
REPUBLICAÇÃO - LEI N.º 1540 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2016
-Altera a Lei n.º 038, de 15 de dezembro de 1992, que instituiu o Regime
Jurídico Único dos Servidores do Município, das Autarquias e
Fundações Municipais, na forma que indica, e dá outras providências. A
CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei: Art. 1º O inciso V, do Art. 35 da Lei n.º 038, de 15 de
dezembro de 1992, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 35. (...)
(...) V aposentadoria compulsória”; Art. 2º Ficam acrescidos os
parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º ao Art. 35 da Lei n.º 038, de 15 de dezembro de
1992, com as seguintes e respectivas redações: “§ 1º O servidor
aposentado, salvo o aposentado por invalidez ou especial, dos quadros
funcionais da administração direta, indireta, autárquica e funcional do
Município de Sobral, poderá optar em permanecer nos quadros
funcionais do município, ocupando o mesmo cargo, até completar a
idade para aposentadoria compulsória, desde que seja filiado ao Regime
Geral de Previdência Social e não haja desligamento por ato
administrativo. § 2º Nos casos do parágrafo acima, o servidor terá o
prazo de 30(trinta) dias, a partir do recebimento da primeira parcela de
seu benefício previdenciário e desde que não tenha cessado a prestação
de seus serviços, para apresentar requerimento formal perante a
administração municipal manifestando a opção que trata o § 1º. § 3º A
opção de que trata o § 1º não conduz, automaticamente, à permanência
do servidor nos quadros funcionais da administração municipal, ficando
o requerimento do servidor condicionado à apreciação da administração
municipal, em sede de processo administrativo, mediante prévio parecer
jurídico, onde serão analisados os aspectos da conveniência,
oportunidade e economicidade em prol do serviço público. § 4º Os
servidores que tenham permanecido nos quadros funcionais na forma do
§ 1º até a publicação desta Lei, terão o prazo referido no § 2º, a partir da
entrada em vigor da mesma, para exercício de sua opção diretamente ao
órgão a qual estejam vinculados, ficando dispensados da apreciação do
mesmo pela administração municipal.”Art. 3º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO
MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES
JÚNIOR, em 26 de fevereiro de 2016. JOSÉ CLODOVEU DE
ARRUDACOELHO NETO - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO - REPUBLICAÇÃO POR
INCORREÇÃO:

EXTRATO DE CONTRATO - REPUBLICAÇÃO POR
INCORREÇÃO:

CONTRATANTE: PREFEITURAMUNICIPAL DE
SOBRAL, representada pela Secretária de Saúde a Sra. MÔNICA
SOUZA LIMA. CONTRATADO(A): WYARLENN DIVINO
MACHADO representado(a) por si mesmo. OBJETO: Contratação por
tempo determinado para atuar como Orientador(a) do Trabalho de
Conclusão do Curso TCC, do Curso Especialização Técnica Saúde do
Idoso, a ser desenvolvido pela Escola de Formação em Saúde da Família
Visconde de Sabóia. MODALIDADE: Chamada Pública de Seleção nº
052/2015. VALOR: R$ 1.200,00 (Hum Mil e Duzentos Reais) PRAZO
DE EXECUÇÃO: 06(Seis) meses. DATA: 01 de Março de 2016.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOBRAL, representada pela Secretária de Saúde a Sra. MÔNICA
SOUZA LIMA. CONTRATADO(A): ALESSANDRO SOUSA
JÚNIOR representado(a) por si mesmo. OBJETO: Contratação por
tempo determinado para atuar como Orientador(a) do Trabalho de
Conclusão do Curso TCC, do Curso Especialização Técnica Saúde do
Idoso, a ser desenvolvido pela Escola de Formação em Saúde da Família
Visconde de Sabóia. MODALIDADE: Chamada Pública de Seleção nº
052/2015. VALOR: R$ 900,00 (Novecentos Reais) PRAZO DE
EXECUÇÃO: 06(Seis) meses. DATA: 01 de Março de 2016.
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INCORREÇÃO:
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INCORREÇÃO:
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOBRAL, representada pela Secretária de Saúde a Sra. MÔNICA
SOUZA LIMA. CONTRATADO(A): MÔNICA SOUSA RIBEIRO
representado(a) por si mesmo. OBJETO: Contratação por tempo
determinado para atuar como Orientador(a) do Trabalho de Conclusão do
Curso TCC, do Curso Especialização Técnica Saúde do Idoso, a ser
desenvolvido pela Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de
Sabóia. MODALIDADE: Chamada Pública de Seleção nº 052/2015.
VALOR: R$ 900,00 (Novecentos Reais) PRAZO DE EXECUÇÃO:
06(Seis) meses. DATA: 01 de Março de 2016.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOBRAL, representada pela Secretária de Saúde a Sra. MÔNICA
SOUZA LIMA. CONTRATADO(A): PATRÍCIA FEITOZA SANTOS
representado(a) por si mesmo. OBJETO: Contratação por tempo
determinado para atuar como Orientador(a) do Trabalho de Conclusão do
Curso TCC, do Curso Especialização Técnica Saúde do Idoso, a ser
desenvolvido pela Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de
Sabóia. MODALIDADE: Chamada Pública de Seleção nº 052/2015.
VALOR: R$ 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais) PRAZO DE
EXECUÇÃO: 06(Seis) meses. DATA: 01 de Março de 2016.

: CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPALDE SOBRAL, representada pela Secretária de Saúde a Sra.
MÔNICASOUZALIMA. CONTRATADA: MARIADACONCEIÇÃO
COELHO BRITO representado(a) por si mesmo. OBJETO: Contratação
por tempo determinado para atuar como Assessor Técnico na
Modalidade Produto do Curso Complementação de Técnico em
Enfermagem, a ser desenvolvido pela Escola de Formação em Saúde da
Família Visconde de Sabóia. MODALIDADE: Chamada Pública de
Seleção nº 05/2016. VALOR: R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) PRAZO
DE EXECUÇÃO: 02(Dois) meses. DATA: 01 de Março de 2016.

: CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPALDE SOBRAL, representada pela Secretária de Saúde a Sra.
MÔNICA SOUZA LIMA. CONTRATADA: JOSÉ REGINALDO
FEIJÃO PARENTE representado(a) por si mesmo. OBJETO:
Contratação por tempo determinado para atuar como Assessor Técnico
na Modalidade Produto do Curso Técnico em Vigilância em Saúde, a ser
desenvolvido pela Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de
Sabóia. MODALIDADE: Chamada Pública de Seleção nº 06/2016.
VALOR: R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) PRAZO DE EXECUÇÃO:
02(Dois) meses. DATA: 01 de Março de 2016.

- CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPALDE SOBRAL, representada pela Secretária de Saúde a Sra.
MÔNICA SOUZA LIMA. CONTRATADA: LIELMA CARLA
CHAGAS DA SILVA representado(a) por si mesmo. OBJETO:
Contratação por tempo determinado para atuar como Assessor Técnico
na Modalidade Produto do Curso Técnico em Análise e Clínica, a ser
desenvolvido pela Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de
Sabóia. MODALIDADE: Chamada Pública de Seleção nº 011/2016.
VALOR: R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) PRAZO DE EXECUÇÃO:
02(Dois) meses. DATA: 01 de Março de 2016.

: CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPALDE SOBRAL, representada pela Secretária de Saúde a Sra.
MÔNICA SOUZA LIMA. CONTRATADA: RAILA SOUTO PINTO
MENEZES representado(a) por si mesmo. OBJETO: Contratação por
tempo determinado para atuar como Professor-Coordenadora Geral do
Curso Técnico em Hemoterapia, a ser desenvolvido pela Escola de
Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia. MODALIDADE:
Chamada Pública de Seleção nº 07/2016. VALOR: R$ 1.800,00 (Hum
Mil e Oitocentos Reais) PRAZO DE EXECUÇÃO: 24(Vinte e Quatro)
meses. DATA: 01 de Março de 2016.
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- CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretária de Saúde a
Sra. MÔNICA SOUZA LIMA. CONTRATADA: ANA VIRGÍNIA
PARENTE GUIMARÃES OLIVEIRA representado(a) por si mesmo.
OBJETO: Contratação por tempo determinado para atuar como
Professor-Coordenador Geral do Curso Técnico em Saúde Bucal, a ser
desenvolvido pela Escola de Formação em Saúde da Família Visconde
de Sabóia. MODALIDADE: Chamada Pública de Seleção nº 02/2016.
VALOR: R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais) PRAZO DE EXECUÇÃO:
26(Vinte e Seis) meses. DATA: 01 de Março de 2016.

: CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretária de Saúde a
Sra. MÔNICA SOUZA LIMA. CONTRATADO(A): ANA VIRGÍNIA
PARENTE GUIMARÃES OLIVEIRA representado(a) por si mesmo.
OBJETO: Contratação por tempo determinado para atuar como
Professor-Coordenador Local do Curso Técnico em Saúde Bucal em
Sobral, a ser desenvolvido pela Escola de Formação em Saúde da
Família Visconde de Sabóia. MODALIDADE: Chamada Pública de
Seleção nº 04/2016. VALOR: R$ 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos
Reais) PRAZO DE EXECUÇÃO: 24(Vinte e Quatro) meses. DATA: 01
de Março de 2016.

: CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretária de Saúde a
Sra. MÔNICA SOUZA LIMA. CONTRATADO(A): FRANCISCO
SENA DE FREITAS REGO JÚNIOR representado(a) por si mesmo.
OBJETO: Contratação por tempo determinado para atuar como
Professor-Coordenador Local do Curso Técnico em Saúde Bucal em
Camocim, a ser desenvolvido pela Escola de Formação em Saúde da
Família Visconde de Sabóia. MODALIDADE: Chamada Pública de
Seleção nº 04/2016. VALOR: R$ 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos
Reais) PRAZO DE EXECUÇÃO: 24(Vinte e Quatro) meses. DATA: 01
de Março de 2016.

: CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretária de Saúde a
Sra. MÔNICA SOUZA LIMA. CONTRATADO(A): EDINILTON
LIMA ARAÚJO representado(a) por si mesmo. OBJETO: Contratação
por tempo determinado para atuar como Professor-Coordenador Local
do Curso Técnico em Saúde Bucal em Acaraú, a ser desenvolvido pela
Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia.
MODALIDADE: Chamada Pública de Seleção nº 04/2016. VALOR: R$
1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais) PRAZO DE EXECUÇÃO:
24(Vinte e Quatro) meses. DATA: 01 de Março de 2016.

: CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretária de Saúde a
Sra. MÔNICASOUZALIMA. CONTRATADO(A): LUIS HENRIQUE

DOS SANTOS NOGUEIRA representado(a) por si mesmo. OBJETO:
Contratação por tempo determinado para atuar como Professor-
Coordenador Local do Curso Técnico em Saúde Bucal em Tianguá, a ser
desenvolvido pela Escola de Formação em Saúde da Família Visconde
de Sabóia. MODALIDADE: Chamada Pública de Seleção nº 04/2016.
VALOR: R$ 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais) PRAZO DE
EXECUÇÃO: 24(Vinte e Quatro) meses. DATA: 01 de Março de 2016.

- CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretária de Saúde a
Sra. MÔNICA SOUZA LIMA. CONTRATADO(A): LARA ROSA
PAIVA representado(a) por si mesmo. OBJETO: Contratação por tempo
determinado para atuar como Professor-Coordenador Local do Curso
Técnico em Saúde Bucal em Crateús, a ser desenvolvido pela Escola de
Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia. MODALIDADE:
Chamada Pública de Seleção nº 04/2016. VALOR: R$ 1.500,00 (Hum
Mil e Quinhentos Reais) PRAZO DE EXECUÇÃO: 24(Vinte e Quatro)
meses. DATA: 01 de Março de 2016.

: CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretária de Saúde a
Sra. MÔNICA SOUZA LIMA. CONTRATADA: MARIA JOSÉ
GALDINO SARAIVA representado(a) por si mesmo. OBJETO:
Contratação por tempo determinado para atuar como Professor-
Coordenador Pedagógico do Curso Técnico em Saúde Bucal, a ser
desenvolvido pela Escola de Formação em Saúde da Família Visconde
de Sabóia. MODALIDADE: Chamada Pública de Seleção nº 03/2016.
VALOR: R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais) PRAZO DE EXECUÇÃO:
26(Vinte e Seis) meses. DATA: 01 de Março de 2016.

- CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretária de Saúde a
Sra. MÔNICA SOUZA LIMA. CONTRATADA: SANDRA MARIA
MELO representado(a) por si mesmo. OBJETO: Contratação por tempo
determinado para atuar como Professor Coordenador Geral do Curso de
Especialização Técnica em Urgência e Emergência, a ser desenvolvido
pela Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia.
MODALIDADE: Chamada Pública de Seleção nº 08/2016. VALOR: R$
1.800,00 (Hum Mil e Oitocentos Reais) PRAZO DE EXECUÇÃO:
12(Doze) meses. DATA: 01 de Março de 2016.

- PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUPERVISOR DE
ESTÁGIOS DO CURSO TÉCNICO EM HEMOTERAPIA
RESULTADO FINAL - A Secretaria da Saúde de Sobral, por meio da
Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia, neste ato
representada por sua Diretora Geral, Maria Socorro de Araújo Dias, vem
tornar público para conhecimento dos interessados, o resultado final da
chamada pública de seleção para professor supervisor de estágios do
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Curso Técnico em Hemoterapia a ser realizado pela Escola de Formação
em Saúde da Família Visconde de Sabóia, RESOLVENDO: I Informar
que não fora interposto recurso contra o resultado preliminar. II.
Divulgar os nomes dos candidatos classificados e classificáveis
conforme a seguir transcrito:

. III. Convocar os(as) candidatos (as) classificados(as) a
comparecerem à Secretaria da Escola de Formação em Saúde da Família
Visconde de Sabóia, situada na Av. John Sanford, 1320 Junco, para
assinar termo de compromisso até o dia 10 de março de 2016. IV-
Determinar a abertura de chamada pública para a vaga remanescente.
Sobral- CE, 04 de Março de 2016 Maria Socorro de Araújo Dias -
Diretora Geral da Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de
Sabóia.

- PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FACILITADOR DO CURSO DE
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL RESULTADO FINALA Secretaria da
Saúde de Sobral, por meio da Escola de Formação em Saúde da Família
Visconde de Sabóia, neste ato representada por sua Diretora Geral, Maria
Socorro de Araújo Dias, vem tornar público para conhecimento dos
interessados, o resultado final da chamada pública de seleção para
facilitador do Curso Técnico em Saúde Bucal a ser realizado pela Escola
de Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia.
RESOLVENDO: I Informar que não fora interposto recurso contra o
resultado preliminar. II. Divulgar o nome dos candidatos classificados e
classificáveis conforme a seguir transcrito: III Convocar os(as)
candidatos(as) classificados (as) a comparecer à Secretaria da Escola de
Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia, situada na Av. John
Sanford, 1320 Junco, para assinar termo de compromisso até o 11 de
março de 2016. IV- Determinar a abertura de chamada pública para as
vagas remanescentes. Sobral- CE, 03 de Março de 2016. Maria Socorro
de Araújo Dias Diretora Geral da Escola de Formação em Saúde da
Família Visconde de Sabóia.

Candidato Classificação: Karen Saboia
Aragão e Silva Classificada; Antonia Maria Negreiros Dias
Classificada
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CHAMADA PÚBLICA DE SELEÇÃO Nº 15/2016 - PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR COORDENADOR
DO CURSO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS
E ODONTOLÓGICOS TERMO DE HOMOLOGAÇÃO -ADiretora da
Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia, no uso de
suas atribuições legais, após a necessária vista e conferência de todos os
atos havidos antes, durante e após a realização do Processo Seletivo
Simplificado Nº 015/2016, para professor coordenador do curso de
manutenção de equipamentos médicos e odontológicos, constatando a
legalidade e correção de tudo, e para os fins de que se fazem necessários,
HOMOLOGA o referido Processo Seletivo realizado sob a égide da
Chamada Pública de Nº 015/2016, para que produza seus reais e legais
efeitos. Sobral, CE, 04 de Março de 2016. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-
SE. MARIA SOCORRO DE ARAÚJO DIAS - DIRETORA GERAL.
CHAMADA PÚBLICA DE SELEÇÃO Nº 22/2016 - PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUPERVISOR DE
ESTÁGIOS DO CURSO TÉCNICO EM HEMOTERAPIA VAGA
REMANESCENTE A Secretaria de Saúde de Sobral, através da Escola
de Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia (EFSFVS),
criada através do Decreto nº 1247 de 13 de agosto de 2010, situada naAv.
John Sanford, 1320 Junco, Sobral-CE, tornar público para o
conhecimento dos interessados a abertura do processo seletivo
simplificado, para contratação por tempo determinado, de Professor
Supervisor das Unidades Didáticas do Módulo Contextual Básico do
Curso Técnico em Hemoterapia, conforme Resolução nº 243/2011- CIB
/CE. 1. DO OBJETO DA SELEÇÃO Constitui objeto desta Chamada
Pública a seleção de Professor Supervisor de Estágios das Unidades
Didáticas do Módulo Contextual Básico do Curso Técnico em
Hemoterapia. 2. DAS VAGAS E UNIDADES DIDÁTICAS Será
ofertada 01 (uma) vaga para supervisionar os estágios das Unidades
Didáticas do Módulo Contextual Básico do Curso Técnico em
Hemoterapia, a seguir relacionadas:

3. DO PERFIL DOS PARTICIPANTES Poderão concorrer somente
pessoas físicas que comprovadamente preencham os seguintes
requisitos: a)Nível superior completo em Enfermagem ou Farmácia;
b)Experiência comprovada de pelo menos 6 meses na supervisão de
estágios em cursos na área da saúde; c)Estar regularizado com o
conselho da categoria; d)Estar em dia com as obrigações eleitorais e
militares (somente para o sexo masculino). e)Disponibilidade de cargo
horária compatível com o curso. f)Não incorrer nas regras de
acumulação ilícita de cargos/funções públicas. 3.1. Com base na alínea
“f” , poderá ser indeferida, ex officio, a inscrição dos candidatos que
apresentem vínculos (cargo, emprego ou função, temporários ou
permanentes) com entes públicos, que gerem acumulação ilícita, no caso
de aprovação no presente processo seletivo. 3.2. As aptidões do cargo
podem justificar a exigência de outros requisitos para a contratação. 4.
DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS São atribuições do Professor
Supervisor de Estágios: a)Acompanhar os alunos nos campos de estágio,
com base na metodologia proposta pela Escola de Formação em Saúda
da Família Visconde de Sabóia; b)Participar da Capacitação Pedagógica
promovida pela Escola de Formação em Saúda da Família Visconde de
Sabóia no decorrer do curso; c) Analisar com o coordenador pedagógico
as avaliações de estágio e as necessidades de reforço com base nas
competências estabelecidas no programa de formação; d)Elaborar o
plano e escala de estágios e apresentar à coordenação do curso;
e)Responsabilizar-se pela frequência e atividades desenvolvidas,
registrando-as em formulário próprio a serem entregues, ao final de cada
período de estágio coordenador do curso; f)Participar do planejamento e
programação de estágios junto com as equipes de coordenadores;
g)Promover a integração dos alunos nos diversos níveis de atenção à
saúde h)Observar diariamente a programação pedagógica através do
calendário para garantir o envolvimento efetivo dos alunos; i)Elaborar e
entregar relatório de estágio ao final de cada Unidade Didática das
atividades para o coordenador; j)Cumprir as determinações
administrativas e pedagógicas da Escola de Formação em Saúda da
Família Visconde de Sabóia; k)Responsabilizar-se por todas as demais
atividades relacionadas com o curso. l)Manter comunicação sistemática
com a coordenação. 5. DA CONTRATAÇÃO E DO VALOR DA

CHAMADA PÚBLICA DE SELEÇÃO Nº 13/2016 - PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FACILITADOR DO CURSO DE
TÉCNICO EM HEMOTERAPIA RESULTADO FINAL - A Secretaria da
Saúde de Sobral, por meio da Escola de Formação em Saúde da Família
Visconde de Sabóia, neste ato representada por sua Diretora Geral, Maria
Socorro de Araújo Dias, vem tornar público para conhecimento dos
interessados, o resultado final da chamada pública de seleção para
facilitador do Curso Técnico em Hemoterapia a ser realizado pela Escola
de Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia, RESOLVENDO: I
Informar que não fora interposto recurso contra o resultado preliminar. II.
Divulgar os nomes dos candidatos classificados e classificáveis conforme
a seguir transcrito: III. Convocar os(as) candidatos (as) classificados(as) a
comparecerem à Secretaria da Escola de Formação em Saúde da Família
Visconde de Sabóia, situada naAv. John Sanford, 1320 Junco, para assinar
termo de compromisso até o dia 10 de março de 2016. Sobral- CE, 04 de
Março de 2016. Maria Socorro de Araújo Dias - Diretora Geral da Escola
de Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia.
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11. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE No caso de empate entre os
candidatos, serão utilizados como forma de desempate, os seguintes critérios
em ordem decrescente de importância: I - maior pontuação na análise
curricular; II - maior pontuação na proposta do plano de estágios; III - maior
idade. 12. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO Os resultados do processo
seletivo serão divulgados na secretaria da Escola de Formação em Saúde da
Família Visconde de Sabóia, situada a Av. John Sanford, 1320 Junco,
Sobral/CE. 13. DA FASE RECURSAL 13.1. Ao candidato regularmente
inscritos estará assegurado o direito à interposição de recurso, na data
prevista no cronograma constante do item 7 desta Chamada Pública, no
horário das 08:00 às 12:00 e de 14:00 às 17:00. 13.2. Os recursos deverão ser
entregues presencialmente na secretaria da Escola de Formação em Saúde da
Família Visconde de Sabóia. 13.3. Nos recursos deverão constar a
justificativa do pedido, apresentando sua fundamentação teórica e/ou factual
e anexando as comprovações que julgar pertinente. 13.4. Serão indeferidos
os recursos apresentados em desacordo com o previsto nesta Chamada
Pública. 13.5. Não serão aceitos recursos interpostos por fax, telegrama, e-
mail ou outro meio eletrônico. 13.6. Não será

ão foi juntado
a ão. 14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 14.1 Não haverá
vínculo empregatício para qualquer fim entre o candidato selecionado e o
Município de Sobral/Secretaria da Saúde de Sobral/Escola de Formação em
Saúde da Família Visconde de Sabóia, uma vez que o valor recebido pelo
mesmo não configura contrato de emprego e nem objetiva pagamento de
salário. 14.2 Os resultados do processo seletivo serão divulgados, na
secretaria da escola de Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia de
acordo com o cronograma do processo seletivo constante no item 7 desta
Chamada, não havendo, em nenhuma hipótese, comunicação por qualquer
outro meio. 14.3 O não comparecimento do candidato quando convocado,
implicará na sua imediata eliminação. 14.4 - A aprovação no presente
processo seletivo simplificado gera para o candidato, apenas a expectativa de
direito à contratação. 14.5 A contratação se dará em caráter temporário e
específico para a execução do presente curso e poderá ainda, ser rescindida a
qualquer momento, independentemente de notificação prévia, caso o
candidato aprovado não apresente postura ética e desempenho profissional
satisfatório no decorrer do curso. 14.6 - O resultado do processo seletivo de
que trata esta chamada pública de seleção terá validade por 06 (seis) meses, a
contar da data de divulgação do resultado final, podendo ser prorrogado por
igual período caso seja da necessidade, do interesse e conveniência da
secretaria da saúde/EFSFVS.Ao final do período de 06 meses da validade do
resultado do processo seletivo ou ao final da prorrogação por tempo de igual
período da validade inicial, o resultado do processo seletivo perde
definitivamente a validade, ficando a secretaria da saúde/EFSFVS
dispensado da convocação dos aprovados para assumir as contratações. 14.7
Os casos omissos desta Chamada Pública serão decididos pela Comissão
responsável pelo processo seletivo. Sobral - CE, 07 de março de 2016. Dra.
Maria Socorro de Araújo Dias - Diretora Geral da Escola de Formação em
Saúde da Família Visconde de Sabóia.

́ objeto de análise o Recurso
que apresentar documento “novo”, ou seja, aquele que n
̀ época da inscriç

REMUNERAÇÃO 5.1. A contratação dos candidatos aprovados se dará
por tempo determinado, sendo o valor da remuneração de R$ 17,00
(dezessete reais) por hora aula supervisionada, calculada de acordo com
a carga horária de cada unidade didática supervisionada. 5.2. Do valor
total da remuneração serão deduzidos os tributos e encargos legais. 5.3.A
remuneração só será paga após a conclusão da unidade didática. 5.4. A
fonte de recursos para pagamento será oriunda da Resolução nº
243/2011- CIB /CE. 6. DO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO DAS
ATIVIDADES As atividades serão desenvolvidas predominantemente
no município de Sobral.

8. DAINSCRIÇÃO 8.1 Do período e local de inscrição:As inscrições serão
efetuadas no período de 08 a 16 de março de 2016 das 08h às 12h e de 14h às
17h, na Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia,
situada naAv. John Sanford, 1320 Junco Sobral-CE. 8.2 Da documentação
exigida: O candidato deverá apresentar no ato da inscrição os documentos
constantes nos itens abaixo descritos: I Ficha de inscrição devidamente
preenchida (Anexo I deste Chamada Pública); II - Uma foto 3x4; III Cópia
do Diploma de Graduação, conforme previsto no item 3.1.2 desta Chamada
Pública; IV Cópia da Cédula de Identidade e do CPF; V Cópia do Título de
Eleitor; VI- Cópia da Carteira de Reservista para os candidatos do sexo
masculino; VII- Cópia do comprovante de endereço; VIII Currículo
Padronizado (ANEXO III desta Chamada Pública), com as devidas
comprovações, inclusive do perfil do candidato, devendo toda a
documentação deverá ser entregue no ato da inscrição; IX Proposta
preliminar do Plano de Estágio para cada unidade didática que deseja
concorrer, contemplando os critérios previstos no subitem 9.3.3 desta
Chamada Pública; X - Declaração da não acumulação ilícita de cargos,
empregos ou funções públicas, e de compatibilidade de horários. (Anexo II
desta Chamada Pública). 8.3 Não haverá inscrição condicional, por via
postal ou fora do prazo. 8.4 Verificado, a qualquer tempo, o recebimento de
inscrição que não atenda a todos os requisitos fixados, será imediatamente
cancelada. 8.5 A inscrição do candidato importará no conhecimento e
aceitação das instruções e condições estabelecidas no presente processo
seletivo. 9 DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 9.1. O processo
seletivo será composto de 02 (duas) etapas, abaixo descritas: 9.2. Da
Primeira Etapa da Seleção -Avaliação Curricular - Julgamento dos Títulos e
Documentos (Nota da Avaliação Curricular). 9.2.1. A primeira etapa da
seleção de caráter classificatória, se dará através da avaliação curricular e
seguirá o modelo padronizado previsto no ANEXO III desta Chamada
Pública, onde serão avaliados os títulos e documentos apresentados,
podendo o candidato atingir nesta etapa a pontuação máxima de 100 (cem)
pontos. 9.3. Da Segunda Etapa da Seleção Proposta Preliminar de Plano de
Estágios (Nota do Plano de Estágios). 9.3.1. A segunda etapa da seleção de
caráter classificatória e eliminatória, consistirá na avaliação de um Plano de
Estágios, podendo, o candidato atingir a pontuação máxima de 100 (cem)
pontos, distribuídos entre itens abaixo descritos a serem avaliados pela
banca examinadora, sendo considerado eliminado o candidato que obtiver
pontuação igual ou inferior a 50 (cinquenta) pontos. 9.3.2. A Proposta
Preliminar do Plano de Estágios deverá ser entregue juntamente com o
currículo padronizado no ato da inscrição. 9.3.3. A avaliação da Proposta
Preliminar do Plano de Estágios se dará com base nos critérios abaixo:
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CHAMADA PÚBLICA Nº 23/2016 - PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO LOCAL DOS
CURSOS DA ESCOLA DE FORMAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA
VISCONDE DE SABÓIA A Secretaria de Saúde de Sobral, através da
Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia
(EFSFVS), criada através do Decreto nº 1247 de 13 de agosto de 2010
situada naAv. John Sanford, 1320 Junco, Sobral-CE, tornar público para
o conhecimento dos interessados a abertura do processo seletivo
simplificado, para contratação por tempo determinado, de Apoio
Administrativo Local para atender demandas dos Cursos a serem
realizados pela Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de
Sabóia, conforme Resolução nº 236/2011- CIB /CE. 1. DO OBJETO DA
SELEÇÃO: Constitui objeto desta Chamada Pública a seleção de Apoio
Administrativo local para atender demandas dos Cursos realizados pela
Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia. 2. DAS
VAGAS Serão ofertadas 04 vagas, sendo 01 (uma) para cada Região de
Saúde, a saber :Acaraú, Camocim, Crateús e Tianguá, com carga horária
de 40 horas semanais. 3. DO PERFIL DOS PARTICIPANTES: 3.1.
Poderão concorrer somente pessoas físicas que comprovadamente
preencham os seguintes requisitos: a)Ensino médio completo; b)Residir
na Região de saúde a qual vai concorrer, c)Ter disponibilidade de
cumprimento de carga horária nos turnos determinados pela EFSFVS;
d)Experiência como apoio administrativo em cursos na área da saúde;
e)Ter na data de encerramento das inscrições, a idade mínima de 18 anos
completos; f)Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares
(somente para o sexo masculino); g)Não incorrer nas regras de
acumulação ilícita de cargos, emprego ou função pública. 3.2. Com base
na alínea “h” do item 3.1., poderá ser indeferida, ex officio, a inscrição
dos candidatos que apresentem vínculos (cargo, emprego ou função,
temporários ou permanentes) com entes públicos, que gerem
acumulação ilícita, no caso de aprovação no presente processo seletivo.
4. DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: São atribuições do
apoiador administrativo: a)Assistir a direção, a equipe-pedagógica e os
participantes do curso; b)Proceder à matrícula escolar dos discentes;
c)Controlar e arquivar os livros e documentos pertinentes às rotinas da
escola; d)Manter atualizado os registros e prontuários dos docentes e
discentes; e)Manter em dia, o arquivo e os registros das fichas de
avaliações e fichas individuais dos participantes do curso, por período
letivo, de acordo com o Regulamento Interno; f)Fazer o controle das
ocorrências diárias da escola; g)Expedir e assinar documentos
previamente solicitados: declarações, históricos escolares e outros;
h)Encaminhar ao órgão competente os documentos de rotina e outros
que forem solicitados; i)Executar a redação e a gestão de
correspondência; j)Elaborar atas de reuniões; k)Manter atualizados e
organizados os arquivos de legislação e da vida da escola; l)Executar
outras atividades correlatas. 5. DO PRAZO E VALOR DO CONTRATO
5.1.Acontratação se dará por tempo determinado, pelo prazo de 08 (oito)
meses, sendo pago a título de remuneração pelos serviços prestados o
valor de R$ 1.000,00 ( hum mil reais) mensais. 5.2. Do valor pago ao
contratado serão deduzidos os tributos e demais encargos legais. 5.3. A
fonte de recursos para pagamento será oriunda da Resolução nº 236/2011
CIB /CE 6. DO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO DAS
ATIVIDADES: O candidato aprovado e contratado desenvolverá suas
atividades na Região de Saúde para a qual está concorrendo.

06 IMPRESSO OFICIAL DO MUNICÍPIO Ano XIX - Nº 731, terça-feira, 08 de março de 2016



13.4. Serão indeferidos os recursos apresentados em desacordo com o
previsto nesta Chamada Pública. 13.5. Não serão aceitos recursos
interpostos por fax, telegrama, e-mail ou outro meio eletrônico. 13.6.
Não será

ão foi juntado a ão. 14.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 14.1 Não haverá vínculo empregatício
para qualquer fim entre o candidato selecionado e o Município de
Sobral/Secretaria da Saúde de Sobral/Escola de Formação em Saúde da
Família Visconde de Sabóia, uma vez que o valor recebido pelo mesmo
não configura contrato de emprego e nem objetiva pagamento de salário.
14.2 Os resultados do processo seletivo serão divulgados, na secretaria
da escola de Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia de
acordo com o cronograma do processo seletivo constante no item 7 desta
Chamada, não havendo, em nenhuma hipótese, comunicação por
qualquer outro meio. 14.3 O não comparecimento do candidato quando
convocado, implicará na sua imediata eliminação. 14.4 - A aprovação no
presente processo seletivo simplificado gera para o candidato, apenas a
expectativa de direito à contratação. 14.5 A contratação se dará em
caráter temporário (por tempo determinado) e específico para a execução
do presente curso e poderá ainda, ser rescindida a qualquer momento,
independentemente de notificação prévia, caso o candidato aprovado
não apresente postura ética e desempenho profissional satisfatório no
decorrer do curso. 14.6 - O resultado do processo seletivo de que trata
esta chamada pública de seleção terá validade por 06 (seis) meses, a
contar da data de divulgação do resultado final, podendo ser prorrogado
por igual período caso seja da necessidade, do interesse e conveniência
da secretaria da saúde/EFSFVS. Ao final do período de 06 meses da
validade do resultado do processo seletivo ou ao final da prorrogação por
tempo de igual período da validade inicial, o resultado do processo
seletivo perde definitivamente a validade, ficando a secretaria da
saúde/EFSFVS dispensado da convocação dos aprovados para assumir
as contratações. 14.7 Os casos omissos desta Chamada Pública serão
decididos pela Comissão responsável pelo processo seletivo. Sobral-CE,
07 de março de 2016. Maria Socorro de Araújo Dias - Diretora Geral -
Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia.

́ objeto de análise o Recurso que apresentar documento
“novo”, ou seja, aquele que n ̀ época da inscriç

8. DAS INSCRIÇÕES 8.1 Do Período e Local de Inscrição: As
inscrições poderão ser efetuadas no período de 08 a 17 de março de 2016,
no horário das 08h às 12h e das 14h às 17h, nos locais indicados no item
anterior desta chamada. 8.2 Da documentação exigida: O candidato
deverá apresentar no ato da inscrição os documentos constantes nos itens
abaixo descritos: I Ficha de inscrição devidamente preenchida (Anexo I
deste Chamada Pública); II - Uma foto 3x4; III Cópia do Certificado de
Conclusão do Ensino Médio; IV Cópia da Cédula de Identidade e do
CPF; V Cópia do Título de Eleitor; VI- Cópia da Carteira de Reservista
para os candidatos do sexo masculino; VII- Cópia do comprovante de
endereço; VIII Currículo Padronizado (ANEXO III) com as devidas
comprovações; IX Declaração de não acumulação ilícita de cargos,
empregos e funções públicas (ANEXO II). 8.3 Toda a documentação
deverá ser entregue no ato da inscrição. 8.4 Não haverá inscrição
condicional, por via postal ou fora do prazo. 8.5 Verificado, a qualquer
tempo, o recebimento de inscrição que não atenda a todos os requisitos
fixados, será imediatamente cancelada. 8.6 A inscrição do candidato
importará no conhecimento e aceitação das instruções e condições
estabelecidas no presente processo seletivo. 9 DO PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO: 9.1. O processo seletivo simplificado
será composto de 02 (duas) etapas, sendo a primeira de caráter
classificatório e a segunda de caráter classificatório e eliminatório. 9.2.A
primeira etapa da seleção consistirá na avaliação curricular, seguindo o
modelo padronizado constante do ANEXO III desta Chamada Pública e
se dará de acordo com a avaliação dos títulos e documentos
apresentados, podendo nesta etapa o candidato obter a pontuação
máxima de 100 (cem) pontos. 9.3. A segunda etapa da seleção se dará
através da aplicação de uma prova escrita, que consistirá na construção
individual de um texto no gênero dissertativo envolvendo um tema
voltado à atualidade, podendo nesta etapa o candidato atingir a
pontuação máxima de 100 (cem) pontos, sendo considerado eliminado o
candidato que obtiver pontuação inferior a 40 (quarenta) pontos. 9.4. A
prova escrita será aplicada no dia 29 (vinte e nove) de março de 2016, na
Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia, situada na
Av. John Sanford, 1320 Junco, às 09h da manhã, considerando o horário
local, e terá duas horas de duração. 9.5. O candidato deve comparecer ao
local da prova com antecedência mínima de 30 minutos, considerando-
se o horário da cidade de Sobral/CE. Não será permitida a entrada de
candidatos no local de realização das provas após o início das mesmas.
9.6. O candidato deve apresentar-se munido de caneta esferográfica de
tinta azul ou preta, e portando documento oficial de identidade, original,
com foto. Não será aceita cópia do documento de identificação, ainda
que autenticada. 9.7 Durante a realização da prova não será permitida
qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, bem
como a utilização de livros, manuais, apostilas ou qualquer material de
pesquisa, aparelhos celulares, máquinas de calcular, ou qualquer tipo de
aparelho eletrônico, sendo automaticamente eliminado do processo
seletivo o candidato que for surpreendido utilizando-se de um desses
meios. 9.8 Será excluído do Processo Seletivo o candidato que: a) Não
comparecer, seja qual for o motivo alegado; b) Apresentar-se ao local da
seleção após o horário estabelecido; c) Utiliza-se de meios não
permitidos; c) Agir, comportar-se ou dirigir-se de forma desrespeitosa
aos membros da Comissão de Avaliação e fiscais de prova. 10. DO
RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO: 10.1 Será considerado aprovado
o candidato que obtiver a maior pontuação no somatório nas duas etapas.
10.2 A aprovação, nesta seleção, assegura ao candidato a expectativa de
ser convocado, segundo a ordem classificatória, ficando a concretização,
deste ato, condicionada a observância das disposições legais pertinentes
e, sobretudo, ao interesse e a conveniência da Escola de Saúde da Família
Visconde de Sabóia. 11. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE: No caso
de empate entre os candidatos, serão utilizados como forma de
desempate, os seguintes critérios em ordem decrescente de importância:
I. Maior nota da segunda etapa da seleção; II. Maior tempo de conclusão
do ensino médio; III. Maior Idade; 12. DIVULGAÇÃO DO
RESULTADO: Os resultados do processo seletivo serão divulgados na
secretaria da Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de
Sabóia, situada a Av. John Sanford, 1320 Junco, Sobral/CE. 13. DA
FASE RECURSAL 13.1. Ao candidato regularmente inscritos estará
assegurado o direito à interposição de recurso, na data prevista no
cronograma constante do item 7 desta Chamada Pública, no horário das
08:00 às 12:00 e de 14:00 às 17:00. 13.2. Os recursos deverão ser
entregues presencialmente na secretaria da Escola de Formação em
Saúde da Família Visconde de Sabóia. 13.3. Nos recursos deverão
constar a justificativa do pedido, apresentando sua fundamentação
teórica e/ou factual e anexando as comprovações que julgar pertinente.
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3. DO PERFIL DOS PARTICIPANTES 3.1. Poderão concorrer
somente pessoas físicas que comprovadamente preencham os
seguintes requisitos: 3.1.1. Requisitos Gerais: a)Nível superior
completo. b)Experiência profissional em docência na saúde, de pelo
menos 01 ano, igual ou equivalente a unidade didática(s) para a (s)
qual (is) estará concorrendo; c)Experiência comprovada de
participação em projetos e atividades na área da saúde, de pelo menos
01 ano; d)Estar regularizado com o Conselho da Categoria; e)Residir
na Região de Saúde para a qual concorre; f)Estar em pleno gozo de
seus direitos civis e políticos; g)Não incorrer nas regras de vedação de
acumulação ilícita de cargo, emprego ou função pública. 3.1.2.
Requisitos Específicos: a)Graduação em administração ou
enfermagem para a unidade didática 02; b)Graduação na área das
ciências sociais ,odontologia ou enfermagem para a unidade didática
02; c)Graduação em enfermagem para a unidade didática 03,04 e 05.
3.2. Com base na alínea “g” do item 3.2, poderá ser indeferida, ex
officio, a inscrição dos candidatos que apresentem vínculos (cargo,
emprego ou função, temporários ou permanentes) com entes públicos,
que gerem acumulação ilícita, no caso de aprovação no presente
processo seletivo. 3.3. As aptidões do cargo podem justificar a
exigência de outros requisitos para a contratação. 4. DAS
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS São atribuições do Facilitador:
a)Desenvolver com os alunos as atividades teórico/práticas de acordo
com a metodologia proposta pela Escola de Formação em Saúde da
Família Visconde de Sabóia; b) Participar da Capacitação Pedagógica
para Docentes promovida pela Escola de Formação em Saúda da
Família Visconde de Sabóia no decorrer do curso; c) Orientar os
alunos quanto à utilização do material didático e de apoio; d)Analisar
com o Professor/coordenador pedagógico e professor/coordenador
técnico as avaliações e atividades de reforço, com base no conteúdo
ministrado; e) Acompanhar e identificar juntamente com o
coordenador geral os alunos com possibilidade de evasão,
implementando estratégias para sua prevenção e até reversão;
f)Elaborar e apresentar nas reuniões com a coordenação geral os
planos de aula, escalas de estágio e diários de classe adequadamente
preenchidos; g) Participar do planejamento e programação de estágios
junto com as equipes de supervisores e coordenadores; h)Promover a
integração dos alunos nos níveis de atenção à saúde (primário,
secundário e terciário); i) Observar diariamente a programação
pedagógica através do calendário para garantir o envolvimento efetivo
dos alunos; j)Elaborar e entregar relatório mensal das atividades para o
coordenador geral; k)Cumprir as determinações administrativas e
pedagógicas da Escola de Formação em Saúda da Família Visconde de
Sabóia; l)Responsabilizar-se por todas as demais atividades
relacionadas com o curso. 5. DO VALOR DA REMUNERAÇÃO 5.1.
A contratação se dará por tempo determinado,sendo pago a título de
remuneração pelos serviços prestados o valor de R$ 50,00 ( Cinquenta
Reais) por hora aula facilitada, de acordo com a carga horária da
Unidade didática. 5.2. Do valor pago ao contratado serão deduzidos os
tributos e demais encargos legais. 5.3. A fonte de recursos para
pagamento será oriunda da Resolução nº 142/2014- CIB /CE. 6. DO
LOCAL DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES As
atividades serão desenvolvidas nos municípios de Acaraú,Crateús e
Tianguá devendo o candidato optar, no ato da inscrição, para qual
região deseja concorrer.

CHAMADA PÚBLICA DE SELEÇÃO Nº 21/2016 - PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FACILITADOR DO CURSO DE
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL VAGAS REMANESCENTES A
Secretaria de Saúde de Sobral, através da Escola de Formação em Saúde
da Família Visconde de Sabóia (EFSFVS), criada através do Decreto nº
1247 de 13 de agosto de 2010,tornar público para o conhecimento dos
interessados a abertura do processo seletivo simplificado, para
contratação por tempo determinado, de facilitador do Curso de Técnico
em Saúde Bucal, conforme Resolução nº 142/2014- CIB /CE. 1. DO
OBJETO DA SELEÇÃO Constitui objeto desta Chamada Pública a
seleção de Facilitador para as Unidades Didáticas do Curso de Técnico
em Saúde Bucal, a ser realizado pela Escola de Formação em Saúde da
Família Visconde de Sabóia. 2. DAS VAGAS E UNIDADES
DIDÁTICAS 2.1 Serão ofertadas 05 vagas distribuídas entre as
Unidades Didáticas a seguir discriminadas e Regiões de Saúde descritas
no item 6 desta Chamada Pública. 2.2. Cada candidato poderá concorrer
a até três Unidades Didáticas simultaneamente.
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seletivo serão divulgados na secretaria da Escola de Formação em Saúde da
Família Visconde de Sabóia, situada a Av. John Sanford, 1320 Junco,
Sobral/CE. 13. DA FASE RECURSAL 13.1. Ao candidato regularmente
inscritos estará assegurado o direito à interposição de recurso, na data
prevista no cronograma constante do item 7 desta Chamada Pública, no
horário das 08:00 às 12:00 e de 14:00 às 17:00. 13.2. Os recursos deverão ser
entregues presencialmente na secretaria da Escola de Formação em Saúde da
Família Visconde de Sabóia, situada na Av. John Sanford, 1320 Junco
Sobral/CE. 13.3. Nos recursos deverão constar a justificativa do pedido,
apresentando sua fundamentação teórica e/ou factual e anexando as
comprovações que julgar pertinente. 13.4. Serão indeferidos os recursos
apresentados em desacordo com o previsto nesta Chamada Pública. 13.5.
Não serão aceitos recursos interpostos por fax, telegrama, e-mail ou outro
meio eletrônico. 13.6. Não será

ão foi juntado a ão.
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 14.1 Não haverá vínculo empregatício
para qualquer fim entre o candidato selecionado e o Município de
Sobral/Secretaria da Saúde de Sobral/Escola de Formação em Saúde da
Família Visconde de Sabóia, uma vez que o valor recebido pelo mesmo não
configura contrato de emprego e nem objetiva pagamento de salário. 14.2 Os
resultados do processo seletivo serão divulgados, na secretaria da escola de
Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia de acordo com o
cronograma do processo seletivo constante no item 7 desta Chamada, não
havendo, em nenhuma hipótese, comunicação por qualquer outro meio. 14.3
O não comparecimento do candidato quando convocado, implicará na sua
imediata eliminação. 14.4 - A aprovação no presente processo seletivo
simplificado gera para o candidato, apenas a expectativa de direito à
contratação. 14.5 A contratação se dará em caráter temporário e específico
para a execução do presente curso e poderá ainda, ser rescindida a qualquer
momento, independentemente de notificação prévia, caso o candidato
aprovado não apresente postura ética e desempenho profissional satisfatório
no decorrer do curso. 14.6 - O resultado do processo seletivo de que trata esta
chamada pública de seleção terá validade por 06 (seis) meses, a contar da data
de divulgação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período
caso seja da necessidade, do interesse e conveniência da secretaria da
saúde/EFSFVS. Ao final do período de 06 meses da validade do resultado do
processo seletivo ou ao final da prorrogação por tempo de igual período da
validade inicial, o resultado do processo seletivo perde definitivamente a
validade, ficando a secretaria da saúde/EFSFVS dispensado da convocação
dos aprovados para assumir as contratações. 14.7 Os casos omissos desta
Chamada Pública serão decididos pela Comissão responsável pelo processo
seletivo. Sobral - CE, 07 de março de 2016. Dra.Maria Socorro de Araújo
Dias - Diretora Geral da Escola de Formação em Saúde da Família Visconde
de Sabóia.

́ objeto de análise o Recurso que apresentar
documento “novo”, ou seja, aquele que n ̀ época da inscriç

8. DA INSCRIÇÃO 8.1 Do período e local de inscrição: As inscrições
serão efetuadas no período de 08 a 16 de março de 2016, das 08 às 12h e
de 14 às 17h, nas sedes das Regiões de Saúde especificadas no item 7
desta Chamada Pública. 8.2 Da documentação exigida: O candidato
deverá apresentar no ato da inscrição os documentos constantes nos itens
abaixo descritos: I Ficha de inscrição devidamente preenchida (Anexo I
desta Chamada Pública); II - Uma foto 3x4; III Cópia do Diploma de
Graduação, conforme previsto no item 3.1.2 desta Chamada Pública. IV
Cópia da Cédula de Identidade e do CPF; V Cópia do Título de Eleitor;
VI- Cópia da Carteira de Reservista para os candidatos do sexo
masculino; VII- Cópia do comprovante de endereço; VIII Currículo
Padronizado (ANEXO III desta Chamada Pública), com as devidas
comprovações, inclusive do perfil do candidato, devendo toda a
documentação deverá ser entregue no ato da inscrição. IX Proposta
preliminar do Plano de Aula para cada unidade didática que deseja
concorrer, contemplando os critérios previstos no item 9.3 desta
Chamada Pública. X - Declaração da não acumulação ilícita de cargos,
empregos ou funções públicas, e de compatibilidade de horários. (Anexo
II desta Chamada Pública). 8.3 Não haverá inscrição condicional, por via
postal ou fora do prazo. 8.4 Verificado, a qualquer tempo, o recebimento
de inscrição que não atenda a todos os requisitos fixados, será
imediatamente cancelada. 8.5 A inscrição do candidato importará no
conhecimento e aceitação das instruções e condições estabelecidas no
presente processo seletivo. 9 DO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO 9.1. O processo seletivo será composto de 02 (duas)
etapas, abaixo descritas: 9.2. Da Primeira Etapa da Seleção - Avaliação
Curricular - Julgamento dos Títulos e Documentos. 9.2.1. A primeira
etapa da seleção de caráter classificatória, se dará através da avaliação
curricular e seguirá o modelo padronizado previstono ANEXO III desta
Chamada Pública, onde serão avaliados os títulos e documentos
apresentados, podendo o candidato atingir nesta etapa a pontuação
máxima de 100 (cem) pontos. 9.3. Da Segunda Etapa da Seleção
Proposta Preliminar de Plano de Aula. 9.3.1. A segunda etapa da seleção
de caráter classificatória e eliminatória, consistirá na avaliação de um
Plano de Aula, podendo, o candidato atingir a pontuação máxima de 100
(cem) pontos, distribuídos entre itens abaixo descritos a serem avaliados
pela banca examinadora, sendo considerado eliminado o candidato que
obtiver pontuação igual ou inferior a 50(cinquenta) pontos. 9.3.2. A
proposta preliminar do Plano de Aula deverá ser entregue juntamente
com o currículo padronizado, no ato da inscrição. 9.3.3. A avaliação da
Proposta Preliminar do Plano de Aula se dará com base nos critérios
abaixo:

11. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE No caso de empate entre os
candidatos, serão utilizados como forma de desempate, os seguintes critérios
em ordem decrescente de importância: I - maior pontuação na análise
curricular; II - maior pontuação na proposta do plano de aula; III - maior
idade. 12. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO Os resultados do processo

09IMPRESSO OFICIAL DO MUNICÍPIO Ano XIX - Nº 731, terça-feira, 08 de março de 2016



E D I TA L N º 2 4 / 2 0 1 6 - P R O C E S S O S E L E T I V O
SIMPLIFICADOPARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E FORMAÇÃO DE
CADASTRO DE RESERVA A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOBRAL, através de sua SECRETARIA DA SAÚDE, com
fundamento no inciso no art. 37, inciso IX da Constituição Federal e na
Lei Municipal 1447 de 10 de Março de 2015, por meio deste Edital,
torna público e estabelece as normas para a abertura das inscrições e
realização do processo seletivo simplificado objetivando a contratação
por tempo determinado de pessoal e formação de cadastro de reserva,
para desempenhodas funções constantes nosANEXO IV e V, junto a
Rede Municipal de Saúde de Sobral, em decorrência de excepcional
interesse público, garantindo o processo de democratização e
descentralização das Políticas de Saúde Pública. 1. DAS
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 1.1. Justifica-se a presente seleção
simplificada para contratação temporária deexcepcional interesse
público do Município de Sobral em manter o regular funcionamento do
Sistema de Saúde de Sobral. 1.2. A Seleção Pública será regida por este
Edital e seus anexos, expedidos pela Secretaria da Saúde do Município
de Sobral. 1.3. A seleção destina-se à contratação de pessoal, por prazo
determinado e formação de cadastro de reserva, para atender
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos
da Lei Municipal nº 1447 de 10 de Março de 2015, para as
funções/categorias constantes no ANEXO IV E V deste Edital. 1.4. A
contratação dar-se-á mediante termo de contrato administrativo, pelo
prazo determinado de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por
período não superior a 12 (doze) meses, a critério da administração.
1.5. A aprovação e a classificação final na Seleção a que se refere esse
Edital não assegura aos candidatos a contratação, mas tão-somente à
expectativa de serem contratados, obedecida a rigorosa ordem de
classificação, a existência de carência temporária e o interesse e a
conveniência da Administração Pública. 1.6. A quantidade de vagas,
cadastro de reserva, funções/categorias, habilitação, atividades
básicas, carga horária eremuneração base, constam descritas no
ANEXOSIV e V deste Edital. 1.7. O Cadastro de Reserva, formado
pelos candidatos aprovados nessa Seleção Pública, que na ordem de
classificação por especialidade, se situarem além do número de vagas,
destina-se ao suprimento de vagas oriundas de desistência ou exclusão
de candidatos do quadro de classificados ou ao preenchimento de vagas
que venham a surgir dentro do prazo de validade da Seleção. 1.8. A
fonte de recursos para o pagamento dos profissionais selecionados para
as funções/categorias constantes do ANEXO IVserá oriunda do Fundo
Municipal de Saúde do Bloco Financeiro da Atenção Básica. 1.9. A
fonte de recursos para o pagamento dos profissionais selecionados para
as funções/categorias constantes do ANEXO Vserá oriunda do Fundo
Municipal de Saúde do Bloco Financeiro da Média e Alta
Complexidade. 1.10. O processo seletivo será executado pela Escola de
Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia, unidade
administrativa vinculada à Secretaria da Saúde, criada através do
Decreto nº 1247 de 13 de agosto de 2010, situada na Av. John Sanford,
1320 Junco, Sobral-CE. 1.11. A Secretaria da Saúde de Sobral
nomeará uma ComissãoOrganizadoradoProcesso Seletivo, que será
composta por 3 membros. 2. DOS REQUISITOS PARA
CONTRATAÇÃO 2.1. São pressupostos para contratação: a) ter sido
aprovado na Seleção, na forma estabelecida neste Edital; b) Ser
brasileiro nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no
artigo 12 da Constituição Federal e demais disposições da lei, no caso
de estrangeiro; c) Estar em dia com as obrigações militares (quando do
sexo masculino) e eleitorais (ambos os sexos); d) Estar em pleno gozo
de seus direitos civis e políticos; e) ter idade mínima de 18 anos, à época
da contratação f) Possuir a escolaridade e os requisitos exigidos para a
função para a qual se inscreveu, conforme estabelecido no quadro
constante no ANEXO IV e V; g) Possuir inscrição regular no Conselho
da categoria para a qual concorre, quando necessário; h) Não estar
suspenso do exercício profissional nem cumprindo qualquer outra
penalidade disciplinar; i) Não incidir na vedação constitucional da
acumulação ilícita de cargos, emprego ou função pública. j)Possuir
reconhecida idoneidade moral (folha de antecedentes criminais); 2.2.
As aptidões do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos
estabelecidos em lei para a contratação. 2.3. A comprovação do
preenchimento dos requisitos deverá ser apresentada no ato da
contratação, não sendo, em hipótese alguma, admitida comprovação
posterior ou extemporânea. 3. DAS INSCRIÇÕES 3.1.As inscrições
no presente processo seletivo deverão ser efetuadas apenas de forma
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inscrição não terá validade como documento de identidade. 6.7. Não
serão aceitas cópias dos documentos citados, ainda que autenticadas,
ou quaisquer outros documentos diferentes dos acima definidos. 6.8.
Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições,
de forma a permitir a identificação do candidato com clareza. 6.9.
Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar documento de
identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá
apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão
policial, expedido há, no máximo, 10 (dez) dias. O candidato será
submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados,
de assinaturas e de impressão digital. 6.10. A identificação especial
será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação
apresente dúvidas referentes à fisionomia ou à assinatura do portador.
6.11. Não haverá segunda chamada para a Prova Escrita de Múltipla
Escolha. A ausência por qualquer motivo resultará na eliminação do
candidato faltoso da Seleção Pública. 6.12. O candidato não poderá́
alegar desconhecimento acerca da data, horário e local de realização
da prova, para fins de justificativa de sua ausência. 6.13. É de
exclusiva responsabilidade do candidato, tomar ciência do trajeto até
o local de realização das provas, a fim de evitar eventuais atrasos,
sendo aconselhável ao candidato visitar o local de realização da prova
com antecedência. 6.14. Não serão considerados os pontos relativos
a(às) questão(ões) quando no cartão resposta for assinalada mais de
uma resposta, ou houver rasura, ou marcação a lápis ou outra cor além
das permitidas, ou não for assinalada nenhuma alternativa, bem
como, qualquer outra situação que impeça a correção. 6.15. Não
haverá substituição do cartão resposta ou de prova em caso de erro ou
rasura efetuado pelo candidato. 6.16. O candidato somente poderá
ausentar-se definitivamente do recinto da prova após decorrida 1
(uma) hora de seu início. 6.17. Ao terminar a prova, o candidato
entregará obrigatoriamente ao Fiscal de Sala todo o material recebido.
O candidato poderá anotar suas respostas em formulário próprio para
transcrição do gabarito que será distribuído pelos fiscais de sala. 6.18.
Eventuais erros de digitação de nomes e números de inscrições
deverão ser corrigidos no dia da prova, através do registrado em Ata
pelos fiscais de salas. 6.19. Será excluído da Seleção Pública, o
candidato que cometer as seguintes irregularidades: a) Agir com
incorreção ou descortesia para com os coordenadores, fiscais de
prova, auxiliares, autoridades presentes, bem como demais
candidatos; b) Utilizar ou tentar utilizar de meios fraudulentos para
obter aprovação própria ou de terceiros; c) Não devolver
integralmente o material entregue no dia da prova; d) Comunicar-se
com os demais candidatos ou pessoas estranhas à Seleção Pública
verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio; e) Ausentar-se
do recinto, a não ser momentaneamente e em casos especiais, em
companhia do fiscal. f) Não será permitida, durante a realização das
provas, a comunicação entre os candidatos nem a utilização de
máquinas calculadoras e/ou similares, celulares, tablete, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de
consulta. 6.21. No dia de aplicação das provas, não será permitido ao
candidato entrar e/ou permanecer nos locais das provas, com armas
ou aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, relógio do tipo data
bank, walkman, agenda eletrônica, notebook, tablet, Ipod, palmtop,
receptor, gravador e outros). O descumprimento da presente instrução
implicará a eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude.
6.22. A Secretaria da Saúde de Sobral não se responsabilizará por
perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos
ocorridos durante a realização da prova, nem por danos neles
causados. 6.23. O candidato deverá assinalar as respostas das
questões objetivas na folha de respostas, preenchendo os alvéolos,
com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Em seguida o
candidato deverá preencher o cartão-resposta, único documento
válido para a correção da prova objetiva, procedimento de inteira
responsabilidade do candidato, que deverá proceder em
conformidade com as instruções especificadas, contidas na capa do
caderno de prova e na folha de respostas. 6.24. Não será permitido que
as marcações no cartão de respostas sejam feitas por outras pessoas,
salvo em caso de candidato que tenha solicitado atendimento especial
para esse fim. Nesse caso, se necessário, o candidato será
acompanhado por um fiscal devidamente treinado. 6.25. Os três
últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente
poderão sair juntos do recinto, após a aposição em ata de suas

presencial, na sede da Escola de Formação em Saúde da Família
Visconde de Sabóia, situada naAv. John Sanford, 1320 - Junco - Sobral-
CE, nos dias úteis compreendidos no período de 09/03/2016 à
18/03/2016, no horário das 8h às 12h e de 14h às 17h (horáriolocal).
3.2.As inscrições no processo seletivo poderão ainda ser efetivadas por
meio de procurador devidamente habilitado para tal fim. 3.3. A
inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação
das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais
não poderá ser alegada qualquer espécie de desconhecimento ou
discordância. 3.4. Os candidatos só poderão concorrer a uma única
categoria, ainda que possuam mais de uma formação, devendo no ato
da inscrição informar para qual categoria desejam concorrer. 3.5. O
candidato deverá apresentar no ato da inscrição a seguinte
documentação: a) Ficha de inscrição devidamente preenchida
(ANEXO II); b) Cópia do diploma de graduação na área para a qual
deseja concorrer; c) Uma foto 3x4; d) Cópia da cédula de identidade; e)
Currículo Padronizado(ANEXO III) com as devidas comprovações.
3.6. Não serão aceitos ou recebidos documentos originais, nem
admitida a juntada posterior de documentos. 3.7. A documentação
entregue no ato da inscrição, constante do item 3.5, não será em
nenhuma hipótese devolvida, sendo destruída após 15 dias da
homologação do resultado final. 3.8. O candidato que preencher a ficha
de inscrição com dados incorretos, ou que fizer qualquer declaração
falsa, inexata ou, ainda, que não possa satisfazer todas as condições
estabelecidas neste Edital, terá cancelada sua inscrição, tendo, em
consequência, anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que
aprovado e o fato seja constatado posteriormente. 3.9. As
consequências de eventuais erros de preenchimento da ficha de
inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato. 3.10. Não
serão aceitas inscrições efetuadas por fax, por via postal, por correio
eletrônico, pela internet ou de forma condicional ou extemporânea.
3.11.As inscrições serão submetidas a analisepreliminar, e aquelas que
não estejam de acordo com as condições estabelecidas neste Edital
serão consideradas indeferidas. 3.12. A relação dos candidatos com
i n s c r i ç ã o d e f e r i d a s s e r á p u b l i c a d a n o s e n d e r e ç o s
e le t rôn icoswww.sobra l . ce .gov.b r / s i t e_novo / sec / saude /
eblogdaescolasobral.blogspot.com/, na data prevista no cronograma de
eventos do processo seletivo. 3.13. Não será cobrada taxa de inscrição.
4. DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 4.1. O Processo
Seletivo Simplificado, objetivando a contratação de pessoal por tempo
determinado, consistirá de duas fases, abaixo descritas: a)1ª Fase:
Prova Escrita de Múltipla Escolha b)2ª Fases:Avaliação Curricular 4.2.
O Processo Seletivo Simplificado será realizado exclusivamente na
Cidade de Sobral-CE. 5. DA PRIMEIRA FASE DO PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO 5.1. A primeira fase da seleção
consistirá em uma Prova Escrita de Múltipla Escolha composta de 25
(vinte e cinco) questões, com 04 (quatro) alternativas (a, b, c, d) cada,
sendo apenas 01 (uma) correta, valendo cada questão 01 (um) ponto.
5.2. O programa de estudo para a Prova Escrita de Múltipla Escolha
encontra-se disponibilizado no ANEXO VI deste edital. 6. DAS
CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAPROVAESCRITA6.1.AProva
Escrita será realizada exclusivamente no município de Sobral/CE, para
todos os candidatos, no dia 03 (três) de abril de 2016, às 09 horas da
manhã. 6.2. O local de realização da prova será divulgado no dia 23 de
março de 2016, nos endereços eletrônicoswww.sobral.
ce.gov.br/site_novo /sec/saude/ blogdaescolasobral.blogspot.com/, e
afixado na secretaria da Escola de Formação em Saúde da Família
Visconde de Sabóia. 6.3. O tempo de duração da Prova Escrita de
Múltipla Escolha será de 3 (três) horas, incluindo neste o tempo para
preenchimento do cartão-resposta, sendo de inteira responsabilidade
do candidato a observância e o controle do horário estabelecido. 6.4.
O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com
antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos, considerando-se o
horário local, munido de: a) original de documento de identidade
pessoal, e; c) caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 6.5. São
considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de
identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, Forças
Armadas, Ministério das Relações Exteriores e pela Polícia Militar;
Passaporte brasileiro; Identidade para Estrangeiros; Carteiras
Profissionais expedidas por órgãos ou Conselhos de Classe que, por
Lei Federal, valem como documento de identidade, Carteira do
Trabalho, bem como a Carteira Nacional de Habitação (com
fotografia na forma da Lei nº 9.503/97). 6.6. A confirmação de
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9.2. Serão considerados aprovados na condição de classificados no
presente processo seletivo simplificado os candidatos que obtiverem
a maior pontuação na nota final (NF) e que estiverem dentro do
número de vagas. 9.3. As vagas destinadas ao cadastro de reserva
serão preenchidas pelo(s) candidato(s),cuja classificação final estiver
além do número de vagas previsto para a função/categoria a que
concorrera, podendo vir a ser convocado em caso de desistência dos
classificados,desde que esteja dentro do prazo de validade do presente
processo seletivo. 9.4. Em todos os casos serão obedecidas a ordem
classificatória. 9.5. A divulgação do resultado final do processo
seletivo ocorrerá na data prevista no Cronograma do Processo
Seletivo Simplificado constante do ANEXO I deste Edital. 10. DOS
CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 10.1. Em caso de empate entre os
candidatos serão utilizados os seguintes critérios, em ordem
decrescente: a) maior pontuação na avaliação curricular; b) maior
titulação; c) maior idade. 10.2.Fica assegurado aos candidatos que
tiverem idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos do
art. 27, da lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto

ão Pública o candidato
que: a) Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; b)
Desrespeitar membro da Comissão Organizadora ouExecutora do
Processo Seletivo; c) Descumprir quaisquer das instruções contidas
no Edital; d) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos,
incorrendo em comportamento indevido 12. DOS RECURSOS 12.1.
Os recursos deverão ser interpostos de forma presencial, na Secretaria
da Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia,
situada na Av. John Sanford, 1320 Junco, na data prevista no
Cronograma do Processo Seletivo, constante no ANEXO I deste
Edital. 12.2. Admitir-se-á um único recurso, por candidato, o qual
deverá conter todas as alegações que justifiquem a sua impetração.
12.3. Poderá haver recontagem de pontos e alterações, para mais ou
para menos, na nota dos candidatos decorrentes de recursos ou por ato
de ofício. 12.4. Os recursos deverão obrigatoriamente ser dirigidos
aComissão Organizadora do Processo Seletivo, por escrito, de forma
fundamentada. 12.5. Somente serão apreciados os recursos
interpostos dentro do prazo. 12.6. Não serão aceitos os recursos
interpostos por fac-simile (fax), telex, telegrama, e-mail ou outro
meio que não seja o especificado neste Edital. 12.7. A Comissão
Organizadora do Processo Seletivo responsável pelo Processo
Seletivo, constitui última instância para recurso, sendo soberana em
suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 12.8.
Em hipótese alguma será aceito revisão de recurso, recurso do recurso
ou recurso do resultado final do processo seletivo. 12.9. A
interposição dos recursos não obsta o regular andamento do
cronograma de eventos do Processo Seletivo, constante do ANEXO I
deste Edital. 13. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 13.1.
Todos os resultados da seleção serão divulgados nos endereços
eletrônicoshttp://www.sobral.ce.gov.br/site_novo/sec/saude/eblogd
aescolasobral.blogspot.com/,seguindo o cronograma de eventos do
processo seletivo constante do ANEXO I deste Edital. 13.2. O
resultado final da seleção será divulgado no Impresso Oficial do
Município, sendo de exclusiva responsabilidade do candidato
acompanhar os comunicados e convocações, através dos endereços
eletrônicoshttp://www.sobral.ce.gov.br/site_novo/sec/saude/ e
blogdaescolasobral.blogspot.com/ . 14. DAS DISPOSIÇÕES
FINAIS: 14.1. Não será fornecido qualquer documento
comprobatório da pontuação do candidato ou de aprovação na
Seleção Pública, valendo para este fim, o Edital do resultado final
publicado no Impresso Oficial do Município. 14.2. A aprovação na
Seleção Pública gera, para o candidato, apenas a mera expectativa da
contratação. 14.3. A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição,
prova ou contratação do candidato, desde que verificadas falsidades
de declaração ou irregularidades na realização das provas ou nos
documentos apresentados. 14.4. A presente Seleção Pública
Simplificada terá validade de 06 (seis) meses, prorrogável por igual
período, a critério da Administração Pública, a contar da publicação
da homologação do Resultado Final. 14.5. Toda e qualquer norma
complementar ao presente Edital, bem como, Aditivos, Retificações,
Comunicados e Avisos, ficarão incorporados e passarão
imediatamente a regular a presente seleção, devendo os candidatos

do idoso), a idade
mais avançada como primeiro critério para desempate, sucedido dos
outros previstos no subitem anterior. 11. DA EXCLUSA ̃O DO
CANDIDATO: 11.1. Seráexcluído da Seleç

respectivas assinaturas. 6.26. Será, automaticamente, excluído da
Seleção o candidato que: a) apresentar-se após o horário de
fechamento dos portões ou fora dos locais predeterminados; b) não
apresentar o documento de identidade exigido neste Edital; c) não
comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado; d) ausentar-se da
sala de prova sem o acompanhamento do fiscal; e) for surpreendido
em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por
escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que
estiver sendo realizada, ou estiver utilizando livros, notas, impressos
não permitidos, calculadoras ou qualquer outro equipamento
eletrônico; f) estiver portando durante as provas qualquer tipo de
equipamento eletrônico de comunicação; g) lançar mão de meios
ilícitos para executar as provas, seja qual for; h) não devolver a folha
de respostas e/ou o cartão-resposta; i) perturbar, de qualquer modo, a
ordem dos trabalhos ou ser descortês com qualquer dos
examinadores, executores e seus auxiliares ou autoridades presentes;
j) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em
qualquer outro meio que não o permitido neste Edital; k) não permitir
a coleta de sua assinatura; l) estiver portando armas. 6.27. O gabarito
preliminar da prova objetiva, será divulgado juntamente com o
caderno de questões,nos endereços eletrônicos:www.sobral.
ce.gov.br/site_novo/sec/saude/e no blogdaescolasobral.
Blogspot.com/ . 7. DO ATENDIMENTO DIFERENCIADO 7.1. Os
Candidatos que necessitarem de qualquer tipo de atendimento
diferenciado, portadores de deficiência ou não, para a realização da
prova deverão solicitá-lo na ficha de inscrição, indicando a
necessidade específica, encaminhando, juntamente com o
requerimento, a documentação que justifique e comprove a sua
situação. 7.2. A candidata que tiver necessidade de amamentar
durante a realização das provas deverá levar um acompanhante, que
ficará em sala reservada para essa finalidade e será responsável pela
guarda da criança.Acandidata sem acompanhante não fará as provas.
7.2.1. Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante
poderá ausentar-se temporariamente da sala de prova, acompanhada
de um fiscal do sexo feminino. 7.2.2. Na sala reservada para
amamentação ficarão somente a candidata lactante, a criança e uma
fiscal, sendo vedada a permanência de babás ou quaisquer outras
pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade com a
candidata. 7.2.3 A criança deverá ser acompanhada, em ambiente
reservado para este fim, de adulto responsável por sua guarda
(familiar ou terceiro indicado pela candidata). 7.2.4. Não haverá
compensação do tempo de amamentação em favor da candidata. 7.3.
Os candidatos que não fizerem a solicitação da condição especial até o
término das inscrições seja qual for o motivo alegado, não terão a
condição atendida. 7.4. A solicitação de condições especiais será
atendida obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade e
prévia comunicação. 8. DA SEGUNDA FASE DO PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO 8.1. A segunda fase do Processo
Seletivo Simplificado será constituída pela Avaliação Curricular
Padronizada, compreenderá a análise e avaliação de títulos e
documentos, sendo observados nesta fase, os critérios constantes do
ANEXO III deste Edital. 8.2. A entrega dos currículos padronizados
deverá ser feita no ato da inscrição, devendo fazer constar,
obrigatoriamente cópia dos documentos comprobatórios
estabelecidos no ANEXO III deste edital. 8.3. Em hipótese alguma,
será admitida a entrega de currículo padronizado fora do prazo supra
mencionado ou a juntada posterior de títulos e documentos. 8.4. A
Avaliação Curricular Padronizada será avaliada na escala de 0 (zero) a
(50) pontos. 8.5. Para receber a pontuação relativa à experiência
profissional o candidato deverá apresentar o ato de nomeação,
declaração do empregador ou do contratante, ou ainda, cópia do(s)
contrato(s) de prestação de serviço(cópia legível) em que conste o
período (com início e fim, se for o caso). 8.6. Cada título será
considerado uma única vez.
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acompanharem todas as informações ou alterações através da
imprensa oficial do Município de Sobral ou nos endereços
eletrônicoshttp://www.sobral.ce.gov.br/site_novo/sec/saude/
eblogdaescolasobral.blogspot.com/ . 14.6. Não haverá vínculo
empregatício para qualquer fim entre o Contratado e o Município de
Sobral/Secretaria da Saúde, haja vista que a presente seleção é para
contratação temporáriaregida pelos dispositivos legais
atualmentevigentes no Município de Sobral e demais dispositivos
aplicáveis à espécie. 14.7.As convocações dos candidatos aprovados
para firmar o contrato serão feitas através dos endereços
eletrônicoshttp://www.sobral.ce.gov.br/site_novo/sec/saude/
eblogdaescolasobral .blogspot .com/, sendo de intei ra
responsabilidade do candidato acompanhar as publicações referentes
a esta seleção. 14.8. O não comparecimento do candidato quando
convocado, implicará na sua imediata eliminação. 14.9. O candidato
deverá manter junto à Setor de Pessoal, da Secretaria da Saúde de
Sobral, durante a validade do Processo Seletivo, seu endereço, email e
telefone atualizados, não lhe cabendo qualquer reclamação, caso não
seja possível a sua convocação, por falta da citada atualização 14.10.
Quando convocado para contratação, o candidato deverá apresentar
Atestado de Saúde, comprovando sua capacidade laborativa; 14.11.
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do
Processo Seletivo. 14.12. Os seguintes ANEXOS são partes
integrantes deste Edital: ANEXO ICronograma de Eventos do
Processo Seletivo; ANEXO IIFicha de Inscrição; ANEXO
IIICurrículo Padronizado ANEXO IVQuantidade de vagas, cadastro
de reserva, funções/categorias, habilitação, atividades básicas, carga
horária eremuneração base, financiado pelo Bloco Financeiro da
Atenção Básica.ANEXO VQuantidade de vagas, cadastro de reserva,
funções/categorias, habilitação, atividades básicas, carga horária
eremuneração base, financiado pelo Bloco Financeiro da Atenção
Secundária. ANEXO VI Conteúdo Programático Sobral/CE,07de
março de 2016. Mônica Souza Lima - Secretária da Saúde do
Município de Sobral.
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Saúde. 5.Redes de Atenção à Saúde 6.Educação Permanente em
Saúde 7.Participação Popular e Controle Social.

A N E X O V I E D I TA L 0 2 4 / 2 0 1 6 - C O N T E Ú D O
PROGRAMÁTICO 1.Sistema Único de Saúde. 2.Promoção da
Saúde 3.Vigilância em Saúde. 4.Planejamento e Avaliação em
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EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO - Aditivo de contrato de
locação de imóvel Nº 026/2015, firmado entre o Município de Sobral
CE, representado pelo Secretário da Segurança e Cidadania, Sr.
Francisco Erlânio Matoso de Almeida e o Sr. José Calazans Neto, para
locação do imóvel situado na Rua Eurípedes Ferreira Gomes, 341,
Pedrinhas, Sobral-Ce., destinando sua utilização para atender as
necessidades de moradia de instrutores do Exército Brasileiro da 10ª
Região do Serviço Militar - Tiro de Guerra 10.011, conforme cláusula 3ª
do Termo de Acordo de Cooperação, número 1304500. Com reajuste no
valor total R$ 13.941,84 (Treze mil, novecentos e quarenta e um reais e

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
SOBRAL - RESOLUÇÃO 001/2016

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
SOBRAL - RESOLUÇÃO 002/2016

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
SOBRAL - RESOLUÇÃO 003/2016

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
SOBRAL - RESOLUÇÃO 004/2016

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
SOBRAL- RESOLUÇÃO 05/2016

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
SOBRAL- RESOLUÇÃO 06/2016

EXTRATO DE CONVÊNIO

- O Plenário do Conselho
Municipal de Assistência Social de Sobral, com base em suas
competências Regimentais e nas Atribuições pela Lei Municipal n° 707
de 01 de setembro de 2006, em Reunião Ordinária no dia 27 de janeiro de
2016. RESOLVE APROVAR: 1.O Demonstrativo Físico e Financeiro do
PAIF e BE referente ao segundo semestre de 2015 cofinanciado pelo
Governo Estadual. Sobral, 27 de janeiro de 2016. Jane Mesquita
Rodrigues - Presidente do CMAS de Sobral.

- O Plenário do Conselho
Municipal de Assistência Social de Sobral, com base em suas
competências Regimentais e nas Atribuições pela Lei Municipal n° 707
de 01 de setembro de 2006, em Reunião Ordinária no dia 27 de janeiro de
2016. RESOLVE APROVAR: 2.O Demonstrativo Físico e Financeiro do
PAEFI referente ao ano de 2015 cofinanciado pelo Governo Estadual.
Sobral, 27 de janeiro de 2016. Jane Mesquita Rodrigues - Presidente do
CMAS de Sobral.

- O Plenário do Conselho
Municipal de Assistência Social de Sobral, com base em suas
competências Regimentais e nas Atribuições pela Lei Municipal n° 707
de 01 de setembro de 2006, em Reunião Ordinária no dia 27 de janeiro de
2016. RESOLVE APROVAR: 3.O Plano de Ação do PAIF e BE referente
ao ano de 2016 cofinanciado pelo Governo Estadual. Sobral, 27 de janeiro
de 2016. Jane Mesquita Rodrigues - Presidente do CMAS de Sobral.

- O Plenário do Conselho
Municipal de Assistência Social de Sobral, com base em suas
competências Regimentais e nas Atribuições pela Lei Municipal n° 707
de 01 de setembro de 2006, em Reunião Ordinária no dia 27 de janeiro de
2016. RESOLVE APROVAR: 4.O Plano de Ação do PAEFI referente ao
ano de 2016 cofinanciado pelo Governo Estadual. Sobral, 27 de janeiro de
2016. Jane Mesquita Rodrigues - Presidente do CMAS de Sobral.

- O Plenário do Conselho Municipal
de Assistência Social de Sobral, no uso de atribuições legais da Lei
Municipal n° 1475 de 10 de junho de 2015, em Reunião Ordinária no dia
vinte e sete de janeiro de 2016. RESOLVEAPROVAR: 1.O cancelamento
das inscrições das seguintes entidades: - Associação Rainha da Paz -
Associação Beneficente Acácia Sobralense - Centro Social Rosa
Gattorno Essa resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação
Sobral, 27 de Janeiro de 2016 Jane Mesquita Rodrigues - Presidente do
CMAS de Sobral.

- O Plenário do Conselho Municipal
de Assistência Social de Sobral, no uso de atribuições legais da Lei
Municipal n° 1475 de 10 de junho de 2015, em Reunião Ordinária no dia
vinte e quatro de fevereiro de 2016. RESOLVE APROVAR: 1.A
reprogramação do saldo financeiro da SEDS do ano de 2015 para
execução no ano de 2016 Essa resolução entra em vigor na data de sua
publicação Sobral, 24 de fevereiro de 2016. Jane Mesquita Rodrigues -
Presidente do CMAS de Sobral.

- CONVÊNIO Nº 2016030801
CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE SOBRAL, representada por sua
Secretaria da Cultura e do Turismo de Sobral, Sra. Eliane Maria Ribeiro
Alves Leite. CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA
COMUNIDADE ATIVA, representada pela Sra. MARIA DO
SOCORRO FERNANDES DE PAULO. OBJETO: Realização do
Projeto Costumes e Tradições de São José do Torto a fim de apoiar as
manifestações culturais nesta municipalidade com a expectativa de atrair
público da sede e todas as regiões circunvizinhas, no intuito de fortalecer
ações que fomentem as tradições da cultura e o turismo no município”

VALOR: R$ 17.720,00 (Dezessete mil setecentos e vinte). PRAZO DE
EXECUÇÃO: 24 (vinte e quatro) dias. DATA: 08 de março de 2016.
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conforme o caso, pelas Portarias N° 001/2016 PGM, comunica o
resultado do PREGÃO PRESENCIALN° 001/2016 - Serviço de locação
de veiculo tipo passeio, com motorista e combustivel por conta do
contratante, seguro total e manutenção por conta do contratado,
destinado ao gabinete do prefeito, conforme especificações e
quantitativos contidos no anexo 01, parte integrante do Edital, tendo
como resultado dos LOTES: adjudicado em 16/02/2016 e homologado
em 04/03/2016. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Central
de Licitações. Sobral - Ceará, 07 de março de 2016. Ricardo Barroso
Castelo Branco - PREGOEIRO.

- A Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sobral, por
intermédio da Pregoeira e membros da equipe de apoio designados,
conforme o caso, pelas Portarias N° 001/2016 PGM, comunica o
resultado do PREGÃO ELETRÔNICO N° 044_2015: Registro de preço
para futuras aquisições de Equipamentos permanente (LONGARINA)
destinado às Unidades de Saúde, conforme especificações e
quantitativos contido no anexo 01, parte integrante do Edital, tendo
como resultado: adjudicado em 24/02/2016 e homologado em
04/03/2016. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Central de
Licitações. Sobral - Ceará, 07 de março de 2016. Silvana Maria Paiva
Carneiro- PREGOEIRA

AVISO DE RESULTADO FINALDE LICITAÇÃO -AComissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sobral, por
intermédio do Pregoeiro e membros da equipe de apoio designados,
conforme o caso, pelas Portarias N° 001/2016 PGM, comunica o
resultado do PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2016 - Contratação
de Empresa para Limpeza de Terrenos e Retirada de Entulhos da
Construção Civil na Sede e Distritos do Município de Sobral,
conforme especificações e quantitativos contidos no anexo 01, parte
integrante do Edital, tendo como resultado REVOGADO.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Central de
Licitações. Sobral - Ceará, 07 de março de 2016. Ricardo Barroso
Castelo Branco - PREGOEIRO.

AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO

oitenta e quatro centavos), valor mensal R$ 1.161,82 (Hum mil, cento e
sessenta e um reais e oitenta e dois centavos) com prorrogação na
vigência de 03/02/2016 a 03/02/2017. Assinatura: 03 de fevereiro de
2016.

- Aditivo de contrato de
locação de imóvel Nº 027/2015, firmado entre o Município de Sobral
CE, representado pelo Secretário da Segurança e Cidadania, Sr.
Francisco Erlânio Matoso de Almeida e o Sr. José Calazans Neto, para
locação do imóvel situado na Rua Eurípedes Ferreira Gomes, 359,
Pedrinhas, Sobral-Ce., destinando sua utilização para atender as
necessidades de moradia de instrutores do Exército Brasileiro da 10ª
Região do Serviço Militar - Tiro de Guerra 10.011, conforme cláusula 3ª
do Termo de Acordo de Cooperação, número 1304500. Com reajuste no
valor total R$ 13.941,84 (Treze mil, novecentos e quarenta e um reais e
oitenta e quatro centavos), valor mensal R$ 1.161,82 (Hum mil, cento e
sessenta e um reais e oitenta e dois centavos) com prorrogação na
vigência de 03/02/2016 a 03/02/2017. Assinatura: 03 de fevereiro de
2016.

- O PREFEITO MUNICIPAL DE SOBRAL,
no uso de suas atribuições legais que lhe confere oArt. 66, Inciso II da Lei
Orgânica do Município sob o alicerce no Art. 65 da Lei nº 038/92, c/c a
Lei Municipal Nº 1196 de 07 de fevereiro de 2013, RESOLVE: Conceder
ao Sr. RICARDO BARROSO CASTELO BRANCO, Matrícula Nº
19336, na data de 01/01/2016, ocupante do cargo de Provimento em
Comissão de Pregoeiro, a Gratificação por Serviços Relevantes
representada pela simbologia DAS - 03. PAÇO MUNICIPAL
PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRAGOMES JÚNIOR, em 04 de
janeiro de 2016. JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO -
Prefeito Municipal - ANTÔNIO LOURENÇO TOMÁS ARCANJO -
Procurador Geral do Município.

- A Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sobral, por
intermédio do Pregoeiro e membros da equipe de apoio designados,

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

ATO Nº 14.164/2016-GP

AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO

17IMPRESSO OFICIAL DO MUNICÍPIO Ano XIX - Nº 731, terça-feira, 08 de março de 2016

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



EXTRATO DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE LICITAÇÃO

- ESTADO DO CEARÁ-
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL EDITAL DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 032/2016 Aviso de Licitação Comissão Permanente
de Licitação - Data de Abertura: 22/03/2016, às 09:00 h OBJETO:
Contratação de empresa especializada em serviços de contratação de
empresa especializada nos serviços de locação de palcos pequenos,
médios, conchas e chalé, toldos de 5x5m² e 10x10m², banheiro químico,
gerador móvel com capacidade de 205 kva, gride q30, arquibancada em
Madeira e camarote em Madeira (lote VII), para realização de eventos de
divulgação das ações governamentais desenvolvidas pela prefeitura
municipal de Sobral através do gabinete do prefeito e eventos de feiras,
congressos, palestras e cerimoniais afins organizados pelo gabinete do
prefeito. Valor do Edital: Gratuito. INFORMAÇÕES: Site:
www.sobral.ce.gov.br, (ACESSE LICITAÇÕES) e à Rua Viriato de
Medeiros, 1.250, 4º andar. Fone: (88) 3677-1157 e 1254, Sobral-CE,
08/03/2016. O Pregoeira Ricardo Barroso Castelo Branco.

- ESTADO DO CEARÁ-
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL EDITAL DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 034/2016 Aviso de Licitação Comissão Permanente
de Licitação - Data de Abertura: 22/03/2016, às 12:00 h OBJETO:
Contratação de empresa especializada nos serviços de Locação de
Refletores para eventos a serem organizados pelo Cerimonial do
Gabinete do Prefeito na SEde e dos Distritos do Municipio de Sobral.
Va l o r d o E d i t a l : G r a t u i t o . I N F O R M A Ç Õ E S : S i t e :
www.sobral.ce.gov.br, (ACESSE LICITAÇÕES) e à Rua Viriato de
Medeiros, 1.250, 4º andar. Fone: (88) 3677-1157 e 1254, Sobral-CE,
08/03/2016. O Pregoeiro Ricardo Barroso Castelo Branco.

- ESTADO DO CEARÁ-
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL EDITAL DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 031/2016 Aviso de Licitação Comissão Permanente
de Licitação - Data de Abertura: 18/03/2016 às 09:00h OBJETO:
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
cobertura fotográfica, filmagem digital e projeção em telão, de acordo
com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I deste Edital.
Va l o r d o E d i t a l : G r a t u i t o . I N F O R M A Ç Õ E S : S i t e :
www.sobral.ce.gov.br, (ACESSE LICITAÇÕES) e à Rua Viriato de
Medeiros, 1.250, 4º andar. Fone: (88) 3677-1157 e 1254, Sobral-CE,
08/03/2016.APregoeira Silvana Maria Paiva Carneiro.

- ESTADO DO CEARÁ-
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL EDITAL DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 045/2016 Aviso de Licitação Comissão Permanente
de Licitação - Data de Abertura: 21/03/2016 às 09:00h OBJETO:
Aquisição de material de expediente, para atendimento da Secretaria da
Gestão, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no
anexo I deste Edital. Valor do Edital: Gratuito. INFORMAÇÕES: Site:
www.sobral.ce.gov.br, (ACESSE LICITAÇÕES) e à Rua Viriato de
Medeiros, 1.250, 4º andar. Fone: (88) 3677-1157 e 1254, Sobral-CE,
08/03/2016. O Pregoeiro Ricardo Barroso Castelo Branco.

EXTRATO DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE LICITAÇÃO

- ESTADO DO CEARÁ -
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL EDITAL DE TOMADA
DE PREÇOS Nº 003/2016 Aviso de Licitação Comissão Permanente
de Licitação. Data de Abertura: 28/03/2016, às 09:00h.OBJETO:
Contratação de Empresa Especializada na Construção do muro do
cemitério do Distrito de Pedra de Fogo, Município de Sobral/CE. Valor
do Edital: Gratuito. INFORMAÇÕES: Site: www.sobral.ce.gov.br,
(Acesse o link Licitações) e à Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4º andar.
Fone: (88) 3677-1157. Sobral-CE, 08/03/2016. A COMISSÃO -
Verônica Mont'Alverne Guimarães Presidente.

- ESTADO DO CEARÁ -
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL EDITAL DE TOMADA
DE PREÇOS Nº 008/2016 Aviso de Licitação Comissão Permanente
de Licitação. Data de Abertura: 23/03/2016, às 09:00h.OBJETO:
Contratação de Empresa Especializada na Recuperação de Fachadas
dos Imóveis na Área Piloto do Centro Histórico do Município de
Sobral. Valor do Edital: Gratuito. INFORMAÇÕES: Site:
www.sobral.ce.gov.br, (Acesse o link Licitações) e à Rua Viriato de
Medeiros, 1.250, 4º andar. Fone: (88) 3677-1157. Sobral-CE,
08/03/2016. A COMISSÃO - Verônica Mont' Alverne Guimarães
Presidente.

AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO

LOTE 1 VENCEDORA -
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - Vr. Contratado -
88.385,10

EXTRATO DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE ADENDO 01

- A Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sobral, por
intermédio do Pregoeiro e membros da equipe de apoio designados,
conforme o caso, pelas Portarias N° 001/2016 PGM, comunica o
resultado do PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2016 - Aquisição de
Coletes de Segurança de alta visibilidade, fabricado em tecido dublado
na cor amarela e super resistente, termoldado com faixas retrorefletivas,
que atenda às resoluções nº 251/2007 e 356/2010 do
CONTRAN/DENATRAN, destinados aos permissionários do sistema
de Mototáxis deste município, conforme especificações e quantitativos
contidos no anexo 01, parte integrante do Edital, tendo como resultado
dos LOTES: adjudicado em 23/02/2016 e homologado em 02/03/2016.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Central de Licitações.
Sobral - Ceará, 07 de março de 2016. Ricardo Barroso Castelo Branco -
PREGOEIRO.

- A Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sobral, por
intermédio da Pregoeira e membros da equipe de apoio designados,
conforme o caso, pelas Portarias N° 001/2016 PGM, comunica o
resultado do PREGÃO ELETRÔNICO N° 004_2016: Serviço de
Seleção e Treinamento. A licitação tem o objetivo de contratação de
pessoa jurídica para prestação de serviços de capacitações livres nas
áreas de softwares e seu desenvolvimento, fotografia, produção e edição
de vídeos e áudios, oficinas de arte e cultura, e demais temáticas que
tenham relação com as políticas públicas de juventude, coordenada pela
Coordenadoria de Juventude, ligada ao Gabinete do Prefeito de Sobral,
conforme especificações e quantitativos contido no anexo 01, parte
integrante do Edital, tendo como resultado:

. adjudicado em 03/03/2016 e homologado em 04/03/2016.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Central de Licitações.
Sobral - Ceará, 07 de março de 2016. Silvana Maria Paiva Carneiro-
PREGOEIRA.

- ESTADO DO CEARÁ-
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL EDITAL DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 030/2016 Aviso de Licitação Comissão Permanente
de Licitação. Data de Abertura: 21/03/2016, às 12:00 h OBJETO
Contratação de pessoa física ou jurídica para Locação de imóvel que
contenha câmara frigorífica para uso exclusivo do setor de alimentação
escolar da Secretaria de Educação. Valor do Edital: Gratuito.
INFORMAÇÕES: Site: www.sobral.ce.gov.br, (ACESSE
LICITAÇÕES) e à Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4º andar. Fone: (88)
3677-1157 e 1254, Sobral-CE, 07/03/2016. A Pregoeira Silvana Maria
Paiva Carneiro.

- ESTADO DO CEARÁ-
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL EDITAL DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 039/2016 Aviso de Licitação Comissão Permanente
de Licitação. Data de Abertura: 21/03/2016, às 09:00 h OBJETO
Registro de Preços da Taxa de Administração visando a contratações
futuras e eventuais de serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes
de passagens rodoviárias no âmbito nacional, para atender às
necessidades dos órgãos e entidades da Administração Pública
Municipal de Sobral. Valor do Edital: Gratuito. INFORMAÇÕES: Site:
www.sobral.ce.gov.br, (ACESSE LICITAÇÕES) e à Rua Viriato de
Medeiros, 1.250, 4º andar. Fone: (88) 3677-1157 e 1254, Sobral-CE,
07/03/2016.APregoeira Silvana Maria Paiva Carneiro.

- ESTADO DO CEARÁ- PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL ADENDO 01 DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 012/2016 Aviso de Licitação Comissão Permanente
de Licitação - Nova Data de Abertura: 18 / 03 / 2016, às 12:00 h
OBJETO: Contratação de empresa especializada nos serviços de
Realização de Seguros de Responsabilidade Civil para o Evento do
Revezamento da Tocha Olímpica dos Jogos Rio 2016, na cidade de
Sobral - CE. Valor do Edital: Gratuito. INFORMAÇÕES: Site:
www.sobral.ce.gov.br, (ACESSE LICITAÇÕES) e à Rua Viriato de
Medeiros, 1.250, 4º andar. Fone: (88) 3677-1157 e 1254, Sobral-CE,
07/03/2016. O Pregoeiro Ricardo Barroso Castelo Branco.
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prestação de serviços de captura e transporte de animais apreendidos (serviço
de correição) em vias públicas do município de sobral ce (com motoristas,
laçadores e manejadores de animais, assim como a responsabilidade pela
manutenção do veículo, combustíveis, fardamento do pessoal de serviço e os
equipamentos de proteção individuais epis a cargo da contratada).
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 188/2015. VALOR: R$ 159.500,00
(Cento e cinqüenta e nove mil e quinhentos reais). PRAZO DE VIGÊNCIA:
prazo de vigência será a partir da data da assinatura do contrato até 31 de
dezembro de 2016. DATA: 04 de março de 2016.

- CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por seu Secretário de Educação o
Sr. JULIO CESAR DA COSTA ALEXANDRE. CONTRATADO: R. R.
PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULO LTDA-ME,
representado pelo Sr. FRANCISCO RENAN DE AZEVEDO PORTELA.
OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias
para a Contratação de Empresa especializada na Construção de uma quadra
coberta com vestiário - Escola Raimundo Santana. MODALIDADE:
Tomada de Preços nº 039/2014-SEDUC/CPL. PRAZO DE VIGÊNCIA: 180
(cento e oitenta) dias. DATA: 02 de março de 2016.

- CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por seu Secretário de Educação o
Sr. JULIO CESAR DA COSTA ALEXANDRE. CONTRATADO:,
TECNOCON TECNOLOGIA EMCONSTRUÇÕES LTDA representado
pelo Sr. FERNANDO ANTONIO FARIAS FROTA. OBJETO: Prorrogar o
prazo de vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias para a Contratação de
Empresa Especializada para Construção de Escola de Ensino Infantil e
Fundamental de 12 salas, no Distrito de Jordão, situada no Município de
Sobral. MODALIDADE: Concorrência Pública nº 005/2014-SEDUC/CPL.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias. DATA: 02 de março de
2016.

- CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por seu Secretário de Educação o
Sr. JULIO CESAR DA COSTA ALEXANDRE. CONTRATADO:,
TECNOCON TECNOLOGIA EMCONSTRUÇÕES LTDA representado
pelo Sr. FERNANDO ANTONIO FARIAS FROTA. OBJETO: Prorrogar o
prazo de vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias para a Contratação de
Empresa Especializada para Construção de Escola de Ensino Infantil e
Fundamental de 12 salas, no Distrito de Jaibaras situada no Município de
Sobral. MODALIDADE: Concorrência Pública nº 019/2013-SEDUC/CPL.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias. DATA: 07 de março de
2016.

. O DIRETOR PRESIDENTE INTERINO DO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL SAAE, no
uso de suas atribuições legais, que lhe confere oAto nº 14.129/2015-GPde 21
de dezembro de 2015, ratificado pelo Ato nº 14.290/2016 GP de 19 de
fevereiro de 2016 e o art.43, §3º da Lei nº 038/92 de 15 de dezembro de 1992;
RESOLVE: Art. 1° - Designar o servidor Simão Albuquerque Paiva, para
responder pelo Cargo de Provimento em Comissão de Gerente de
Planejamento e Controle de Operações e Obras do Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de Sobral SAAE, criado através do art. 25, Parágrafo Único
da Lei nº 1150 de 10 de maio de 2012.Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Publique-se.
Registre-se. Cientifique-se. Cumpra-se. Gabinete do Diretor Presidente do
SAAE/SOBRAL, em 8 de março de 2016. José Ilo de Oliveira Santiago -
Diretor Presidente Interino.

- Vistos e examinados estes autos epigrafados, nos termos
Artigo 184 da lei nº 38\1992 Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos
do Município, das autarquias e das Fundações Municipais de Sobral.
RELATÓRIO - Trata-se de processo administrativo nº 01/2015 dividido em
vinte e seis subprocessos administrativos (Processos nº 01.01 a 01.26/2015)
que tem como objeto a permanência ou vacância dos servidores efetivos e em
exercício com a aposentadoria voluntária perante o Regime Geral da
Previdência Social. Ressalta-se que o subprocesso nº 01.05/2015 do servidor
Expedito do Nascimento Silva, Mart.: 136, ocupante do cargo de assistente
de operação mediante seu pedido exoneração formalizado junto ao setor
competente quedou-se sem efeito desde já determino seu arquivamento.
Desta forma, passa a restar apenas 25 processos a serem julgados. A
instauração destes processos teve como marco inicial a Portaria nº 25/2015, a
qual determina dentre outras, que o processo siga ao setor jurídico antes da
decisão do Diretor Presidente, para emissão de parecer jurídico, uma vez que
a matéria em questão é unicamente de direito. Todos os processos são
padronizados, contendo: recomendação nº 03/2015 do Ministério Público do
Estado do Ceará no sentido de abertura do procedimento administrativo e
adoção das medidas legais cabíveis; termo de audiência pública junto ao
Ministério Público com o compromisso por parte do Gestor desta Autarquia
para abertura do procedimento administrativo em questão; Portaria nº

EXTRATO DE ADITIVO

EXTRATO DE ADITIVO

EXTRATO DE ADITIVO

PORTARIA Nº 13/2016

Proc.: 01/2015

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE ADITIVO

TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE ADITIVO

EXTRATO DE CONTRATO

- CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por sua Secretária da Saúde a Sra.
MÔNICA SOUZA LIMA. CONTRATADO: MY ELETRO COMERCIAL
DE AR CONDICIONADO LTDA representado pelo Sr. FRANCISCO DAS
CHAGAS RODRIUES FILHO. OBJETO: SERVIÇO DE INSTALÇAO DE
AR-CONDICIONADO MODELO SPLIT, destinadas as Unidades Básicas
da Secretaria da Saúde do Município de Sobral. MODALIDADE: Pregão
Presencial nº 177/2015. VALOR: R$ 125.000,00 (Cento e vinte e cinco mil
reais). GESTOR/FISCALIZAÇÃO: Claudia Gurgel. PRAZO DE
VIGÊNCIA: O prazo de vigência será a partir da data da publicação de seu
extrato no Impresso Oficial do Municipio IOM até o dia 31 de dezembro de
2016. DATA: 01de março de 2016.

- CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por sua Secretária de Urbanismo,
Patrimônio e Meio Ambiente a Sra. GIZELLA MELO GOMES.
CONTRATADO: I. P. ENGENHARIA E PROJETOS LTDA-ME,
representado pelo Sr. IGOR CARBEIRO PARENTTE. OBJETO: Prorrogar
o prazo de vigência por mais 240 (duzentos e quarenta) dias para a
Contratação de empresa especializada para execução da Construção de uma
Praça no entorno do Memorial da Vila Recanto II PT 0192802-33.
MODALIDADE: Concorrência Pública nº 012/2015-SEURB/CPL. DATA:
27 de janeiro de 2016.

- CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por seu Secretário de Obras o Sr.
JOSÉ ILO DE OLIVEIRA SANTIAGO. CONTRATADO: JOÃO TORRES
FILHO, representado pelo Sr. JOÃO TORRES FILHO. OBJETO: Segundo
Termo de Apostilamento ao Contrato sob a modalidade de Concorrência
Pública nº 021/2014-SEBRAS/CPL, tendo em vista o reajuste contratual da
11ª, 12ª, 13ª, 14ª,, 15ª, 16ª, 17ª e 18ª medição da obra de pavimentação em
pedra tosca em vários logradouros dos Distritos de Aprazível, Pedra de Fogo
e Jordão do Município de Sobral, atestado pela Secretaria de Obras no valor
de R$ 8.378,72 (Oito mil trezentos e setenta e oito reais e setenta e dois
centavos), conforme processo 0107016. MODALIDADE: Concorrência
Pública nº 021/2014-SEBRAS/CPL. DATA: 19 de fevereiro de 2016.

- CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por seu Secretário de Obras o Sr.
JOSÉ ILO DE OLIVEIRA SANTIAGO. CONTRATADO: JOÃO TORRES
FILHO, representado pelo Sr. JOÃO TORRES FILHO. OBJETO: Segundo
Termo de Apostilamento ao Contrato sob a modalidade de Concorrência
Pública nº 020/2014-SEBRAS/CPLtendo em vista o reajuste contratual da 4ª
e 5º medição da obra de Construção de pavimentação em pedra tosca em
vários logradouros dos Distritos de Jaibaras, São José do Torto e Rafael
Arruda do Município de Sobral, atestado pela Secretaria de Obras no valor de
R$ 3.496,20 (Três mil quatrocentos e noventa e seis reais e vinte centavos),
conforme processo 0106916. MODALIDADE: Concorrência Pública nº
020/2014-SEBRAS/CPL. DATA: 19 de fevereiro de 2016.

- CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por seu Secretário da
Conservação e Serviços Públicos o Sr. JORGE VASCONCELOS
TRINDADE. CONTRATADO: IDR COMÉRCIO DE MÓVEIS E
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA-ME representado pelo Sr.
DARIO OLNEY FARIAS MARTINS. OBJETO: Aquisição de Coletes de
Segurança de alta visibilidade, fabricado em tecido dublado na cor amarela e
super resistente, termoldado com faixas retrorefletivas, que atenda às
resoluções nº 251/2007 e 356/2010 do CONTRAN/DENATRAN,
destinados aos permissionários do sistema de Mototáxis deste município.
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 006/2016. VALOR: R$ 100.995,00
(Cem mil novecentos e noventa e cinco reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: O
Contrato resultante da presente licitação terá vigência a partir de sua
assinatura, até 31 (trinta e um) de dezembro de 2016. DATA: 02 de março de
2016.

- CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por seu Secretário de Obras o Sr.
JOSÉ ILO DE OLIVEIRA SANTIAGO. CONTRATADO: ENGETRATE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-ME, representado pelo Sr.
OSNIVANDRO PAIVA DE OLIVEIRA. OBJETO: Prorrogar o prazo de
vigência por mais 360 (trezentos e sessenta) dias para a Contratação de
Empresa Especializada na Ampliação da ETA Dom Expedito, Convênio
Ministério das Cidades PT 0406607-26 no Município de Sobral.
MODALIDADE: Concorrência Pública nº 003/2014-SEBRAS/CPL.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 360 (trezentos e sessenta) dias. DATA: 04 de
fevereiro de 2016.

- CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPALDE SOBRAL, representado por sua Secretária daAgricultura e
Pecuária a Sra. LUIZA LÚCIA DA SILVA BARRETO. CONTRATADO:
DANIELA R. DA SILVA-ME representado pelo Sr. ANTONIO FÁBIO DE
SÁ MORAES. OBJETO: Contratação de empresa especializada na
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ATO DE NOMEAÇÃO 203/2016

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N°. 003,DE 07 DE MARÇO DE 2016

- O Sr. Presidente da Câmara Municipal de
Sobral-CE, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal
nº 038/92 de 15/12/1992, que instituiu o Regimento Jurídico Único para os
servidores da Câmara Municipal de Sobral. RESOLVE: Nomear o(a) Sr (a).
SAMIR NOBRE CHAVES, para o cargo de PROCURADOR JURÍDICO, com
carga horária semanais de 20(vinte) horas semanais, aprovado(a) através de
Concurso Público, conforme Edital de Convocação nº 002, de 16 de fevereiro de
2016. PAÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL, em 08 de março de
2016. JOSÉ CRISÓSTOMO BARROSO IBIAPINA Presidente.

. JOSÉ
CRISÓSTOMO BARROSO IBIAPINA, Presidente da Câmara Municipal de
Sobral, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 58,
inciso XI, da Lei Orgânica Municipal (LOM) e; CONSIDERANDO
aclassificação do(s) candidato(s) mencionado(s) no Item 14 do Edital do
Concurso Público para preenchimento de vagas do quadro efetivo da
administração pública municipal; regido pelo Edital nº 001, de 01 de setembro de
2015, homologado através em 19 de janeiro de 2016; CONSIDERANDO a estrita
observância àregra prevista no artigo37, inciso I da Constituição Federal;
RESOLVE: Art . 1° . Fica(m) convocado(s) o(s) candidato(s)
aprovado/classificado(s) no Concurso Público 001/2015, abaixo denominado(s),
para comparecer(em) ao Departamento de Recursos Humanos da Câmara
Municipal, a fim de apresentar os documentos exigidos conforme Edital n°
001/2015 para a efetiva nomeação. Art. 2°.Para tomar posse, o (a) candidato(a)
deverá apresentardocumentação no original e fotocópia autenticada em cartório,
que comproveos requisitos exigidos no item 16.1 do edital 001/2015, a seguir
elencados: I- Cédula de Identidade; II- Cadastro de Pessoa Física (CPF); III-
Certidão de Casamento ou Nascimento; IV- Carteira de Trabalho (CTPS); V-
Cartão do PIS/PASEP; VI- Titulo de Eleitor; VII- Comprovante de Residência
(atual); VIII-Conta Corrente CEF; IX- Certidão de Reservista, se do sexo
masculino; X-Certidão Negativa de Débitos para com o município no ato posse;
XI-Certidão de Antecedentes; XII-Atestado de Saúde Física e Mental (Pré-
Admissional) expedido pela Junta Médica Oficial do Município; XIII- Uma foto
3x4 digitalizada, CD, Pen drive ou outras mídias; XIV-Registro no conselho da
respectiva categoria quando se tratar de profissão regulamentada, incluindo-se
comprovante de quitação de anuidade e certidão de regularidade; XV-
Comprovante de Escolaridade, através de histórico escolar,diploma, conforme
exigência do cargo ao qual concorre, devidamente registradopelo MEC; XVI-
Declaração negativa de acúmulo de cargo público; XVII- Declaração de Bens;
Art. 3ºA inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades naapresentação dos
documentos exigidos no edital do certame, verificadas aqualquer tempo,
acarretará na nulidade de pleno direito do ato de nomeaçãodo(s) candidato(s) ora
convocado(s). Art. 4° Será considerado desistente e, portanto, eliminado
doconcurso público o(s) candidato(s) que não se apresentar a administraçãopara a
posse no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicaçãodesse edital.Art.
5°Apublicação do presente edital de convocação serátornada pública por meio da
Imprensa Oficial do Municípiosendo de responsabilidade do(s) candidato(s) o
acompanhamento de taispublicações, na forma do edital nº 001/2015. Registre-se
e publique-se. Sobral-CE, 07 de março de 2016. JOSÉ CRISÓSTOMO
BARROSO IBIAPINA Presidente.

25/2015 de abertura de inquérito administrativo; ata de instalação e de início
dos trabalhos; instrução contendo cópia do processo nº 5020/2015 Tribunal
de Contas do Município, originado de consulta feita pela gestão do SAAE
sobre a legalidade da cumulação de cargo efetivo com a aposentadoria do
Regime Geral de Previdência sem a realização de concurso público, sendo
que em tal processo, tantoAssessor Jurídico destaAutarquia, quanto diretoria
de assistência técnica e a Procuradora do Tribunal de Contas, ambos do TCM,
foram pela ilegalidade de tal cumulação; ofício nº 06/2015 encaminhado pela
Advogada Pública desta Autarquia ao Ministério Público enfatizando a
necessidade de consulta ao TCM e ponderando os entendimentos
jurisprudenciais a respeito do tema; contracheque e carta de aposentadoria do
servidor indicando a cumulação; notificação para defesa; requerimento dos
servidores questionando alguns termos usados pela Comissão na notificação
e resposta pela comissão a tal requerimento; defesas administrativas, sendo
algumas realizadas pelo Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e
Meio ambiente do Ceará e a próprio punho, outras somente a próprio punho;
relatório da comissão processante concluindo pela exoneração do servidor
que se encontra em cumulação de cargo efetivo e aposentadoria pelo RGPS
originada do mesmo cargo; CI.: 24.11.01\2015 CPIPAD encaminhando os
autos ao diretor administrativo para supervisionar seu andamento com
posterior remessa dos autos a advogada pública do SAAE que emitiu parecer
Nº 14 /2016 ASJU opinando pela não cumulação de proventos e vencimentos
e pela atuação da administração pública em conformidade com a estrita
legalidade; requerimento das partes interessadas pela dilação do prazo em
virtude da necessidade de se realizar interrogatório, na qual foi
administrativamente negado pela comissão processante por se tratar de fatos
incontroversos sendo o mérito eminentemente legal. É o que basta relatar.
Diante desta situação passo a decidir: Os procedimentos do processo
administrativo disciplinar em apreço correspondem com todas as
formalidades legais tendo sido desenvolvido sem vícios capazes de causar sua
anulação. Considerando que o Estatuto do Servidor Público do Município de
Sobral, Lei Municipal N.º 38\92, e sua posterior alteração mediante lei Nº
1539 de 26 de fevereiro de 2016 que refaz a redação original acrescentando
em seuArt. 35(...) V aposentadoria compulsória; “Art.2º Ficam acrescidos os
parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º ao Art.35 da Lei nº 038, de 15 de dezembro de 1992,
com as seguintes e respectivas redações: “§ 1º O servidor aposentado, salvo o
aposentado por invalidez ou especial, dos quadros funcionais do município de
Sobral, poderá optar em permanecer nos quadros funcionais do município,
ocupando o mesmo cargo, até completar a idade para aposentadoria
compulsória, desde que seja filiado ao Regime Geral de Previdência Social e
não haja desligamento por ato administrativo. § 2º Nos casos do parágrafo
acima, o servidor terá o prazo de (30) trinta dias, a partir do recebimento da
primeira parcela de seu benefício previdenciário e desde que não tenha
cessado a prestação de seus serviços, para apresentar requerimento formal
perante a administração municipal manisfestando a opção que trata o § 1º § 3º.
A opção de que trata o § 1º não conduz, automaticamente formal perante a
administração municipal manifestando a opção que trata o § 1º, § 3º. A opção
de que trata o § 1º não conduz, automaticamente, à permanência do servidor
nos quadros funcionais da administração municipal, ficando o requerimento
do servidor condicionado à apreciação da administração municipal, em sede
de processo administrativo, mediante prévio parecer jurídico, onde serão
analisados os aspectos da conveniência, oportunidade e economicidade em
prol do serviço público. § 4º Os servidores que tenham permanecido nos
quadros funcionais da forma do 1º§ até a publicação desta lei, terão o prazo
referido no § 2º, a partir da entrada em vigor da mesma, para exercício de sua
opção diretamente ao órgão a qual estejam vinculados, ficando dispensados
da apreciação do mesmo pela administração municipal”. A lei nº 1539 de 26
de fevereiro de 2016 teve sua publicação em 3 de março de 2016, que altera o
artigo 35, inciso V da Lei nº 038/92 Regime Jurídico Único dos servidores
públicos do Município, das Autarquias e das Fundações Municipais, do
Município de Sobral. É sabido que nossos limites funcionais estão adornados
pela legalidade estrita, conforme leciona o prof. Bandeira de Mello, no seu
"Curso de Direito Administrativo": "(...) o princípio da legalidade significa
que a Administração sempre se submeterá à lei e só poderá agir quando e
como a lei autorizar. Enquanto ao particular “é lícito fazer tudo o que a lei não
proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza”,
não podendo o administrador afastar-se ou desviar-se dos mandamentos da lei
e das exigências do bem comum, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à
responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso." Passo a
decidir: Dispositivo Mediante o apresentado pelos autos do processo
administrativo epigrafado e os motivos supra exposto. Intime-se os servidores
na relação em anexo para que no prazo de 30 ( trinta ) dias apresentem
requerimento formal perante a administração municipal manifestando a
opção de permanecer ou não nos quadros funcionais do município, ocupando
o mesmo cargo, até completar a idade para aposentadoria compulsória,
considerando que todos são filiados ao Regime Geral de Previdência Social,
mediante formulário próprio a ser produzido e fornecido pela chefia de gestão
de pessoas cabendo a este setor o recebimento, protocolo e remessa ao diretor
presidente para conhecimento e devidas providências. Caso a opção do
servidor seja apenas pelos proventos ou em caso de contumácia - opere-se o
seu desligamento material e formalmente mediante exoneração, ante o
reconhecimento de sua vacância. Cumpra-se, registre-se e intime-se, com
cópia aos órgãos federais INSS, AGU e MP Estadual. Sobral (CE.), em 7 de
março de 2016. José Ilo de Oliveira Santiago - Diretor Presidente Interino.
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