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SOBRAL, 15 DE JANEIRO DE 2002 - ANO IV - N° 71
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO
EDITAL 001/2002 de, 03 de janeiro de 2002 - A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL torna Público que estarão abertas, no
período de 07 de janeiro a 16 de janeiro de 2002, as inscrições ao
Concurso Público destinado ao provimento de cargos para lotação
indicada na Tabela I deste Edital. 1. DA EXECUÇÃO E
COORDENAÇÃO DO CONCURSO - 1.1. O Concurso Público, de
provas regido por este Edital, será executado pela Universidade
Estadual Vale do Acaraú - UVA, por intermédio da Comissão
Executiva do Vestibular - CEV. 1.2. Compete a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL a coordenação geral do concurso,
através da Comissão Coordenadora e a Universidade Estadual Vale
do Acaraú - UVA a coordenação e execução, através da Comissão
Executiva, dos procedimentos relativos às inscrições, elaboração,
aplicação e correção das provas, bem como a emissão do julgamento
final das provas, mediante atribuição de notas, conforme convênio
celebrado entre as partes para este fim. 2. DOS CARGOS - 2.1. O
Concurso Público de provas regido por este Edital, destina-se a
selecionar candidatos para o provimento imediato de 03 (três) cargos,
com um total de 09 (nove) vagas no Quadro de Pessoal da Prefeitura
Municipal de Sobral constantes da TABELA I a que se refere o item
2.2. Os cargos a serem providos pelo Concurso Público regulado pelo
presente edital são os seguintes, com o respectivo número de vagas:

CARGO

TABELA I

CARGO
NÍVEL SUPERIOR
NÍVEL
SUPERIOR
Engenheiro
Agrônomo
Engenheiro Agrônomo
Engenheiro de Pesca
Engenheiro de Pesca
NÍVEL MÉDIO
NÍVEL MÉDIO
Técnico Agrícola
Técnico Agrícola

QUANTIDADE

Nº DE VAGAS

03(três)

03(três)
01(uma)
01(uma)

05(cinco)

05(cinco)

2.3. O candidato fará a inscrição a que se refere o item 7, deste Edital,
na cidade de Sobral, na sede da Prefeitura Municipal de Sobral, com
endereço na Rua Viriato de Medeiros No. 1.250, 1º Andar, bairro
Centro. 2.4. REMUNERAÇÃO - A remuneração mensal dos cargos é
a seguinte:
TABELA II

CARGO CARGO VENCIMENTOS
GRAT. DE DESEMPENHO
GRAT. DE
VENCIMENTOS
DESEMPENHO
NÍVEL SUPERIOR
NÍVEL SUPERIOR
Engenheiro
Agrônomo R$ 989,60R$ 989,60
35,00%
35,00%
Engenheiro Agrônomo
35,00%
Engenheiro de
Engenheiro
dePesca
Pesca
R$ 989,60R$ 989,60
35,00%
NÍVEL MÉDIO
Técnico Agrícola
R$ 400,00
35,00%
NÍVEL MÉDIO
Técnico Agrícola

R$ 400,00

35,00%

2.5. A atribuição da Gratificação de Desempenho será feita de acordo
com o disposto em Decreto regulamentar editado pelo Prefeito
Municipal de Sobral. 3. REQUISITOS PARA PROVIMENTO DOS
CARGOS: 3.1. Os cargos, previstos no item 2.2, serão providos na
forma e nas exigências contidas na tabela -III requisitos para provimento
de cargos de nível Superior e na tabela IV requisitos para provimento dos
cargos de nível médio , configurados a seguir:

TABELA III DOS CARGOS DE NÍVEL
REQUISITOS PARA PROVIMENTO
REQUISITOS PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
SUPERIOR
E MÉDIO
CARGO NÍVEL
QUANT. DE
REQUISITOS
SUPERIOR
VAGAS
Engenheiro
Agrônomo:
Curso Superior
concluído,
com
Curso Superior
concluído,
com diploma
diploma de de
Engenheiro Agrônomo
graduação,
área de Agronomia
com inscriçãode
no
graduação,
na área de 3Agronomia
comnainscrição
no conselho
conselho de classe (CREA).
classe (CREA).
Curso Superior concluído, com diploma de
Engenheiro de Pesca
graduação,concluído,
na área de Engenharia
de Pesca com
Engenheiro
de Pesca: 1Curso Superior
com diploma
de
inscrição no conselho de classe.
graduação, na área de Engenharia
TABELA IVde Pesca com inscrição no
REQUISITOS PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
conselho
de classe.
CARGO NÍVEL
QUANT. DE
REQUISITOS
MÉDIO
VAGAS
Técnico Agrícola:
Certificado devidamente autenticado de
conclusão
de
curso
de
Técnico
Agrícola
ouautenticado
Técnico
em AgroCertificado
devidamente
de conclusão
de
Técnico Agrícola
5
curso de Técnico Agrícola ou Técnico em Agro-pecuária
pecuária com inscrição
no conselho
de classe
(CREA)
. (CREA) .
com inscrição
no conselho
de classe

4. CARGA HORÁRIA - 4.1- A carga horária determinada para todos
os cargos é de 40 (quarenta) horas semanais, em regime de 8 (oito)
horas diárias, com dedicação exclusiva. 5. REGIME JURÍDICO 5.1. O candidato, aprovado no Concurso Público e convocado para
admissão, estará submetido ao Regime Jurídico Único de Direito
Administrativo, conforme definido na Lei Municipal N.o 038, de
1992 (Regime Jurídico Único). 6. CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO 6.1. São Condições de inscrição: 6.1.1. Ser brasileiro ou português,
com igualdade de obrigações, direitos civis e políticos, este último
comprovado com certidão passada pela Policia Federal onde
tramitou o processo ou com Título Eleitoral; 6.1.2. Estar em dia com
as obrigações eleitorais e militares, para os homens; 6.2. É
obrigatória a apresentação de xerox da Cédula de Identidade,
devidamente autenticada, no ato da inscrição, sob pena de seu
indeferimento. 6.3. Os candidatos deverão ter, no ato da inscrição,
idade mínima de 18 anos; 6.4. Fica assegurado a pessoa portadora de
deficiência o direito de se inscrever em concurso público, em
igualdade de condições com os demais candidatos, para provimento
de cargos cujas atribulações sejam compatíveis com a deficiência
que é portadora, reservado o percentual de 5% das vagas em face de
classificação obtida; 6.5. É considerada pessoa portadora de
deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: 6.5.1.
Deficiência física alteração completa ou parcial de uma ou mais
segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da
função física, apresentando-se sobre a forma de paraplegia,
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia,
triplegia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de
membro, paralisia cerebral, membros deformidades congênita ou
adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzem
dificuldades para o desempenho de funções; 6.5.2. Deficiência
Auditiva perda parcial ou total das possibilidades auditivas sonoras
variando de graus e níveis na forma seguinte: a) de 25 a 40
decibéis(db) surdez leve; b) de 41 a 55 db - surdez moderado; c) de 56
a 70 db surdez acentuada; d) de 71 a 90db surdez severa; e) acima de
91 db surdez profunda; e f) anacusia; 6.5.3. Deficiência Visual
acuidade visual igual ou menor que 20/200 no melhor olho, após a
melhor correção, ou campo visual inferior a 20.o (tabela de Snellen),
ou ocorrência simultânea de ambas as situações; 6.5.4. Deficiência
Mental funcionamento intelectual significativamente inferior a
média com a manifestação antes dos dezoito anos e limitações
associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais
como: a) comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais;
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- Prefeito
CID FERREIRA GOMES

- Secretário de Desenvolvimento Urbano
JOSÉ LEÔNIDAS DE MENEZES CRISTINO

- Vice-Prefeito
FRANCISCO EDILSON PONTE ARAGÃO

- Secretário de Desenv. da Cultura e do Turismo
JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO

- Chefe do Gabinete do Prefeito
LUÍS EDÉSIO SOLON

- Secretário Especial de Esportes
CARLOS AUGUSTO SOUSA COSTA

- Procurador Geral do Município
JOÃO DE AGUIAR PUPO

- Secretário de Desenvolvimento Rural
FRANCISCO QUINTINO VIEIRA NETO

- Secretário de Desenvolvimento da Gestão
RAMIRO CÉSAR DE PAULA BARROSO

- Secretário de Desenvolvimento Econômico
HERBERT DE VASCONCELOS ROCHA

- Secretário de Desenvolvimento da Educação
IVO FERREIRA GOMES

- Secretário de Desenv. da Cidadania e Segurança
MARCELO MARTINS PEREIRA

- Secretário de Desenvolvimento Social e da Saúde
LUIZ ODORICO MONTEIRO DE ANDRADE

- Imprensa Oficial do Município
JOSÉ GERARDO AGUIAR NOGUEIRA
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d) utilização da comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades
acadêmicas; g) lazer; e h) trabalho; 6.5.5. Deficiência Múltipla
associação de duas ou mais deficiências. 7. DAS INSCRIÇÕES 7.1. Para efetivação do processo de inscrição serão observados os
seguintes procedimentos: 7.1.1. PERÍODO: 07 de janeiro a 16 de
janeiro de 2002. 7.1.2. HORÁRIO: das 08:00h as 14:00h, de
segunda a sexta feira; 7.1.3. LOCAL: Prefeitura Municipal de
Sobral (Rua Viriato de Medeiros N.o 1.250, 1º Andar, Centro, em
Sobral/CE). 7.2. As taxas de inscrição serão as seguintes: 7.2.1. Para
os cargos de Nível Superior, o valor é de R$ 20,00(vinte reais); 7.2.2.
Para os cargos de Nível Médio, o valor é de R$ 10,00 (dez reais);
7.2.3. O valor da taxa de inscrição será pago em favor da Prefeitura
Municipal de Sobral em qualquer Agência do Banco do Brasil, na
conta Nº.200047-4 código da agência 0085-X tanto na Capital/
Fortaleza, como no interior, em recibo do próprio Banco. No caso de
pagamento com cheque, este somente será aceito se do próprio
candidato, sendo considerada nula a inscrição, se o cheque for
devolvido por qualquer motivo; 7.3. O processo de inscrição segue
o seguinte fluxo: 7.3.1. Preenchimento e assinatura de formulário
próprio para inscrição, fornecido no local; 7.3.2. Entrega de cópia
autenticada, da cédula de identidade ou documento equivalente, com
validade em todo território nacional, cujo original deverá ser
apresentado nos dias e locais de realização das provas; 7.3.3.
Entrega de 2 (dois) retratos 3 x 4 iguais coloridos e recentes; 7.3.4. A
inscrição do candidato importará o conhecimento das presentes
instruções e o compromisso tácito de aceitar as condições do
concurso, tais como se acham estabelecidas; 7.3.5. Comprovação de
pagamento da taxa de inscrição que, uma vez recolhida, não será
devolvida em nenhuma hipótese; 7.3.6. No ato da inscrição, serão
entregues ao candidato, de acordo com o cargo, o formulário de
inscrição e o programa contendo as matérias do concurso; 7.3.7.
Cumpridas as exigências do subitem 7.3.5., o candidato receberá, o
comprovante de inscrição e as instruções específicas relativas ao
Concurso Público, contidas no "MANUAL DO CANDIDATO".
7.3.8. Será permitida a inscrição por procuração, com firma
devidamente reconhecida, acompanhada de cópia do documento de
identidade do candidato e apresentação de identidade do procurador.

e-mail: iom@sobral.ce.gov.br
7.3.9. Não haverá inscrição condicional nem por via postal. 7.3.10.
Verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não
atenda a todos os requisitos fixados, será ela cancelada e o ato
publicado no Impresso Oficial do Município.7.3.11. Findo o prazo
para inscrição, a Comissão Coordenadora fará publicar relação
nominal dos candidatos que obtiveram deferimento, convocando-os,
desde logo, para a participação na prova objetiva (1º fase) do
Concurso e determinando local, dia e horário de realização. 8. DA
SELEÇÃO - 8.1. O concurso constará dos seguintes exames de
caráter eliminatório e classificatório na seguinte ordem: a) Exame
Intelectual; b) Exame Oral; c) Exame Médico. 9. DAS PROVAS 9.1. O concurso constará das seguintes etapas: a) Para os Cargos de
Nível Superior: Prova de Língua Portuguesa, Matemática e
Conhecimentos Específicos (Técnicos) -Será realizada conforme
disposto no item 10; b) Para os Cargos de Nível Médio: Prova de
Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos
(Técnicos) -Será realizada conforme disposto no item 10; 9.2. As
provas serão aplicadas conforme a seguir definido: a) Para os Cargos
de Nível Superior: Prova de Conhecimentos Específicos (Técnicos) Prova composta de questões de múltipla escolha, com quatro (4)
alternativas, sendo somente uma (1) a resposta correta; b) Para os
Cargos de Nível Médio: Prova de Conhecimentos Específicos
(Técnicos) -Prova composta de questões de múltipla escolha, com
quatro (4) alternativas, sendo somente uma (1) a resposta correta; 9.3
Na prova de múltipla escolha será atribuída nota zero (0) a questão
que contiver mais de 1 (uma) resposta, emenda ou rasura, bem como
aquela que não foi transferida do caderno de prova para a folha de
resposta. 9.4. Apurado o resultado da prova de múltipla escolha, a
Comissão Coordenadora fará publicar relação nominal dos
candidatos aprovados. 10. DO EXAME INTELECTUAL - 10.1.
Para os cargos de Engenheiros Agrônomo, Engenheiro de Pesca e
Técnico Agrícola será aplicada uma prova objetiva, reunindo as
disciplinas de português, matemática e conhecimento específicos
conforme descrito no Anexo "A" e será realizado no dia 01 de
fevereiro de 2002 na Universidade Estadual Vale do Acaraú, das
08:00 as 12:00h. 10.2. As questões serão divididas e pontuadas da
seguinte forma: 10.2.1. 10 (dez) questões objetivas de Língua
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portuguesa, valendo 0,20(zero virgula vinte); 10.2.2. 10(dez)
questões objetivas de matemática, valendo 0,20(zero virgula
vinte); 10.2.3. 30(trinta) questões objetivas de conhecimentos
específicos, valendo 0,20 (zero virgula vinte); 10.2.4.
Perfazendo, assim, o total de 10 (dez) pontos. 10.3. Será
considerado (a) aprovado (a) no exame intelectual o candidato (a)
que obtiver nota igual ou superior a 5,0 (cinco). 11. DA
REALIZAÇÃO DO EXAME INTELECTUAL - 11.1. As
provas intelectuais serão realizadas no dia 01 de fevereiro de
2002, no horário de 08:00 as 12:00, na sede da Universidade Vale
do Acaraú (Campus da Betânia). 11.2. O candidato deverá
comparecer ao local designado para a prova, com antecedência
mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para o seu início,
munido de caneta esferográfica tinta azul e original da cédula de
identidade apresentada por ocasião da inscrição, sem os quais
não poderá prestar provas. 11.3. Durante a realização das provas,
nenhum candidato poderá ausentar-se do recinto, a não ser
acompanhado pelo fiscal designado pela Comissão Executiva,
vedada a comunicação com qualquer pessoa. Não será, também,
admitida qual quer espécie de consulta ou comunicação entre os
candidatos, utilização de códigos, material de pesquisa ou
calculadoras. 11.4. Será excluído do Concurso o candidato que:
a) Tornar-se descortês ou incorreto para qualquer dos
examinadores, executores e seus auxiliares ou autoridades
presentes; b) For surpreendido, durante a realização das provas,
em comunicação com outra pessoa, bem como utilizando-se de
livros, notas ou impressos não permitidos. 11.5. Não haverá, sob
qualquer pretexto, segunda chamada ou repetição das provas e
nem realização das mesmas fora do horário e do local designados
para todos os candidatos, importando a ausência ou retardamento
do candidato na sua exclusão automática do Concurso, seja qual
for o motivo alegado. 11.6. Não será permitido que as marcações
na Folha de Respostas sejam feitas por outra pessoa, mesmo a
pretexto de deficiência ou limitação física. 12. DO EXAME
ORAL - 12.1. Os Exames Orais serão realizadas no dia 08 de
fevereiro de 2002, no horário de 08:00 as 12:00, na sede da
Universidade Vale do Acaraú (Campus da Betânia). 12.2. Nesta
etapa comparecerão todos os candidatos aprovados para os
cargos de Engenheiro Agrônomo, Engenheiro de Pesca e Técnico
Agrícola, devendo apresentar-se frente aos avaliadores,
oportunidade esta em que serão questionados (as) oralmente
sobre assuntos constantes neste edital e de relevante interesse
para a função que será desempenhada; 12.3. O Exame Oral
constará de 5 (cinco) questões, cada uma valendo 2,0 pontos,
perfazendo o total de 10,00 pontos; 12.4. Considera-se aprovado
no Exame Oral o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5
(cinco). 12.5. Os Exames Orais serão acompanhados pelos
técnicos da comissão executora do concurso (CEV), bem como
por membros da Prefeitura Municipal de Sobral. 13. DO
EXAME MÉDICO - 13. 1. Nesta fase os candidatos aprovados
no Exame Intelectual e no Exame Oral serão examinados por
uma junta médica dos quadros da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e da Saúde, sendo, ao final do exame,
atribuído o grau "apto ou inapto". 13.2. O candidato que obtiver o
conceito inapto será automaticamente desclassificado do
certame. 14. DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO 14.1. Serão considerados classificados os candidatos aprovados,
em ordem decrescente dos pontos obtidos na média das notas do
exame intelectual e oral, até o limite de vagas fixado neste edital,
considerando-se o cargo para o qual foi inscrito, desde que estes
tenham sido considerados "aptos" no Exame Médico realizado.
14.2. Não haverá divulgação das eliminações, dos
indeferimentos de inscrições e nem dos resultados abaixo das
notas mínimas exigidas nas provas escritas; 14.3. Todos os
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documentos referentes ao Concurso serão confiados, até o seu
término, a guarda da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
e da UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ UVA, sendo recolhido, depois, ao arquivo da PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL; 14.4. A classificação dos
candidatos, por cargo e local de lotação, obedecerá á ordem
decrescente do grau final e será publicado no Impresso Oficial do
Município, para conhecimento dos interessados. 14.5. Em caso
de empate na classificação final resolver-se-á, pela ordem, em
favor do candidato: a) Com maior experiência no segmento de
trabalho, considerando a contagem de tempo em anos, meses e
dias; b) Que tiver maior número de dependentes econômicos, não
considerados no caso, os filhos maiores e capazes ou que
exerçam atividades remuneradas; c) Mais velho; d) Sorteio. 15.
DOS RECURSOS - 15.1. Do resultado do julgamento, das
provas poderá o interessado reclamar, perante a Comissão
Executora do Concurso, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
contado da publicação, desde que fundamentada a reclamação
unicamente em possível erro de contagem de pontos e/ou de
identificação de provas. Qualquer recurso com objeto estranho
ao previsto neste item será liminarmente rejeitado. 15.2. O
candidato que desejar interpor recurso deverá dirigi-lo á
Comissão executora do concurso por intermédio da comissão
executiva do vestibular-CEV da Universidade Vale do Acaraù
UVA. 15.3. O recurso interposto fora do prazo previsto não será
conhecido. 16. DAS CONDIÇÕES PARA ADMISSÃO - 16.1.
São condições para admissão pelo MUNICÍPIO DE SOBRAL:
a) Ter obtido prévia aprovação no concurso público de que trata o
presente Edital. b) Ter registro no Conselho ou órgão
fiscalizador da profissão, correspondente a sua graduação,
quando for o caso. c) Possuir diploma de conclusão de Curso de
Nível Superior, na data de inscrição, em grau de Bacharelado,
para os cargos de Engenheiro Agrônomo e Engenheiro de Pesca.
d) Possuir diploma de conclusão de Curso de Técnico Agrícola
ou/ Agro-pecuária com certificado devidamente autenticado
inscrito no conselho de classe (CREA) . e) Não estar suspenso do
exercício profissional e nem cumprindo outras penalidades
disciplinares, comprovado através de declaração do órgão de
classe a que pertence. f) Estar em dia com as obrigações eleitorais
e militares, esta última para os candidatos do sexo masculino; 17.
DO PROVIMENTO, LOTAÇÃO E EXERCÍCIO DOS
APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO - 17.1. A partir da
data de homologação do resultado final do Concurso Público, o
candidato aprovado será convocado, por escrito, através de carta,
fax ou telex. A convocação obedecerá à ordem rigorosa de
classificação e o candidato deverá apresentar-se á PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL em até 3 (três) dias úteis, a contar da
data da convocação, observadas as seguintes condições: a)
Apresentar-se á PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
munido de toda a documentação exigida neste Edital. A não
comprovação de qualquer um dos requisitos eliminará o
Candidato do Concurso. b) Não será permitido ao candidato
convocado para contratação, o adiamento da admissão no cargo,
mediante posicionamento no final da classificação, sendo
eliminado do Concurso. c) Os candidatos admitidos não farão jus
a modificação de cargo ou local de trabalho, pelo período mínimo
de 5 (cinco ) anos de efetivo exercício. d) A contratação fica
condicionada a aptidão física e mental atestada nos exames
médicos pré-admissionais, requeridos para o desempenho das
atividades do cargo. 18. DISPOSIÇÕES GERAIS - 18.1. O
resultado do Concurso, após a homologação pelo Prefeito
Municipal de Sobral, será publicado no Impresso Oficial do
Município. 18.2. A aprovação no Concurso não assegura ao
candidato o direito de ingresso automático no Quadro de Pessoal
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da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, mas apenas a
expectativa de direito à admissão, seguindo rigorosa ordem de
classificação e do prazo de validade do Concurso Público. 18.3.
O Concurso terá validade pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar da
data de sua homologação, prorrogável por ato específico do
Prefeito Municipal de Sobral, por igual período, observando-se
os dispositivos legais e normas vigentes na época própria. 18.4.
Será excluído do concurso, por ato da Prefeitura Municipal de
Sobral, em qualquer etapa, o candidato que: a) Prestar, em
qualquer documento, declaração falsa ou inexata; b) Deixar de
apresentar qualquer dos documentos que atenda a todos os
requisitos previstos no presente Edital. 18.5. Os casos omissos,
no que concerne a elaboração, aplicação e correção das provas do
concurso, serão resolvidos pela Comissão Coordenadora, junto
com a Executora do Concurso. 18.6. Os candidatos aprovados no
Concurso se obrigam a manter atualizados os dados referentes a
endereço residencial e telefone/telefax, com vistas a viabilizar o
processo de convocação na época oportuna. Sobral (CE), CID
FERREIRA GOMES - Prefeito Municipal de Sobral.
ANEXO ÚNICO

- PROGRAMAS DAS PROVAS
Técnico Agrícola

Nível Médio - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - LÍNGUA
PORTUGUESA: Compreensão e interpretação de textos;
Tipologia textual; Ortografia oficial; Acentuação gráfica;
Emprego das classes de palavras; Emprego do sinal indicativo
de crase; Sintaxe da oração e do período; Pontuação;
Concordância nominal e verbal; Regência nominal e verbal;
Significação das palavras; Redação e correspondências
oficiais. 2. CONHECIMENTOS GERAIS - Domínio de
tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como:
agropecuária, política, economia, sociedade, educação,
tecnologia, energia, relações internacionais,
desenvolvimento sustentável e segurança. Matemática.
Estudo de funções Geometria Plana. Geometria no espaço.
Seqüências numéricas. Sistemas de equações lineares.
Noções de matemática financeira. 3. CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS - Uso e conservação dos solos. Adubação em
geral. Tipos e classificação de fertilizantes e corretivos.
Irrigação e drenagem. Conhecimentos gerais de fitotecnia.
Grandes culturas anuais. Grandes culturas perenes.
Olericultura. Fruticultura. Silvicultura. Pastagens.
Mecanização agrícola. Máquinas ,e implementos agrícolas.
Noções de fitossanidade. Identificação das principais pragas
agrícolas. Manejo de pragas. Uso correto de agrotóxicos.
Conhecimentos gerais de zootecnia.
Bovinocultura.
Avicultura. Ovino-caprinocultura. Piscicultura. Noções
de sanidade animal. Noções de higiene e de segurança
individual, coletiva e de instalações. Noções de primeiros
socorros.
Engenheiro de Pesca
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: PROGRAMA DE
CULTIVO EM TANQUE-REDE - ASPECTOS BIOECOLÓGICOS: Ictiológica Anátomo: Fisiologia dos peixes
- Divisão do corpo dos peixes Orgãos dos sentidos Sistema
respiratório Sistema circulatório Sistema digestório Sistema
excretor Reprodução natural Temperatura do corpo. 1.3
Características da Tilápia do Nilo: Regime alimentar ,
Maturação sexual . Tipo de desova Local de desova Tempo
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de cultivo Tamanho comercial .4 Hidrologia dos Açudes: 1.5
Constituintes das Águas dos Açudes: Gases Íons inorgânicos
Substancias orgânicas Substancias particulares -Inorgânica
Orgânica 1.6 Variações Hidrológicas: Luz Temperatura pH
Alcalinidade total Dureza total
Transparência da água
Condutividade elétrica Salinidade Nutrientes (N, P, K, Ca, Mg
e S) Gases (02, C02, N2, AMÔNIA) Turbidez da água. 1.7
Estrutura Biológica da Água dos Açudes: Classificação dos
organismos -Plâncton Necton Neuston Pleuston Perifiton
Bentons
Psamon
Fotossíntese
Macrófitas Aquáticas
Métodos e Cuidados na Coleta de Água Sedimentos Limnicos
Aeração Artificial Tipos de aeradores Quantidade por área. 2.
CONSTRUÇÃO DE TANQUES-REDE, BERÇARIO E
ENGORDA:
Formas Tamanhos
Volume (cubagem)
Materiais utilizados Estrutura Contenção ( cesto ) Flutuação
Fundamentos(âncora) 3. IMPLANTAÇÃO DE TANQUESREDE:
Escolha de locais Espaçamento de tanques-rede
Profundidade da água Quantidade de gaiolas por área de
espelho d'água. MANEJO (BERÇARIO E ENGORDA):
Espécies cultivadas Estocagem ( densidade ) Biometria
Amostragem Estado de saúde Avaliação de crescimento nas
diversas fases.
5.
NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
(BERÇARIO E ENGORDA): Tipos de ração (berçário e
engorda) Proteína Bruta e energia Ração para larvas (PB )
Ração para alevinos (PB) Ração parajuvenis (PB) Ração para
adultos (PB) Quantidade de ração por dia de cultivo
Freqüência de alimentação
Ajustamento de ração
Armazenamento de ração.
6. IDENTIFICAÇÃO DE
PROBLEMAS E CONTROLE
- Problemas de resíduos
Eutrofização da água Predadores Invasores Doenças de
peixes 7. EQUIPAMENTOS: Medidores de oxigênio; pH;
salinidade e condutividade, etc.
Unidades de medidas
Interpretação de resultados.
Agrônomo
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - 1. MANEJO
AGROPECUÁRIO: Levantamento e cadastro de glebas para o
uso eficiente da propriedade agrícola; estabelecimento de planos
de vacinação dos animais da fazenda: bovinos, eqüinos, suínos,
caprinos e ovinos. Caracterização das principais doenças
infecto-contagiosas dos animais da fazenda (bovinos, eqüinos,
suínos, caprinos e ovinos). Elaboração de projeto para fins de
crédito rural. Manejo e alimentação dos animais da fazenda. 2.
AGRICULTURA: Biologia reprodutiva, classificação
taxonômica e principais práticas culturais do milho, feijão,
arroz, algodão e mandioca. Planejamento básico para a
implantação de áreas de plantio com as culturas do milho, feijão,
arroz, algodão e mandioca, inclusive a seqüência das operações
do cultivo; tipos de plantio, consorcio, colheita e
armazenamento dos produtos dessas culturas. Rotação de
culturas. Principais caracteres agronômicos das culturas do
milho, da mandioca, do feijão, do arroz e do algodão. Métodos
de melhoramento das culturas do milho, da mandioca, do feijão,
do arroz e do algodão. Tecnologia de Sementes: Caracterização
dos processos de dormência e aquiescência dos órgãos vegetais,
como perpetuação das espécies. Esquematização dos modelos
pró-controle de qualidade das sementes inter.-relacionados com
sistemas de amostragem, consoante as regras para análise de
semente. Eventos deterioráveis das sementes, associados com
períodos de pós-colheita e suas subseqüentes recomendações.
Exigências edafo-climáticas, culturais e de inspeção dos
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campos de produção de sementes. Modelos conjugados
indicativos de processamento técnico-científico, próviabilidade das espécies de sementes. 3. HORTICULTURA:
Métodos vegetativos de propagação de plantas. Poda das
plantas frutíferas. Cultura do coco: cultivares, produção,
seleção de mudas , controle de pragas e doenças . Cultura dos
citros: cultivares, produção, seleção de mudas e controle de
pragas e doenças . Cultura do alho: cultivares , controle de
pragas e doenças e época de plantio. Cultura do tomate:
cultivares , controle de pragas e doença e clima. Cultura do
mamão: cultivares, controle de pragas e doenças , montagem
de um campo. 4. FITOSSANIDADE: Importância do
receituário agronômico para o comércio e uso de defensivos
agrícolas. Métodos culturais, físicos, biológicos e por
comportamento para o controle de pragas agrícolas. O
advento dos juvenóides ou inseticidas de ação fisiológica
como uma alternativa moderna de controle de pragas da
agricultura, na perspectiva da preservação dos agroecossistemas e da qualidade dos alimentos. Principais pragas
do milho, do feijão caupi e do arroz em condições de campo e
de armazenamento e as medidas preventivas de controle de
incidências danosas desses produtos alimentícios estocados.
Principais doenças das culturas do algodão, da banana, do
coco, do caju, do mamão, da manga, do milho, do feijão caupi
e do sorgo. Princípios básicos de controle de doenças das
plantas, medidas qüarentenárias das culturas :citros ,manga
,coco,banana. 5. IRRIGAÇÃO: Princípios de irrigação e
drenagem, irrigação localizada, drenagem agrícola, relação
água solo planta ,fruticultura tropical, manejo e conservação
de solo, ecologia vegetal, fruticultura tropical. 6. Apicultura:
Biologia da abelha, técnicas de manejo em apicultura, sistema
de produção em apicultura, instalação e povoamento em
apiários , inimigos/doenças controle, colheita e
comercialização de mel.
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SOBRAL, através de
sua prefeitura, representada pelo Secretário de
Desenvolvimento da Gestão, o Sr. RAMIRO CÉSAR DE
PAULA BARROSO; CONTRATADA: TECNOCON
TECNOLOGIA EM CONTRUÇÕES LTDA., representada
pelo Sr. JOSÉ IRINEU FROTA JÚNIOR; OBJETO:
Execução de obras constantes da Construção de 03 (três)
Bibliotecas, nas Escolas Carlos Jereissati, Antenor Naspolini
e Raul Monte, localizadas na Sede; MODALIDADE: Tomada
de Preços nº 003/2001 - PROARES; VALOR: R$ 71.609,59
(Setenta e um mil, seiscentos e nove reais e cinqüenta e nove
centavos); PRAZO: 60 (Sessenta) dias após a assinatura do
contrato DATA: 22 de novembro de 2001.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SOBRAL, através de
sua prefeitura, representada pelo Secretário de
Desenvolvimento da Gestão, o Sr. RAMIRO CÉSAR DE
PAULA BARROSO; CONTRATADA: CGM SERVIÇOS
LTDA., representada pelo Sr. DANIEL ARRUDA; OBJETO:
Execução de obras constantes da Reforma e Ampliação para
Construção de 03 (três) Bibliotecas, nas Escolas Cel.
Francisco Aguiar (Aracatiaçú), Leonília Gomes Parente
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(Jaibaras) e Escola Netinha Castelo (Sede) MODALIDADE:
Tomada de Preços nº 003/2001 - PROARES VALOR: R$
226.615,03 (Duzentos e vinte e seis mil, seiscentos e quinze
reais e três centavos) PRAZO: 60 (Sessenta) dias após a
assinatura do contrato DATA: 22 de novembro de 2001.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SOBRAL, através de
sua prefeitura, representada pelo Secretário de
Desenvolvimento da Gestão, o Sr. RAMIRO CÉSAR DE
PAULA BARROSO; CONTRATADA: TAQUARA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
representada pelo Sr. ANÍBAL XIMENES PONTE;
OBJETO: Execução de obras constantes da Construção 01
(uma) Quadra Coberta na Escola Trajano de Medeiros;
MODALIDADE: Tomada de Preços nº 002/2001 PROARES; VALOR: R$ 112.983,96 (Cento e doze mil,
novecentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos)
PRAZO: 60 (Sessenta) dias após a assinatura do contrato
DATA: 11 de outubro de 2001.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SOBRAL, através de
sua prefeitura, representada pelo Secretário de
Desenvolvimento da Gestão, o Sr. RAMIRO CÉSAR DE
PA U L A B A R R O S O ; C O N T R AT A D A : S O L
CONSTRUÇÕES LTDA., representada pelo Sr. MAURÍCIO
MORAIS VASCONCELOS; OBJETO: Execução de obras
constantes da Construção 01 (uma) Quadra Coberta na Escola
Paulo Aragão; MODALIDADE: Tomada de Preços nº
002/2001 - PROARES; VALOR: R$ 114.190,80 (Cento e
quatorze mil, cento e noventa reais e oitenta centavos)
PRAZO: 60 (Sessenta) dias após a assinatura do contrato
DATA: 11 de outubro de 2001.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SOBRAL, através de
sua prefeitura, representada pelo Secretário de
Desenvolvimento da Gestão, o Sr. RAMIRO CÉSAR DE
PAULA BARROSO; CONTRATADA: CGM SERVIÇOS
LTDA., representada pelo Sr. DANIEL ARRUDA; OBJETO:
Execução de obras constantes da Construção 01 (uma)
Quadra Coberta no Polo de Atendimento Mimi Marinho
ABC do Bairro Dom Expedito; MODALIDADE: Tomada de
Preços nº 002/2001 - PROARES; VALOR: R$ 113.678,31
(Cento e treze mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta e um
centavos); PRAZO: 60 (Sessenta) dias após a assinatura do
contrato; DATA: 21 de novembro de 2001.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SOBRAL, através de
sua prefeitura, representada pelo pelo Prefeito CID
FERREIRA GOMES - CONTRATADA: EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,
representada pelo Gerente de Vendas SR. FERNANDO
ANTÔNIO COELHO LIMA. OBJETO: Serviço de
Pagamento de valores vinculados a Bolsa de Trabalho do
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI. VALOR: A contratante pagará à contratada o valor de R$ 1,20
(Um real e 20 centavos) por cupom de pagamento pago( Valor
estimado em R$ 6.954,45(Mensal) PRAZO: 1(hum) Ano.
DATA DA ASSINATURA: 03 de dezembro de 2001.
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PORTARIAS
PORTARIA Nº 001/2002 - SDG: Constitui a Comissão
Coordenadora do Concurso Público e dá outras
providências.
O SECRETÁRIO DE
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO no uso de suas
atribuições legais, que lhe confere o Art. 68, II, da Lei
orgânica do Município, c/c o Art. 5º, Item IV, letra “q” da Lei
Nº 296 de 30 de março de 2001, RESOLVE: Art. 1º - Fica
constituída a Comissão Coordenadora do Concurso Público
de Provas, destinado ao provimento efetivo de cargos do
quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal, conforme
Edital Nº 001/2002, de 03 de Janeiro de 2002. Art. 2º - A
Comissão referida no Art. 1º desta Portaria será composta
pelos seguintes membros: Presidente: Regina Celi
Magalhães Paula. Membro: José Aloísio Dias. Membro:
Rosivone Silva de Aguiar. Publique-se, Registre-se e
Cumpra-se. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
DA GESTÃO, em 03 de janeiro de 2002. RAMIRO CÉSAR
DE PAULA BARROSO - Secretário de Desenvolvimento da
Gestão.
PORTARIA Nº 002/2002 - SDG: O SECRETÁRIO DE
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO no uso de suas
atribuições legais, que lhe confere o Art. 68, II, da Lei
orgânica do Município, c/c o Art. 5º, Item IV, letra “k” da Lei
Nº 296 de 30 de março de 2001, RESOLVE: Art. 1º Constituir a Comissão Permanente de Licitação, desta
Prefeitura Municipal, composta pelos seguintes membros:
CARLOS ANTÔNIO MARTINS BEZERRA - Presidente.
LUIS CLÁUDIO COUTINHO RODRIGUES - Membro.
VERÔNICA MONT’ALVERNE GUIMARÃES - Membro.
RICARDO SANTOS TEIXEIRA - Membro. MARIA DO
SOCORRO CUNHA - Membro. Art. 2º - Esta Portaria entra
em vigor a partir desta data, ficam revogadas as disposições
em contrário, especialmente a Portaria Nº 002/2201 - SDG.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO, em 03 de janeiro de
2002. RAMIRO CÉSAR DE PAULA BARROSO Secretário de Desenvolvimento da Gestão.
COMISSÃO DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO - CIA

EDITAL DE 2ª CONVOCAÇÃO: A Comissão de
Inquérito Administrativo - CIA, nomeada pela Portaria
Nº 011/2001, no uso de suas atribuições legais, convoca
a Servidora FRANCISCA EURISMAR DE
ANDRADE AGUIAR, matrícula Nº 2698, para prestar
esclarecimentos de seu interesse funcional perante a esta
Comissão no 4º andar do Paço Municipal Prefeito José
Euclides Ferreira Gomes Júnior, no prazo de 03(três)
dias após esta publicação. O não atendimento a esta
convocação, implicará no julgamento deste processo
que correrá à revelia. Sobral, 18 de dezembro de 2001.
Regina Celi M. Paula - Presidente. José Aloísio Dias Secretário e Maria Máxima M. Alves - Membro.
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ERRATA

FORA PUBLICADO DE FORMA ERRÔNEA A
TABELA CONTIDA NO INCISO II, DO ART. 63, G)
INTRODUZIDO PELO ARTIGO 7º DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 014 DE 17 DE DEZEMBRO DE
2001, DESTA FORMA, PUBLICAMOS ABAIXO A
TABELA COM A REDAÇÃO CORRETA:

CAPACIDADEdo
DO ESTACIONAMENTO
Capacidade
Estacionamento
Até
10 veículos
Até 10 Veículos
De 11 aVeículos
20 veículos
De 11 a 20
30 veículos
De 21 a De
3021 aVeículos
Acima de
Acima30
de 30Veículos
veículos

ANO
IMPORTÂNCIA FIXAFixa
P/MÊS
Importância
p/ Ano
100
UFIRCE'
s
100 UFIRCE’S
UFIRCE's
200200UFIRCE’S
300UFIRCE’S
UFIRCE's
300
400
400UFIRCE’S
UFIRCE's

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

PORTARIA N° 54/01 - O DIRETOR INTERINO DO
SAAE DE SOBRAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
QUE LHE CONFERE O ATO N° 1429/2001- GP, DE
09.01.2001, CONSIDERANDO o inciso IV do Art. 133 da
Lei n° 038 de 15.12.92; CONSIDERANDO o que dispõe a
Portaria n° 50/01-GDP desta Autarquia e a necessidade de
indicar parte do colegiado que comporá a Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes CIPA, em atendimento o que
prescreve o art. 2° da referida portaria; RESOLVE:
DESIGNAR os servidores: Membros efetivos: Simão
Aluquerque de Paiva (ETA Sumaré); João Carlos Rodrigues
(Administração); Antônio Valdir de Oliveira (Manutenção);
Luciano Melo (Som). Suplentes: Etevaldo Rodrigues Alves
(Esgoto); José Haroldo Rodrigues Alves (ETA
D.
Expedito); Francisco Carlos Marques (Ampliação); como
representantes da Diretoria da Autarquia junto a Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes CIPA para exercer um
mandato de 01 ( um) ano em atendimento aos objetivos
previstos na Portaria n° 50/01. Publique-se, registre-se e
cumpra-se. GABINETE DO DIRETOR DO SAAE DE
SOBRAL EM 21.12.2001. FRANCISCO EDILSON
PONTE ARAGÃO - DIRETOR DO SAAE DE SOBRAL.
EXTRATO TERMO DE DOAÇÃO - Nos termos do Art.
17, inciso I, alínea "b" e Inciso II Alínea "a" da Lei n° 8.666, o
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SAAE/SOBRAL-CE, Autarquia Municipal com sede
administrativa a Praça Duque de Caxias, 517, Centro Sobral
CE, inscrita no CNPJ n° 07.817.778/0001-37, resolve doar
os bens inservíveis (sucatas), com valor abaixo de R$ 40,00 (
Quarenta Reais), em razão da utilidade pública à instituição
Cooperativa Agropecuária dos Pequenos Produtores de
Sobral Ltda Projeto Cabra Nossa, inscrito no CGC MF sob o
n° 03.698.621/0001-89, estatutos arquivados no 3° R.P.I de
Sobral-CE, registo livro n° A2 Folha 108 em 24/02/00 a
partir desta data. Sobral(CE)., 31 de dezembro de 2001.
FRANCISCO EDILSON PONTE ARAGÃO - DIRETOR
PRESIDENTE SAAE SOBRAL - ANTÔNIO ALVES
C AVA L C A N T E - P R E S I D E N T E A S S . P E Q .
PRODUTORES SOBRAL.

