prazo de validade desta Seleção Pública Simplificada, 10% (dez por cento) das vagas ofertadas serão providas na
forma do art. 37, VIII, da Constituição Federal, Decreto Federal nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto nº 5.296/2004, nos termos da
Súmula 377, do Superior Tribunal de Justiça, e das Leis Federais nºs 12.764/2012 e 13.146/2015, e da Lei Municipal nº 15.742/1993,
observada a exigência de compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo/função/emprego

3.3.2 Caso a aplicação do percentual resulte em número fracionado, arredondar-se-á a fração igual ou superior a 0,5 (cinco décimos)
para o número inteiro subsequente, respeitando o limite de 20 (vinte por cento) previstos no artigo 5º§ 2, da Lei Federal n° 8.112, de
11 de dezembro de 1990.

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

3.3.4 O candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência participará desta Seleção Pública Simplificada em igualdade de condições
com os demais candidatos no que se refere à análise curricular e aos critérios de classificação exigidos para todos os candidatos.

3.3.5 O candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência, se aprovado e classificado neste Seleção Pública Simplificada,
além de figurar na lista de classificação da ampla concorrência, terá sua classificação em listagem classificatória exclusiva dos can-
didatos nesta condição.

3.3.6 O candidato com deficiência deverá submeter-se à perícia médica, a ser realizada na Unidade de Perícias Médicas e Saúde do
Trabalhador do Município do Recife, objetivando verificar a sua qualificação como deficiente e a compatibilidade de sua deficiência com
o exercício normal das atribuições da função observadas: a) as informações fornecidas pelo candidato no ato da inscrição; b) a natureza
das atribuições e tarefas essenciais da função a desempenhar; c) a viabilidade das condições de acessibilidade e de adequações do
ambiente de trabalho à execução das atribuições; d) a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou outros recursos que
habitualmente utilize; e, e) a Classificação Internacional de Doenças (CID-10), observando o disposto no Anexo VI do Edital. 

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
b) a compatibilidade da deficiência constatada com o exercício das atividades inerentes à função ao qual concorre, tendo por refer-
ência 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.

3.4 DA REMUNERAÇÃO E ATRIBUIÇÕES
3.4.1 A remuneração mensal da função de Instrutor de Educação Profissional será:
a)Faixa I: subárea de Comércio / Serviços - R$ 1.653,75 (Um mil e seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos):
b)Faixa II: subárea da Indústria - R$ 2.205,00 (Dois mil e duzentos e cinco reais).

3.4.2 As atribuições sumárias a serem desempenhadas nas funções de Instrutor de Educação Profissional Faixa I e Faixa II, estão
descritas no Anexo V deste Edital.

3.5 DA CARGA HORÁRIA E LOCAIS DE ATUAÇÃO
3.5.1 A carga horária dos Instrutores de Educação Profissional Faixa I e Faixa II será de 20 (vinte) horas semanais, conforme dis-
posto no Anexo V do Edital. 

3.5.2 Os Instrutores de Educação Profissional contratados exercerão suas atividades nas Escolas de Ensino Profissionalizantes jurisdi-
cionadas, e nos Projetos e Programas indicados pela Secretaria do Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo da Prefeitura do Recife.

4.DAS INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições serão efetuadas exclusivamente nas formas descritas neste Edital, obedecendo o previsto no Anexo VI.

4.2 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em
relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

4.3  Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou extemporânea.

4.4 Não será admitida, sob qualquer pretexto, inscrição realizada por outro meio que não os estabelecidos neste Edital.

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

4.6 DOS PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO
4.6.1 Para realizar a inscrição, o candidato deverá comparecer, pessoalmente e apresentar documento de oficial com foto, ao
auditório da Escola Profissionalizante Dom Bosco, localizada à Av. Norte, 5600, Casa Amarela, CEP;52.081-000, Recife-PE no horário
das 8h às 13h.

4.6.2 A inscrição poderá, ainda, ser efetivada por correspondência enviada via SEDEX com o custo pelo candidato, para a Secretaria
do Trabalho Qualificação e Empreendedorismo da Prefeitura do Recife, localizada à Av. Norte, n° 5600, Casa Amarela, CEP 52.081-
000, Recife-PE, desde que postada até o último dia das inscrições, obedecendo o previsto no Anexo VI deste Edital. 

4.6.3 O candidato só poderá se inscrever para uma única função. 

4.6.4 Só será permitida a inscrição por procuração particular, mediante a entrega do respectivo mandato original e com firma recon-
hecida do outorgante, acompanhado de cópia de documento oficial e com foto, válido em todo o território nacional e Cadastro de
Pessoas Físicas - CPF do outorgante e outorgado.

4.6.5 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.

4.6.6. 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.

4.6.7 Juntamente com o "FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO" e o "CADERNO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS", o interessa-
do deverá juntar cópias dos seguintes documentos:
a) Documento oficial com foto, válido em todo território nacional e Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;
b) Documentação comprobatória da escolaridade exigida para a função/área que concorre.
c) Comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral.
d) Quitação com o serviço militar, se do sexo masculino.
e) Curriculum;
f) Documentos comprobatórios de experiência profissional, para fins de avaliação da referida experiência;
g) Apresentar certidão judicial de distribuição, conhecida como "nada consta" ou "certidão negativa", disponível nos sites dos órgãos:
Polícia Civil, Tribunal de Justiça, Polícia Federal, que comprova não ter sido condenado a pena privativa de liberdade transitado em
julgado ou qualquer outra condenação incompatível com a função pública. 
h)  Declarar no requerimento de inscrição que tem disponibilidade para cumprir 20 (vinte) horas semanais de trabalho, em diferentes
turnos e diferentes locais, de acordo com a necessidade do serviço público municipal; 

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

4.6.9 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 da Seleção Pública Simplificada.

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

4.6.11 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.

4.6.12. Os documentos comprobatórios deverão ser entregues dentro do envelope contendo na parte externa os seguintes dados de
identificação em letra de forma:

SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA
NOME DO (A) CANDIDATO (A):
CPF/MF:
SUBÁEREA:

4.6.13 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 fiscalizadores 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 trabal-
ho, carteira nacional de habilitação; somente os modelos com foto. Para validação como documento de identidade, o documento deve
se encontrar dentro do prazo de validade. 

4.6.14 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.

4.6.15 As informações prestadas no Formulário de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato. A equipe executora dis-
põem do direito de excluir da seleção o candidato que não preencher o formulário de forma completa e correta e/ou fornecer dados
comprovadamente inverídicos, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis, eximindo-se a Secretaria do
Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo e a Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas, ambas da Prefeitura do Recife
de quaisquer atos ou fatos decorrentes de informações incorretas, fornecidas pelo candidato.

4.6.16 Declarações falsas ou inexatas constantes no 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, assegurando o contraditório e a ampla defesa. 

4.6.17 Não será aceita a inscrição que não atender, rigorosamente, ao Edital publicado. 

4.6.18 É vedada a inscrição condicional ou extemporânea. 

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 16 (dezesseis) pontos, sendo eliminado o candidato que não comprovar os requisitos mínimos para
a contratação conforme disposto no item 2.1.1, e não atingir uma pontuação mínima de 02 (dois) 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. A escolaridade mínima exigida para a função de instrutor de Educação Profissional Faixa I e II será o nível médio. Não haverá
pontuação para este critério.

5.6 O candidato será avaliado a partir das informações trazidas nos documentos entregues, conforme estabelece neste Edital.

5.7 A pontuação final na seleção simplificada será de até 16 pontos, sendo eliminado o candidato que não comprovar os requisitos
exigidos no item 5.3.

5.8 O candidato que tiver exercido mais de uma função em paralelo e apresentar comprovante de vínculo profissional em mais de uma
instituição durante o mesmo período, terá apenas um dos seus vínculos considerados, para fins de avaliação de experiência profis-
sional. Será considerado aquele vínculo que permitir a pontuação mais favorável ao candidato de acordo com as regras do Edital.

5.9. Serão aceitas atividades de Monitoria, Bolsas e Estágio Extra-curricular e trabalho voluntário para efeito de pontuação. 

5.10 Os documentos que comprovem a experiência profissional deverão conter, explicitamente, o início e o fim do tempo de serviço
profissional, para possibilitar a contagem de tempo, bem como a função ou atividade desenvolvidas pelo candidato. Caso contrário,
deverá ser apresentada em concomitância uma declaração oficial da Instituição, digitada em papel timbrado, constando o número ou
carimbo do CNPJ/MF da mesma, informando a área de atuação, para possibilitar o enquadramento na área profissional pleiteada.

QUADRO DE PONTUAÇÃO
ITEM DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA
Prova de títulos na Subárea para a qual se inscreveu 3,5
Pós Graduação 3,5 pontos
Prova de títulos na Subárea para a qual se inscreveu 3,0
Graduação 3,0 pontos
Prova de títulos na Subárea para a qual se inscreveu 2,5
Tecnólogo 2,5 pontos
Curso de capacitação em áreas correlatas à subárea para
a qual se inscreveu, com carga horária de,
no mínimo, 200 horas 2,0 pontos por cada curso comprovado 4,0 pontos
Curso de capacitação em áreas correlatas à subárea
para a qual se inscreveu, com carga horária de,
no mínimo, 100 horas 1,0 pontos por cada curso comprovado 2,0 pontos
Curso de capacitação em áreas correlatas à subárea
para a qual se inscreveu, com carga
horária de, no mínimo, 40 horas 0,5 pontos por cada curso comprovado 1,5 pontos
Experiência comprovada na subárea para a qual
o candidato se inscreveu 1 ponto por cada ano de experiência

efetivamente comprovado 5 pontos

6. DO DESEMPATE
6.1 Em caso de empate serão adotados os seguintes critérios, sucessivamente:
a) 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
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do Idoso, sendo considerada, para esse fim, a data da publicação do Edital e a data de nascimento informada no formulário de inscrição;
b) O candidato que tiver maior pontuação no critério análise de experiência profissional;
c) O candidato que tiver maior pontuação no critério análise de títulos de graduação, especialização, mestrado ou doutorado;
d) 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
e) O candidato mais idoso, considerando o ano, mês e dia da data de nascimento.

6.1.2 Ocorrendo, ainda, o empate de idade, em função da data de nascimento, serão analisadas as Certidões de Nascimento dos
candidatos empatados, para constatar o desempate em hora(s), minutos (s), segundos (s)

6.2 Qualquer informação falsa ou não comprovada gerará a eliminação do candidato do processo seletivo, sem prejuízo das sanções
penais cabíveis.

6.3 Os diplomas ou certificados de conclusão de curso médio, técnico, tecnólogo e de graduação, somente serão válidos quando ori-
undos de Instituições de Ensino Superior Públicas ou Privadas, reconhecidos pelo MEC (cursos e instituições), e observadas as nor-
mas que lhes regem a validade.

6.4 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.

7. DA CLASSIFICAÇÃO
7.1 Estarão classificados os candidatos que obtiverem pontuação igual ou superior a 02 (dois) pontos na avaliação curricular.

7.2 O resultado será divulgado através do Diário Oficial da Prefeitura do Recife e dos endereços
eletrônicos:https://www.cepe.com.br/prefeituradiario/,www.qualifica.recife.pe.gov.br,)e homologado no Diário Oficial do Município do
Recife na data prevista no Cronograma deste Edital, sendo de exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar os comunica-
dos, convocações e o resultado final da seleção.

8. DOS RECURSOS
8.1 Cabe recurso contra a Avaliação Curricular, no prazo fixado no Anexo -VI deste Edital, para tanto, o candidato deverá utilizar o
modelo de requerimento que consta no Anexo VII deste Edital.

8.2 Os recursos deverão ser interpostos nos prazos fixados neste Edital, e dirigidos a Comissão Organizadora podendo ser entregues
pessoalmente, Secretaria do Trabalho Qualificação e Empreendedorismo da Prefeitura do Recife, n° 5600, Casa Amarela, CEP;
52.081-000, Recife-PE no horário das 8h às 17h ou serem enviados por correspondência via SEDEX, com o custo do candidato, para
o endereço informado acima, desde que postada, no prazo determinado no Cronograma deste Edital.

8.3 Não serão analisados os recursos interpostos fora do prazo estipulado neste Edital ou por outro meio diverso daquele previsto
neste Edital.

8.4 Não serão apreciados os recursos interpostos contra a avaliação ou pontuação do resultado de outro(s) candidato(s).

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

8.6 O candidato, quando da interposição do recurso, deverá atender aos seguintes subitens abaixo
a) Preencher o recurso com letra legível
b) Apresentar argumentação clara e concisa.

8.7 Os recursos, por ventura interpostos, serão julgados e deliberados pela Comissão Organizadora designada através de Portaria
Conjunta da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo e Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas, ambas
da Prefeitura do Recife.

8.8 A decisão relativa ao acolhimento ou rejeição dos recursos será divulgada através do Diário Oficial da Prefeitura do Recife e dos
endereços eletrônicos:https://www.cepe.com.br/prefeituradiario/,www.qualifica.recife.pe.gov.br,.

8.9 A decisão de que trata o item 8.8. deste Edital, terá caráter definitivo e não será objeto de reexame.

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

9. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO
9.1 O resultado final do processo seletivo público será homologado através de Portaria conjunta SADGP/STQE, publicado no Diário
Oficial do Recife e internet nos endereços eletrônicos: (https://www.cepe.com.br/prefeituradiario/(www.qualifica.recife.pe.gov.br),
sendo de exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar comunicados, convocações e o resultado final da seleção.

9.2 A publicação constará de duas listas de candidatos classificados, em ordem decrescente de pontuação, sendo uma de caráter
geral e outra de caráter específico, contendo a função, a classificação dos candidatos aprovados obedecendo a estrita ordem de clas-
sificação final, não se admitindo recurso contra esse resultado.  

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

9.4 O prazo de validade desta Seleção Pública Simplificada será de 01 (um) ano contado a partir da data da publicação
da homologação do resultado final do Diário Oficial do Recife, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, a exclusivo critério
da Prefeitura do Recife. 

10. DA CONVOCAÇÃO
10.1 A convocação dos candidatos classificados será efetuada através de Portaria Conjunta da Secretaria do Trabalho, Qualificação
e Empreendedorismo e Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas, ambas da Prefeitura do Recife, respeitando-se a ordem
classificatória e a necessidade da Administração, através de ato publicado no Diário Oficial do Recife e nos endereços eletrônicos:
(https://www.cepe.com.br/prefeituradiario/, no endereço eletrônico (www.qualifica.recife.pe.gov.br) e por e-mail. 

10.2 É de exclusiva responsabilidade do/a candidato/a acompanhar comunicado, convocações e o resultado final da seleção.

10.3 Os candidatos classificados nos termos desta seleção serão convocados através de Portaria Conjunta da SADGP por publicação
no Diário Oficial do Recife - DOM e por e-mail e terão o prazo de 10 (dez) dias úteis para assinatura do instrumento contratual; o não
comparecimento no referido prazo importará na expressa desistência, sendo automaticamente excluído do processo seletivo simpli-
ficado e será imediatamente convocado outro candidato. 

10.4 O candidato que for convocado deverá comparecer à Secretaria va de Administração e Gestão de Pessoas, na Prefeitura do
Recife, em até 10 (dez) dias úteis, a partir da data da convocação, para os procedimentos administrativos de contratação.

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

11.2 No ato da contratação, os candidatos aprovados e classificados no processo seletivo simplificado, deverão apresentar originais
e cópia da seguinte documentação:
a) Carteira de identidade;
b) Cartão do 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 dos últimos 90 (noventa) dias, no nome do candidato, dos pais, avós ou cônjuges nestes casos com
a respectiva comprovação do grau de parentesco;
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 subárea a que concorre;
i) Atestado de Saúde Ocupacional - ASO;
j) Carteira do conselho de classe, quando aplicável.

11.3 O regime jurídico do pessoal contratado em caráter temporário, através da presente Seleção Pública Simplificada, será de dire-
ito administrativo, aplicando-se a Lei Municipal nº 18.122/2015, sendo os contratados vinculados ao Regime Geral de Previdência
Social - RGPS, conforme disposições legais.

11.4 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 do
Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo da Prefeitura do Recife, observados estritamente a ordem crescente da classificação do
candidato, a disponibilidade orçamentária e financeira e prazo de validade do certame.

11.5 As contratações serão por prazo de 12 (doze) meses, prorrogáveis ou não, a critério e necessidade da Secretaria do Trabalho,
Qualificação e Empreendedorismo da Prefeitura do Recife, e ainda, observados, observados estritamente a ordem crescente da clas-
sificação do candidato, a disponibilidade orçamentária e financeira e prazo de validade do certame.

11.6 Os contratos poderão ser rescindidos, a qualquer tempo, quando conveniente ao interesse público; ou por desídia relacionada
as atribuições da função desenvolvida pelo candidato, neste caso, precedido do legal processo administrativo; e pelo desapareci-
mento da necessidade pública ou pela extinção da situação que ensejou a contratação.

11.7 O contrato firmado em decorrência da presente Seleção Pública Simplificada, extinguir-se-á, sem direito a indenizações: (a) pelo
término do prazo contratual; (b) pelo desaparecimento da necessidade pública ou pela extinção ou conclusão do projeto que ensejou
a contratação temporária; (c) por qualquer das hipóteses previstas no § 2º do art. 12 da Lei Municipal nº 18.122/2015.

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

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 Caberá a Secretaria do Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo da Cidade do Recife, após preenchidas as vagas, instituir
cadastro de reserva entre os inscritos que atingirem pontuação mínima, que deverão ser convocados em caso de vacância e/ou cri-
ação de novas vagas, observada a ordem de classificação.   

12.2 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas da presente Seleção Pública Simplificada, contidas neste Edital, e
em outros instrumentos normativos e comunicados que vierem a surgir.

12.3 Todos os horários previstos neste Edital correspondem ao horário oficial da Cidade do Recife/PE 

12.4 Nenhum candidato poderá alegar o desconhecimento do presente Edital ou de qualquer outra norma e comunicado posterior,
regularmente divulgados, vinculados ao certame, ou utilizar-se de artifícios de forma a prejudicar a Seleção Pública Simplificada.

12.5 O candidato será responsável por todas as informações e declarações apresentadas.

12.6 Se, a qualquer tempo, for identificada inexatidão nas informações, falsidade nas declarações ou quaisquer irregularidades em docu-
mento(s), o candidato será eliminado do processo seletivo, bem como rescindido seu contrato, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

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

12.8 Não será emitido ao candidato documento comprobatório de classificação ou aprovação na presente Seleção Pública
Simplificada, valendo, para esse fim, a publicação no sítio eletrônico da Prefeitura do Recife.

12.9 O candidato classificado deverá manter atualizado seu endereço, telefone e e-mail, junto a Comissão organizadora diretamente
ligada a Secretaria do Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo da Prefeitura do Recife, de forma presencial ou através de cor-
respondência, via SEDEX no endereço Av. Norte, n° 5600, CEP;52.081-00, Casa Amarela, Recife/PE sendo de sua inteira respons-
abilidade os prejuízos decorrentes da não atualização desses dados. 

12.10 O candidato classificado nos termos deste Edital prestará o serviço nas unidades educacionais vinculadas à Secretaria de
Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo da Prefeitura do Recife, mas o seu local de trabalho poderá ser alterado, de acordo com
o interesse da Administração Pública Municipal, desde que respeitada a função para a qual foi selecionado e a jornada de trabalho
que se obrigou a submeter.

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

12.12 Os casos omissos serão deliberados pela Comissão Organizadora da Seleção Pública Simplificada.

Recife,          de agosto de 2019.

ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTI JÚNIOR
Secretário de Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo P

ANEXO I - QUADRO DE VAGAS POR ÁREA/SUBÁREA

ÁREA SUBÁREA CÓDIGO CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO PCD
COMÉRCIO / SERVIÇOS (FAIXA I) Auxiliar Administrativo 1.1 3

Auxiliar de Cozinha 1.2 1
Cabeleireiro 1.3 9 1
Confeitaria 1.4 4
Corte e Costura 1.5 2
Cuidador de Idosos 1.6 3
Culinária 1.7 2
Artesanato e Bijuteria com recicláveis 1.8 1
Doces e Salgados 1.9 4 1
Espanhol Básico 1.10 1
Estética para Salão de Beleza 1.12 7 1
informática básica 1.13 2
Libras Básico 1.14 1
Suporte de informática 1.15 3
Produção e Manutenção de Jardim/Horta 1.16 1
Recursos Humanos 1.17 2
Pintor 1.18 1
Serigrafia 1.19 1

INDÚSTRIA
(FAIXA II) Eletricista Predial (comandos elétricos) 2.1 1

Marcenaria 2.2 1
Vidraceiro 2.3 1
Manutenção de bicicleta 2.4 1
TOTAL DE VAGAS 51 4

ANEXO II

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE INSTRU-
TORES PARA AS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO RECIFE, PROJETOS E PROGRAMAS DA STQE - 2019
Eu,_______________________________________________________________________ identidade
____________________________, CPF __________________________, residente à rua:
_____________________________________________________________ nº _______
A p t º _ _ _ _ _ _ _ _ E d i f í c i o : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
Bloco:________________,Bairro:_______________________________________________,
Cidade:_________________________________________, CEP_____________________, Fone:__________________________,
Estado:________________________________,       e-mail
_____________________________________________________________________,
PESSOA COM DEFICIÊNCIA: SIM NÃO
Venho, pelo presente instrumento, requerer minha inscrição para a vaga da subárea:

CÓDIGO SUBÁREA

E, declaro que possuo disponibilidade de 20h semanais para cumprimento da jornada de trabalho exigida para o cargo para o qual
me inscrevi, estando ciente de que os horários, dias, bem como o local onde exercerei as atividades de regência, fica a critério da
Gerência de Qualificação Profissional/STQE, cabendo-me acatar integralmente essas definições, caso contrário serei excluído do
processo seletivo.

Recife, _____ de _________________ de 2019.

_____________________________________________
Assinatura do Requerente

ANEXO III
DECLARAÇÃO 

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

Recife, ______ de _________________ de 2019

_______________________________________
Assinatura do Requerente

ANEXO IV
CAPA DE CADERNO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

N° DE INSCRIÇÃO:______________________________________________

NOME: ________________________________________________________

REQUERIMENTO

Á Comissão,

Na condição de candidato na Seleção Pública Simplificada da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo da Cidade
do Recife, solicito análise da documentação anexa, apresentada na seguinte ordem:

Sequência de Apresentação Especificações dos Documentos Quantidade de Folhas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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11
12
13
14
15

TOTAL DE FOLHAS QUE COMPÕEM O CADERNO -  

Declaro ter conhecimento de que a avaliação curricular será mediante análise dos documentos acima descritos e apresentados em
anexo. 

Recife, _______ de _____________________ de 2019

_______________________________________________

Assinatura

ANEXO V
QUADRO DE FUNÇÃO e PONTUAÇÂO

QUADRO DE VAGAS, REQUISTOS, REMUNERAÇÃO MENSAL, JORNADA DE TRABALHO E ATRIBUIÇÕES.
Cargo: Instrutor de Educação Profissional - Faixa I

Requisitos: Formação em Nível Médio; 
Remuneração Mensal: Faixa I - R$ 1.653,75 (Hum mil e seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos)
Remuneração Mensal: Faixa II - R$ 2.205,00 (Dois mil duzentos e cinco reais) 
Jornada de Trabalho Mensal: 20 horas semanais

Atribuições:
"Elaborar os planos de ensino do módulo/curso, de acordo com os conteúdos dispostos nos cadernos de cursos da Rede de Ensino
Profissionalizante do Recife;
"Cumprir as determinações fixadas pela Escola/ Secretaria de Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo (STQE) quanto a(o):
número de dias letivos e carga horária determinados para o curso; horário de início e término de aulas; período de avaliação interna
e externa; datas de reuniões e eventos.
"Produzir e sistematizar material pedagógico para o curso a ser ministrado a cada semestre;  
"Ministrar aulas de acordo com o planejado e no horário estabelecido, registrando diariamente em Diário de Classe o conteúdo e as
atividades desenvolvidos e a frequência do estudante; 
"Orientar os trabalhos escolares e quaisquer atividades extraclasse relacionadas ao seu módulo/curso; 
"Apresentar, antecipadamente, à gestão da escola o plano de trabalho para realização de atividade extraclasse e, no retorno, relatório
da vivência;
"Responsabilizar-se pela ordem na sala de aula, pelo uso e conservação do material didático, bem como por quaisquer outros mate-
riais ou equipamentos utilizados durante a aula; 
"Realizar a avaliação da aprendizagem do estudante, de acordo com as normas definidas pela Gerência de Qualificação
Profissional/STQE, apresentando os resultados de desempenhos fidedignos ao desempenho escolar do estudante; 
"Entregar à secretaria/direção da escola os resultados de avaliação, em formulário específico para esse fim, em prazos determina-
dos em calendário escolar; 
"Participar de eventos, formação e/ou reuniões programadas pela escola e pela STQE;
"Tratar a todos funcionários e estudantes com respeito e educação;
"Comunicar, sempre que possível, com antecedência os atrasos e as faltas à direção da escola e apresentar documentos compro-
batórios da justificativa do atraso/ausência ao retornar ao trabalho; 
"Compensar o dia letivo, até o mês subsequente à falta, quando a ausência ao trabalho não for, legalmente, justificável através de
documento comprobatório; 
"Cumprir a jornada de trabalho em períodos não letivos, mas destinados a planejamento, formação continuada e outras atividades
programadas pela Escola ou pela STQE; 
"Levar ao conhecimento da gestão da escola, com brevidade, quaisquer problemas que interfiram na aprendizagem do estudante;
"Buscar a resolução de conflitos/problemas surgidos na escola, respeitando a hierarquia: escola, gerência, secretaria;
"Informar mensalmente, ao gestor da escola, o número de estudantes frequentando as aulas;

TEM DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA
Prova de títulos na Subárea para a qual se inscreveu 3,5
Pós Graduação 3,5 pontos
Prova de títulos na Subárea para a qual se inscreveu 3,0
Graduação 3,0 pontos
Prova de títulos na Subárea para a qual se inscreveu 2,5
Tecnólogo 2,5 pontos
Curso de capacitação em áreas correlatas à subárea para
a qual se inscreveu, com carga horária de, no mínimo, 200 horas 2,0 pontos por cada curso comprovado 4,0 pontos
Curso de capacitação em áreas correlatas à subárea para a
qual se inscreveu, com carga horária de, no mínimo, 100 horas 1,0 pontos por cada curso comprovado 2,0 pontos
Curso de capacitação em áreas correlatas à subárea
para a qual se inscreveu, com carga horária
de, no mínimo, 40 horas 0,5 pontos por cada curso comprovado 1,5 pontos
Experiência comprovada na subárea para a
qual o candidato se inscreveu 1 ponto por cada ano de

experiência efetivamente comprovado 5 pontos

ANEXO VI
CALENDÁRIO 

EVENTO DATA/PERÍODO LOCAL
Publicação do Edital da Seleção Pública Simplificada 31/08/2019 Diário Oficial  do Município  e  nos endereços

eletrônicos:   
https://www.cepe.com.br/prefeituradi
ario/) (www.qualifica.recife.pe.gov.br

Inscrição e entrega de envelope com documentação exigida 02/09/2019 a 13/09/2019 Local: Para realizar a inscrição, o can
didato deverá comparecer, pessoal
mente ao auditório da Escola 
Profissionalizante Dom Bosco, local
izada na Av. Norte, 5600, Bairro de 
Casa Amarela, Cep; 52.081-00, 
Recife/PE, no horário das 8h às 13h. A
inscrição poderá, ainda, ser efetivada
por correspondência enviada via 
SEDEX com o custo do candidato, 
para a Secretaria do Trabalho, 
Qualificação e Empreendedorismo no
o endereço informado acima, desde 
que postada até o último dia das 
inscrições.

Resultado Preliminar da Avaliação da Análise Curricular 05/10/2019 Diário Oficial do Município e nos 
endereços eletrônicos:  
(https://www.cepe.com.br/prefeituradi
ario/) (www.qualifica.recife.pe.gov.br

Recursos da Análise Curricular 07/10/2019 a 09/10/2019 Local:Para entrega de recurso o can
didato deverá comparecer, pessoal
mente a Secretaria do Trabalho, 
Qualificação e Empreendedorismo da
Prefeitura do Recife, localizada na Av.
Norte, n° 5600, Bairro de Casa 
Amarela, Cep; 52.081-00 Recife/PE, 
no horário das 8h às 17h. A inscrição 
poderá, ainda, ser efetivada por corre
spondência enviada via SEDEX com o
custo do candidato, no endereço infor
mado acima, desde que postada até o
último dia das inscrições.

Resultado da Avaliação Curricular 17/10/2019 Diário Oficial  do Município e nos 
endereços eletrônico: 
(https://www.cepe.com.br/prefeituradi
ario/) www.qualifica.recife.pe.gov.br

Avaliação pericial para as pessoas com deficiência 18/10/2019 Local: Unidade de Perícias Médicas 
da Prefeitura do Recife na Avenida 
Cais do Apolo, n° 925, CEP; 50.030-
903, Recife/PE.

Resultado Preliminar da Avaliação Pericial 22/10/2019 Diário Oficial do Município e e nos 
endereços eletrônico: 
(https://www.cepe.com.br/prefeituradi
ario/) www.qualifica.recife.pe.gov.br

Recurso da Avaliação Pericial 23/10/2010 a 25/11/2019 Local:Para entrega de recurso o can
didato deverá comparecer, pessoal
mente a Secretaria do Trabalho, 
Qualificação e Empreendedorismo da
Prefeitura do Recife, localizada na Av.
Norte, n° 5600, Bairro de Casa 

Amarela, Cep; 52.081-00 Recife/PE, 
no horário das 8h às 17h. O recurso 
poderá, ainda, ser efetivada por corre
spondência enviada via SEDEX com o
custo do candidato, no endereço infor
mado acima, desde que postada até o
último dia das inscrições.

Resultado final 31/10/2019 Diário Oficial  do Município e nos 
endereços eletrônico: 
(https://www.cepe.com.br/prefeituradi
ario/) www.qualifica.recife.pe.gov.br

ANEXO VII
REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE RECURSO

Eu __________________________________________________________, inscrição nº __________________ solicito revisão da
pontuação __________a mim atribuída pelos seguintes motivos:
(Elencar os motivos pelos quais solicita a revisão da pontuação.)

O processo de pontuação foi realizado pela Comissão Curricular da Avaliação Interna. Nestes termos, pede deferimento.

Telefone: ___________________________ E-mail: _______________________________

____________________________________________
Assinatura do Requerente

Recife, ______/______/__________

ANEXO VIII - ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE DEFICIÊNCIA

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 dezem-
bro 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.

Recife, ______ de __________ de 2019

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, 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 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, AFIR-
MO 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 datadade ___/___/___ em anexo.

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.

Recife, ______ de __________ de 2019

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, destina-
dos 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 arti-
go 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 igualou 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 ____, conforme 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 C/S correção e na Campimetria Digital Bilateral datada de ______/_______/_______.

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.

Recife, ______ de __________ de 2019

Ass. c/ Carimbo do Médico Assistente
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