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Sobral (CE), terça-feira, 24 de janeiro de 2017

SECRETARIA SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE DE SOBRAL - CONVOCAÇÃO CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - O
Secretário da Saúde do Município de Sobral, Sr. Gerardo Cristino
Filho, no uso de suas atribuições legais, convoca os seguintes
aprovados classificados do Concurso Público para provimento de
cargos efetivos de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de
Combate às Endemias - 2016, por ordem de classificação, para
recebimento da relação de documentos e exames necessários para
inicio das atividades. Os candidatos deverão comparecer à Secretaria
da Saúde de Sobral, localizada na Rua Boulevard João Barbosa, nº
773, Centro, Sobral/Ce, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da
publicação desta convocação. Gerardo Cristino Filho - Secretário da
Saúde.

ESCOLA DE FORMAÇÃO EM SAÚDA DA FAMÍLIA
VISCONDE DE SABÓIA
EDITAL Nº 01/2017 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE
FACILITADOR DO CURSO TÉCNICO EM HEMOTERAPIA O
MUNICÍPIO DE SOBRAL, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ/MF sob nº 07598634/0001-37, com sede
administrativa sito na Rua Viriato de Medeiros, nº 1250, Centro, através
de sua SECRETARIA DE SAÚDE, neste ato representada por seu
secretário, Dr. GERARDO CRISTINO FILHO, brasileiro, casado,
médico, residente e domiciliado neste município, regularmente inscrito
no CPF/MF sob o nº 164.166.783- 49, vem por meio deste instrumento,
tornar público para o conhecimento dos interessados, a abertura do
processo seletivo simplificado para contratação por tempo determinado
de facilitador das unidades didáticas do módulo específico II do Curso
Técnico em Hemoterapia, conforme Resolução nº 243/2011- CIB /CE
nos termos seguintes: 1. DO OBJETO DA SELEÇÃO: Constitui objeto
deste edital a seleção de facilitadores para as unidades didáticas do
módulo específico II do Curso Técnico em Hemoterapia, a ser realizado
pela Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia,
unidade administrativa vinculada a Secretaria da Saúde, criada através
do Decreto nº 1247 de 13 de agosto de 2010 situada na Av. John Sanford,
1320 – Junco, Sobral-CE. 2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2.1. O presente Processo Seletivo Simplificado será coordenado e
executado pela Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de
Sabóia. 2.2. A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas
deste Edital, como também dos comunicados e outros informativos a
serem eventualmente divulgados. 2.3. Não será fornecido ao candidato
qualquer documento comprobatório de classificação neste Processo
Seletivo Simplificado, valendo para este fim a publicação da lista dos
candidatos classificados no Impresso Oficial do Município. 2.4. O
Processo Seletivo Simplificado será composto de 2 (duas) etapas, sendo
a primeira de caráter classificatório constante da avaliação curricular; e a
segunda, de caráter classificatório e eliminatório, constante da análise do
plano de aula. 2.5. A classificação do candidato no Processo Seletivo
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Simplificado gera apenas a expectativa de direito à contratação. É
reservado ao Município de Sobral o direito de proceder à contratação em
número que atenda aos seus interesses e às suas necessidades. 2.6. A
contratação se dará por tempo determinado para a execução do presente
curso, sendo o prazo estabelecido a critério da administração de acordo
com a carga horaria e com o cronograma do curso, sendo, ainda, admitido
a prorrogação do prazo para o cumprimento do objeto, desde que não
haja alterações no valor do contrato. 3. DAS VAGAS PARA AS
UNIDADES DIDÁTICAS OFERTADAS 3.1. Serão ofertadas 04
(quatro) vagas, sendo uma para cada unidade didática do módulo
específico II abaixo discriminadas, podendo cada candidato concorrer a
até 02(duas) unidades didáticas.

3.2. Os candidatos obrigatoriamente deverão indicar na ficha de
inscrição a(s)unidade(s) didática(s)para a qual(ais) deseja(m) concorrer,
sob pena de ser cancelada a inscrição. 4. DO PERFIL DOS
PARTICIPANTES: 4.1. Poderão concorrer somente pessoas físicas que
comprovadamente preencham os seguintes requisitos: a)Nível superior
completo em Farmácia; b)Ter no mínimo dois anos de atuação em
serviços de Hemoterapia; c)Disponibilidade de cargo horária compatível
com o curso; d)Estar regularizado com o Conselho da Categoria; e)Estar
em pleno gozo de seus direitos civis e políticos; f)Não incorrer nas regras
de vedação de acumulação ilícita de cargo, emprego ou função pública.
4.2. Com base na alínea “f” do item 4.1 poderá ser indeferida, ex officio,
a contratação 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.
4.3. As aptidões do cargo podem justificar a exigência de outros
r e q u i s i t o s p a r a a c o n t r a t a ç ã o 5 . D A S AT I V I D A D E S
DESENVOLVIDAS: São atribuições do Facilitador: a)Desenvolver
com os discentes as atividades teórico prática de acordo com a
metodologia proposta pela Escola de Formação em Saúde da Família
Visconde de Sabóia; b)Orientar os alunos quanto à utilização do material
didático e de apoio; c)Analisar com o coordenador pedagógico as
avaliações e atividades de dispersão e concentração, com base no
conteúdo estudado; d)Elaborar e apresentar nas reuniões com a
coordenação pedagógica os planos de aula e diários de classe
adequadamente preenchidos; e)Observar diariamente a programação
pedagógica através do cronograma para garantir o envolvimento efetivo
dos alunos; f)Elaborar e entregar relatório mensal das atividades para o
coordenador geral; g)Cumprir as determinações administrativas e
pedagógicas da Escola de Formação em Saúda da Família Visconde de
Sabóia; h)Responsabilizar-se por todas as demais atividades
relacionadas com o curso. 6. DA CONTRATAÇÃO E DO VALOR DA

REMUNERAÇÃO 6.1. A contratação dos candidatos aprovados se dará
por tempo determinado, sendo pago a título de remuneração o valor de
R$ 30,00 (trinta reais) por hora aula facilitada, calculada de acordo com a
carga horária de cada unidade didática. 6.2. O valor da hora aula previsto
no item 6.1. será pago independentemente da titulação do candidato. 6.3.
Do valor total da remuneração serão deduzidos os tributos e demais
encargos legais. 6.4. A remuneração só será paga após a conclusão da
unidade didática e entrega de toda documentação exigida pela
coordenação. 6.5. A fonte de recursos para o pagamento das despesas
decorrentes da contratação dos candidatos aprovados na presente seleção
será oriunda da dotação orçamentária de nº
0701.10.301.0145.2076.339036.03 7. DO LOCAL DE
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES: As atividades serão
desenvolvidas predominantemente no município de Sobral, Ceará. 8.
DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO:

9. DA INSCRIÇÃO 9.1. A inscrição do candidato implicará o
conhecimento e a aceitação das instruções estabelecidas neste
regulamento e nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais
aditamentos, comunicações, instruções e convocações, acerca das quais
não se poderá alegar desconhecimento. 9.2.Do período e local de
inscrição: As inscrições serão efetuadas no período de 16 a 23 de janeiro
de 2017, no horário das 08h às 12h e das 14h às 17h, na sede da Escola de
Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia, situada na Av. John
Sanford, 1320 – Junco – Sobral-CE. 9.3. 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 edital), inclusive com a indicação da(s)
disciplina(s) que deseja concorrer; II – Currículo Padronizado com as
comprovações dos critérios previstos para análise curricular (Anexo II
deste edital), inclusive quanto ao perfil dos participantes solicitado no
item 4; III - Uma foto 3x4; IV - Cópia do comprovante de endereço; V –
Cópia do RG e CPF; VI – Cópia do título de eleitor; VII- Cópia da
carteira de reservista no caso do sexo masculino. VIII – Proposta
preliminar do plano de aula para cada unidade didática que deseja
concorrer. Caso o candidato esteja inscrito em mais de uma unidade
didática, deverá apresentar uma proposta preliminar do plano de aula
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para cada unidade didática que esteja concorrendo. IX – Declaração de
não acumulação ilícita de cargos, emprego ou função pública (ANEXO
III deste edital). 9.4.Não haverá inscrição condicional, por via postal ou
fora do prazo. 9.5. Verificado, a qualquer tempo, o recebimento de
inscrição que não atenda a todos os requisitos fixados, será
imediatamente cancelada. 10.DO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO 10.1. O presente processo seletivo simplificado será
composto de 02 (duas) etapas, abaixo descritas: 10.2. Da Primeira Etapa
da Seleção - Avaliação Curricular - Julgamento dos Títulos e
Documentos. 10.2.1. A primeira etapa da seleção de caráter
classificatória, se dará através da avaliação curricular e seguirá o modelo
padronizado previsto no ANEXO II deste edital, onde serão avaliados os
títulos e documentos apresentados, podendo o candidato atingir nesta
etapa a pontuação máxima de 100 (cem) pontos. 10.3. Da Segunda Etapa
da Seleção – Análise da Proposta Preliminar de Plano de Aula. 10.3.1. A
segunda etapa da seleção de caráter classificatória e eliminatória
consistirá na análise da proposta preliminar do plano de aula construida
pelo candidato para cada unidade didática a ser facilitada. 10.3.2. A
proposta preliminar do plano de aula deverá ser entregue juntamente
com o currículo padronizado, no ato da inscrição. 10.3.3. Caso o
candidato esteja inscrito em mais de uma unidade didática , deverá
apresentar uma proposta preliminar do plano de aula para cada unidade
didática que esteja concorrendo. 10.3.4. A avaliação da proposta
preliminar do Plano de Aula se dará com base nos critérios abaixo
descritos a serem avaliados pela banca examinadora, podendo o
candidato atingir a pontuação máxima de 100 (cem) pontos, sendo
considerado eliminado o candidato que obtiver pontuação igual ou
inferior a 50(cinquenta) pontos.

11.2. Serão considerados aprovados (classificados), os candidatos que
obtiverem a maior pontuação na nota final (NF), limitando-se ao número
de vagas ofertadas . 12. 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. 13. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO Os
resultados do processo seletivo serão divulgados na Imprensa Oficial do
Município de Sobral. 14. DA FASE RECURSAL 14.1. Ao candidato
regularmente inscritos estará assegurado o direito à interposição de
recurso, na data prevista no cronograma constante do item 7 deste edital,
no horário das 08h às 12h e das 14h às 17h. 14.2. Os recursos deverão ser
entregues presencialmente pelo candidato na secretaria da Escola de
Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia. 14.3. No recurso
deverá constar a justificativa do pedido, apresentando sua fundamentação
teórica e/ou factual e anexando as comprovações que julgar pertinente.
14.4. Serão indeferidos os recursos apresentados em desacordo com o
previsto neste edital. 14.5. Não serão aceitos recursos interpostos por fax,
telegrama, e-mail ou outro meio eletrônico. 14.6. Não será objeto de
análise o recurso que apresentar documento “novo”, ou seja, aquele que
não foi juntado à época da inscrição. 15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. Não haverá vínculo empregatício para qualquer fim entre o
candidato contratado 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. 15.2. O não comparecimento do
candidato quando convocado, implicará na sua imediata eliminação. 15.3.
Além dos documentos apresentados no ato da inscrição, outros poderão
ser solicitados para a efetivação da contratação. 15.4. A contratação por
tempo determinado do candidato aprovado e convocado extinguir-se-á: a)
pelo término do prazo contratual; b) por iniciativa da administração
pública, a qualquer momento, independentemente de notificação prévia,
caso o candidato aprovado não apresente postura ética e desempenho
profissional satisfatório no decorrer do curso, ou cometer falta grava. c)
por iniciativa do contratado. 15.5. O resultado do presente processo
seletivo terá validade por 12 (doze) meses, a contar da data de divulgação
do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período caso seja da
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necessidade, do interesse e conveniência do Município de Sobral. Ao final
deste período de validade ou ao final da prorrogação, o resultado do
processo seletivo perde definitivamente a validade, ficando o Município
de Sobral dispensado da convocação dos aprovados para assumir as
contratações. 15.6. Os casos omissos deste edital serão decididos pela
Direção da entidade responsável pelo processo seletivo simplificado.
Sobral - CE, 19 de janeiro de 2017. Gerardo Cristino Filho - Secretário de
Saúde do Município de Sobral-CE.
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contratação se dará por tempo determinado para a execução do presente
curso, sendo o prazo estabelecido a critério da administração de acordo
com a carga horaria e com o cronograma do curso, sendo, ainda, admitido
a prorrogação do prazo para o cumprimento do objeto, desde que não
hajaalterações no valor do contrato. 3. DAS VAGAS PARA AS
UNIDADES DIDÁTICAS OFERTADAS Serão ofertadas 02 (duas)
vagas para supervisionar os estágios das unidades didáticas do módulo
específico II do Curso Técnico em Hemoterapia, a seguir relacionadas:

EDITAL Nº 02/2017 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE
PROFESSOR SUPERVISOR DE ESTÁGIO DO CURSO TÉCNICO
EM HEMOTERAPIA O MUNICÍPIO DE SOBRAL, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 07598634/0001-37,
com sede administrativa sito na Rua Viriato de Medeiros, nº 1250,
Centro, através de sua SECRETARIA DE SAÚDE, neste ato
representada por seu secretário, Dr. GERARDO CRISTINO FILHO,
brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado neste município,
regularmente inscrito no CPF/MF sob o nº 164.166.783- 49, vem por
meio deste instrumento, tornar público para o conhecimento dos
interessados, a abertura do processo seletivo simplificado para
contratação por tempo determinado de professo supervisor de estágiodas
das unidades didáticas do módulo específico II do Curso Técnico em
Hemoterapia, conforme Resolução nº 243/2011- CIB /CE, nos termos
seguintes: 1. DO OBJETO DA SELEÇÃO: Constitui objeto deste edital
a seleção de professor supervisor de estágios das unidades didáticas do
módulo específico II do Curso Técnico em Hemoterapia, a ser realizado
pela Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia,
unidade administrativa vinculada a Secretaria da Saúde, criada através
do Decreto nº 1247 de 13 de agosto de 2010 situada na Av. John Sanford,
1320 – Junco, Sobral-CE. 2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2.1. O presente Processo Seletivo Simplificado será coordenado e
executado pela Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de
Sabóia. 2.2. A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas
deste Edital, como também dos comunicados e outros informativos a
serem eventualmente divulgados. 2.3. Não será fornecido ao candidato
qualquer documento comprobatório de classificação neste Processo
Seletivo Simplificado, valendo para este fim a publicação da lista dos
candidatos classificados no Impresso Oficial do Município. 2.4. O
Processo Seletivo Simplificado será composto de 2 (duas) etapas, sendo
a primeira de caráter classificatório constante da avaliação curricular; e a
segunda, de caráter classificatório e eliminatório, constante da análise do
plano de estágio. 2.5. A classificação do candidato no Processo Seletivo
Simplificado gera apenas a expectativa de direito à contratação. É
reservado a esta Secretaria o direito de proceder à contratação em
número que atenda aos seus interesses e às suas necessidades. 2.6. A

4. DO PERFIL DOS PARTICIPANTES: Poderão concorrer somente
pessoas físicas que comprovadamente preencham os seguintes requisitos:
a)Nível superior completo em Farmácia; b)Experiência comprovada de
pelo menos 06 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. 4.1.
Com base na alínea “f” , poderá ser indeferida, exofficio, 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. 4.2. As
aptidões do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos para a
contratação. 5. DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: São atribuições
do Professor Supervisor de Estágios: a)Acompanhar os discentes 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 cronograma para garantir o envolvimento efetivo dos discentes;
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. 6. DA CONTRATAÇÃO E DO VALOR DA
REMUNERAÇÃO 6.1. A contratação dos candidatos aprovados se dará
por tempo determinado, sendo pago a título de remuneração o valor de R$
17,00 (dezessete reais) por hora aula supervisionada, calculada de acordo
com a carga horária de cada unidade didática. 6.2. O valor da hora aula
supervisionada previsto no item 6.1. será pago independentemente da
titulação do candidato. 6.3. Do valor total da remuneração serão deduzidos
os tributos e demais encargos legais. 6.4. A remuneração só será paga após
a conclusão da unidade didática e entrega de toda documentação exigida
pela coordenação. 6.5. A fonte de recursos para o pagamento das despesas
decorrentes da contratação dos candidatos aprovados na presente seleção
será oriunda da dotação orçamentária de nº
0701.10.301.0145.2076.339036.03 7. DO LOCAL DE
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES: As atividades serão
desenvolvidas predominantemente no município de Sobral, Ceará. 8. DO
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
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9. DA INSCRIÇÃO 9.1. A inscrição do candidato implicará o
conhecimento e a aceitação das instruções estabelecidas neste
regulamento e nas normas legais pertinentes, bem como em
eventuais aditamentos, comunicações, instruções e convocações,
acerca das quais não se poderá alegar desconhecimento. 9.2.Do
período e local de inscrição: As inscrições serão efetuadas no período
de 16 a 23 de janeiro de 2017 ,no horário das 08h às 12h e das 14h às
17h, na sede da Escola de Formação em Saúde da Família Visconde
de Sabóia, situada na Av. John Sanford, 1320 – Junco – Sobral-CE.
9.3. 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 edital); II
– Currículo Padronizado com as comprovações dos critérios
previstos para análise curricular (Anexo II deste edital), inclusive
quanto ao perfil dos participantes solicitado no item 4; III - Uma foto
3x4; IV - Cópia do comprovante de endereço; V – Cópia do RG e
CPF; VI – Cópia do título de eleitor; VII- Cópia da carteira de
reservista no caso do sexo masculino. VIII – Proposta preliminar do
plano de estágio para cada disciplina. IX – Declaração de não
acumulação ilícita de cargos, emprego ou função pública (ANEXO
III deste edital). 9.4.Não haverá inscrição condicional, por via postal
ou fora do prazo. 9.5. Verificado, a qualquer tempo, o recebimento de
inscrição que não atenda a todos os requisitos fixados, será
imediatamente cancelada. 10.DO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO 10.1. O presente processo seletivo simplificado
será composto de 02 (duas) etapas, abaixo descritas: 10.2. Da
Primeira Etapa da Seleção - Avaliação Curricular - Julgamento dos
Títulos e Documentos. 10.2.1. A primeira etapa da seleção de caráter
classificatória, se dará através da avaliação curricular e seguirá o
modelo padronizado previsto no ANEXO II deste edital, onde serão
avaliados os títulos e documentos apresentados, podendo o
candidato atingir nesta etapa a pontuação máxima de 100 (cem)
pontos. 10.3. Da Segunda Etapa da Seleção – Análise da Proposta
Preliminar de Plano de Estágio. 10.3.1. A segunda etapa da seleção
de caráter classificatória e eliminatória consistirá na análise da
proposta preliminar do plano de estágio desenvolvido pelo candidato
para a unidade didática a ser ministrada. 10.3.2. A proposta
preliminar do plano de estágio deverá ser entregue juntamente com o
currículo padronizado, no ato da inscrição. 10.3.3. Caso o candidato
esteja inscrito em mais de uma unidade didática, deverá apresentar
uma proposta preliminar do plano de estágio para cada disciplina que
esteja concorrendo. 10.3.4. A avaliação da proposta preliminar do
plano de estágio se dará com base nos critérios abaixo descritos a
serem avaliados pela banca examinadora, podendo o candidato
atingir a pontuação máxima de 100 (cem) pontos, sendo considerado
eliminado o candidato que obtiver pontuação igual ou inferior a
50(cinquenta) pontos.

11.2. Serão considerados aprovados (classificados), os candidatos
que obtiverem a maior pontuação na nota final (NF), limitando-se ao
número de vagas ofertadas . 12. 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 estágio; III maior idade. 13. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO Os resultados
do processo seletivo serão divulgados na Imprensa Oficial do
Município de Sobral. 14. DA FASE RECURSAL 14.1. Ao candidato
regularmente inscritos estará assegurado o direito à interposição de
recurso, na data prevista no cronograma constante do item 7 deste
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edital, no horário das 08h às 12h e das 14h às 17h. 14.2. Os recursos
deverão ser entregues presencialmente pelo candidato na secretaria
da Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia.
14.3. No recurso deverá constar a justificativa do pedido,
apresentando sua fundamentação teórica e/ou factual e anexando as
comprovações que julgar pertinente. 14.4. Serão indeferidos os
recursos apresentados em desacordo com o previsto neste edital.
14.5. Não serão aceitos recursos interpostos por fax, telegrama, email ou outro meio eletrônico. 14.6. Não será objeto de análise o
recurso que apresentar documento “novo”, ou seja, aquele que não
foi juntado à época da inscrição. 15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. Não haverá vínculo empregatício para qualquer fim entre o
candidato contratado 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. 15.2. O
não comparecimento do candidato quando convocado, implicará na
sua imediata eliminação. 15.3. Além dos documentos apresentados
no ato da inscrição, outros poderão ser solicitados para a efetivação
da contratação. 15.4. A contratação por tempo determinado do
candidato aprovado e convocado extinguir-se-á: a) pelo término do
prazo contratual; b) por iniciativa da administração pública, a
qualquer momento, independentemente de notificação prévia, caso o
candidato aprovado não apresente postura ética e desempenho
profissional satisfatório no decorrer do curso, ou cometer falta grava.
c) por iniciativa do contratado. 15.5. O resultado do presente
processo seletivo terá validade por 12 (doze) meses, a contar da data
de divulgação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual
período caso seja da necessidade, do interesse e conveniência do
Município de Sobral. Ao final deste período de validade ou ao final
da prorrogação, o resultado do processo seletivo perde
definitivamente a validade, ficando o Município de Sobral
dispensado da convocação dos aprovados para assumir as
contratações. 15.6. Os casos omissos deste edital serão decididos
pela Direção da entidade responsável pelo processo seletivo
simplificado. Sobral - CE, 19 de janeiro de 2017. Gerardo Cristino
Filho - Secretário da Saúde do Município de Sobral-CE.
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através de sua SECRETARIA DE SAÚDE, neste ato representada por
seu secretário, Dr. GERARDO CRISTINO FILHO, brasileiro, casado,
médico, residente e domiciliado neste município, regularmente inscrito
no CPF/MF sob o nº 164.166.783- 49, vem por meio deste instrumento,
tornar público para o conhecimento dos interessados, a abertura do
processo seletivo simplificado para contratação por tempo determinado
de facilitador das Unidade Didáticas do Módulo Específico I do Curso
Técnico em Saúde Bucal para a Região de Saúde de Tianguá, conforme
Resolução nº 142/2014- CIB /CE. 1. DO OBJETO DA SELEÇÃO
Constitui objeto deste Edital a seleção de Facilitador para as Unidades
Didáticas do Módulo Específico I do Curso Técnico em Saúde Bucal
para a Região de Saúde de Tianguá, a ser realizado pela Escola de
Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia, unidade
administrativa vinculada a Secretaria da Saúde, criada através do
Decreto nº 1247 de 13 de agosto de 2010 situada na Av. John Sanford,
1320 – Junco, Sobral-CE. 2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2.1. O presente Processo Seletivo Simplificado será coordenado e
executado pela Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de
Sabóia. 2.2. A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas
deste Edital, como também dos comunicados e outros informativos a
serem eventualmente divulgados. 2.3. Não será fornecido ao candidato
qualquer documento comprobatório de classificação neste Processo
Seletivo Simplificado, valendo para este fim a publicação da lista dos
candidatos classificados no Impresso Oficial do Município. 2.4. O
Processo Seletivo Simplificado será composto de 2 (duas) etapas, sendo
a primeira de caráter classificatório constante da avaliação curricular; e a
segunda, de caráter classificatório e eliminatório, constante da análise do
plano de aula. 2.5. A classificação do candidato no Processo Seletivo
Simplificado gera apenas a expectativa de direito à contratação. É
reservado ao Município de Sobral o direito de proceder à contratação em
número que atenda aos seus interesses e às suas necessidades. 2.6. A
contratação se dará por tempo determinado para a execução do presente
curso, sendo o prazo estabelecido a critério da administração de acordo
com a carga horaria e com o cronograma do curso, sendo, ainda, admitido
a prorrogação do prazo para o cumprimento do objeto, desde que não
haja alterações no valor do contrato. 3. DAS VAGAS E UNIDADES
DIDÁTICAS 3.1. Serão ofertadas 02(duas) vagas distribuídas entre as
Unidades Didáticas a seguir discriminadas para a Região de Saúde de
Tianguá, podendo cada candidato concorrer às duas unidades didáticas
simultaneamente.

EDITAL Nº 03/2017 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PARA FACILITADOR DO CURSO DE TÉCNICO EM SAÚDE
BUCAL O MUNICÍPIO DE SOBRAL, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 07598634/0001-37, com
sede administrativa sito na Rua Viriato de Medeiros, nº 1250, Centro,

3.2. Os candidatos obrigatoriamente deverão indicar na ficha de
inscrição a(s)unidade(s) didática(s)para a qual(ais) deseja(m) concorrer,
sob pena de ser cancelada a inscrição. 4. DO PERFIL DOS
PARTICIPANTES 4.1. Poderão concorrer somente pessoas físicas que
comprovadamente preencham os seguintes requisitos: a)Nível superior
completo em Odontologia; b)Experiência de atuação
(gestão/atenção/formação) no SUS; c)Estar regularizado com o
Conselho da Categoria; d)Residir na Região de Saúde descrita no item 1
deste Edital; e)Estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos;
f)Não incorrer nas regras de vedação de acumulação ilícita de cargo,
emprego ou função pública. 4.2. Com base na alínea “f” do item 4.1,
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. 4.3. As aptidões do cargo
podem justificar a exigência de outros requisitos para a contratação. 5.
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
facilitado; 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
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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 cronograma 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. 6. DA CONTRATAÇÃO E
DO VALOR DA REMUNERAÇÃO 6.1. A contratação dos candidatos
aprovados se dará por tempo determinado, sendo pago a título de
remuneração o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por hora aula
facilitada, calculada de acordo com a carga horária de cada unidade
didática. 6.2. O valor da hora aula previsto no item 6.1. será pago
independentemente da titulação do candidato. 6.3. Do valor total da
remuneração serão deduzidos os tributos e demais encargos legais. 6.4. A
remuneração só será paga após a conclusão da unidade didática e entrega
de toda documentação exigida pela coordenação. 6.5. A fonte de recursos
para o pagamento das despesas decorrentes da contratação dos
candidatos aprovados na presente seleção será oriunda da dotação
orçamentária de nº 0701.10.301.0145.2076.339036.03 7. DO LOCAL
DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES As atividades serão
desenvolvidas predominantemente no município de Tianguá, Ceará. 8.
DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

9. DA INSCRIÇÃO 9.1. A inscrição do candidato implicará o
conhecimento e a aceitação das instruções estabelecidas neste
regulamento e nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais
aditamentos, comunicações, instruções e convocações, acerca das
quais não se poderá alegar desconhecimento. 9.2.Do período e local
de inscrição: As inscrições serão efetuadas no período de 16 a 23 de
janeiro de 2017, no horário das 08h às 12h e das 14h às 17h, Região de
Saúde de Tianguá - Coordenadoria Regional de Saúde: Rodovia Ce,
nº187, Km 2 - Bairro: Frecheiras. 9.3. 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 edital), inclusive com a
indicação da(s) disciplina(s) que deseja concorrer; II – Currículo
Padronizado com as comprovações dos critérios previstos para análise
curricular (Anexo II deste edital), inclusive quanto ao perfil dos
participantes solicitado no item 4; III - Uma foto 3x4; IV - Cópia do
comprovante de endereço; V – Cópia do RG e CPF; VI – Cópia do título
de eleitor; VII- Cópia da carteira de reservista no caso do sexo
masculino. VIII – Proposta preliminar do plano de aula para cada
disciplina que deseja concorrer. Caso o candidato esteja inscrito em
mais de uma disciplina, deverá apresentar uma proposta preliminar do
plano de aula para cada disciplina que esteja concorrendo. IX –
Declaração de não acumulação ilícita de cargos, emprego ou função
pública (ANEXO III deste edital). 9.4.Não haverá inscrição
condicional, por via postal ou fora do prazo. 9.5. Verificado, a qualquer
tempo, o recebimento de inscrição que não atenda a todos os requisitos
fixados, será imediatamente cancelada. 10.DO PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO 10.1. O presente processo seletivo
simplificado será composto de 02 (duas) etapas, abaixo descritas: 10.2.
Da Primeira Etapa da Seleção - Avaliação Curricular - Julgamento dos
Títulos e Documentos. 10.2.1. A primeira etapa da seleção de caráter
classificatória, se dará através da avaliação curricular e seguirá o
modelo padronizado previsto no ANEXO II deste edital, onde serão
avaliados os títulos e documentos apresentados, podendo o candidato
atingir nesta etapa a pontuação máxima de 100 (cem) pontos. 10.3. Da
Segunda Etapa da Seleção – Análise da Proposta Preliminar de Plano
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de Aula. 10.3.1. A segunda etapa da seleção de caráter classificatória e
eliminatória consistirá na análise da proposta preliminar do plano de
aula desenvolvido pelo candidato para cada unidade didática a ser
facilitada. 10.3.2. A proposta preliminar do plano de aula deverá ser
entregue juntamente com o currículo padronizado, no ato da inscrição.
10.3.3. Caso o candidato esteja inscrito em mais de uma unidade
didática, deverá apresentar uma proposta preliminar do plano de aula
para cada unidade didática que esteja concorrendo. 10.3.4. A avaliação
da proposta preliminar do Plano de Aula se dará com base nos critérios
abaixo descritos a serem avaliados pela banca examinadora, podendo o
candidato atingir a pontuação máxima de 100 (cem) pontos, sendo
considerado eliminado o candidato que obtiver pontuação igual ou
inferior a 50(cinquenta) pontos.

11.2. Serão considerados aprovados (classificados), os candidatos que
obtiverem a maior pontuação na nota final (NF), limitando-se ao
número de vagas ofertadas . 12. 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. 13.
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO Os resultados do processo seletivo
serão divulgados na Imprensa Oficial do Município de Sobral. 14. DA
FASE RECURSAL 14.1. Ao candidato regularmente inscritos estará
assegurado o direito à interposição de recurso, na data prevista no
cronograma constante do item 7 deste edital, no horário das 08h às 12h
e das 14h às 17h. 14.2. Os recursos deverão ser entregues
presencialmente pelo candidato na secretaria da Escola de Formação
em Saúde da Família Visconde de Sabóia. 14.3. No recurso deverá
constar a justificativa do pedido, apresentando sua fundamentação
teórica e/ou factual e anexando as comprovações que julgar pertinente.
14.4. Serão indeferidos os recursos apresentados em desacordo com o
previsto neste edital. 14.5. Não serão aceitos recursos interpostos por
fax, telegrama, e-mail ou outro meio eletrônico. 14.6. Não será objeto
de análise o recurso que apresentar documento “novo”, ou seja, aquele
que não foi juntado à época da inscrição. 15. DAS DISPOSIÇÕES
FINAIS 15.1. Não haverá vínculo empregatício para qualquer fim entre
o candidato contratado 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. 15.2. O não
comparecimento do candidato quando convocado, implicará na sua
imediata eliminação. 15.3. Além dos documentos apresentados no ato
da inscrição, outros poderão ser solicitados para a efetivação da
contratação. 15.4. A contratação por tempo determinado do candidato
aprovado e convocado extinguir-se-á: a) pelo término do prazo
contratual; b) por iniciativa da administração pública, a qualquer
momento, independentemente de notificação prévia, caso o candidato
aprovado não apresente postura ética e desempenho profissional
satisfatório no decorrer do curso, ou cometer falta grava. c) por
iniciativa do contratado. 15.5. O resultado do presente processo
seletivo terá validade por 12 (doze) meses, a contar da data de
divulgação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual
período caso seja da necessidade, do interesse e conveniência do
Município de Sobral. Ao final deste período de validade ou ao final da
prorrogação, o resultado do processo seletivo perde definitivamente a
validade, ficando o Município de Sobral dispensado da convocação dos
aprovados para assumir as contratações. 15.6. Os casos omissos deste
edital serão decididos pela Direção da entidade responsável pelo
processo seletivo simplificado. Sobral - CE, 19 de janeiro de 2017.
Gerardo Cristino Filho - Secretário da Saúde do Município de SobralCE.
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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 002/2017 – EDUCAÇÃO - CRIA A COMISSÃO
JULGADORA DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°
01/2017 – SEDUC. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas
atribuições Legais, DISPÕE: Art. 1º - Fica criada a Comissão Julgadora
do Edital de Chamamento Público nº 01/2017 - SEDUC. Art. 2º - A
presente Comissão fará o acompanhamento, supervisão e julgamento
dos Planos de Trabalho apresentados nos moldes desta Portaria, bem
como do Edital de Chamamento Público nº 01/2017 - SEDUC e da
legislação em vigor. §1º A Comissão Julgadora do Edital de
Chamamento Público nº 01/2017 – SEDUC será formada por 3 (três)
membros nomeados pela Secretaria de Educação do Município a seguir
discriminados: I – Edna Lúcia de Carvalho Lima (presidente); II –
Jamille Fonteles Rolim Caldas (membro); III – Sâmia Cristina
Fernandes Linhares (membro). §2º As atividades dos membros da
Comissão não serão remuneradas. Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na
data de sua publicação. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, em 24 de
Janeiro de 2017. Francisco Herbert Lima Vasconcelos - Secretário da
Educação do Município de Sobral/CE.
PORTARIA 001/2017/EDUCAÇÃO - Cancelar dos profissionais do
Magistério ampliação de carga horária em caráter temporário e dá outras
providências. O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
SOBRAL, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei nº 038
de 15 de dezembro de 1992, c/c o inciso “I”, do art. 6º da Lei Municipal nº
572 de 10 de janeiro de 2005, RESOLVE: Art. 1o – CANCELAR
AMPLIAÇÃO DA CARGA HORÁRIA, de 40 horas para 20 horas
semanais de trabalho, dos professores integrantes do Magistério e
constantes na folha de pagamento da Secretaria da Educação, na forma
delineada no anexo único desta Portaria: Art. 2o – Esta Portaria entra em
vigor nesta data, com exclusão na folha de pagamento no mês de
janeiro/2017, revogadas as disposições em contrário. Sobral, 17 de
janeiro de 2017. FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS Secretário da Educação.
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SECRETARIA DA GESTÃO
PORTARIA N.º 001/2017-SEGES - Prorroga o prazo para recolhimento dos
tributos municipais - Taxas de Licença para Funcionamento de Estabelecimento
de Produção, Comércio, Indústria, Prestação de Serviços e Similares e de
Registro e Inspeção Sanitária – exercício de 2017. A SECRETARIA DE
GESTÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 68, em seus
incisos I, II e V da Lei Orgânica do Município: CONSIDERANDO o reduzido
prazo para pagamento das Taxas de Licença para Funcionamento de
Estabelecimento de Produção, Comércio, Indústria, Prestação de Serviços e de
Registro Inspeção Sanitária, CONSIDERANDO a quantidade expressiva de
contribuintes que possuem inscrição no cadastro econômico do Município,
RESOLVE: Art. 1º Prorrogar até o dia 31 de março de 2017 o prazo para
recolhimento dos tributos municipais - Taxa de Licença para Funcionamento de
Estabelecimento de Produção, Comércio, Indústria, Prestação de Serviços e
Similares e Taxa de Registro e Inspeção Sanitária - relativo ao exercício de
2017. Art. 2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário. Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES
JÚNIOR, em 17 de janeiro de 2017. Ricardo Santos Teixeira - Secretário da
Gestão.

SECRETARIA DE URBANISMO
ATO Nº 14.919/2017-GP - O PREFEITO MUNICIPAL DE SOBRAL, no uso
de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 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 o desligamento por
motivo de Aposentadoria por Tempo de Contribuição junto ao Instituto
Nacional de Seguro Social - INSS do (a) Sr.(a). MÁRIO SERGIO DA PONTE
XIMENES, do cargo Efetivo de Fiscal de Obras, Matrícula nº 3245 – na data de
11/01/2017, lotado na Secretaria de Urbanismo deste Município, conforme
número do benefício (1755883860) iniciado em 12/05/2016. PAÇO
MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR,
em 12 de janeiro de 2017. IVO FERREIRA GOMES - Prefeito Municipal MARÍLIA GOUVEIA FERREIRA LIMA - Secretária de Urbanismo.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
PORTARIA Nº 21/2017 - O DIRETOR PRESIDENTE DO SERVIÇO
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL – SAAE, no uso de suas
atribuições legais, que lhe confere o Ato nº 14.907/2017-GP de 6 de janeiro de
2017 e o inciso XVI do art. 5º da Lei nº 1150 de 10 de maio de 2012, RESOLVE:
Art. 1° - Nomear o Sr. Luis Cleano Cavalcante, para ocupar o Cargo de
Provimento em Comissão de Encarregado de Sistema Independente do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto de Sobral – SAAE, criado através do art. 34 da Lei
nº 1150 de 10 de maio de 2012, lotado na localidade de Contendas. Art. 2° - Esta
Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em
contrário. Publique-se. Registre-se. Cientifique-se. Cumpra-se. Gabinete do
Diretor Presidente do SAAE/SOBRAL, em 23 de janeiro de 2017. Marcos
Martins Santos - Diretor Presidente.

CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
EXTRATO DE LICITAÇÃO - ESTADO DO CEARÁ – CÂMARA
MUNICIPAL DE SOBRAL – EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº
005004/2017 – Aviso de Licitação – Comissão Permanente de Licitação. Data
de Abertura: 30/01/2017, às 08:30h. OBJETO: Contratação de empresa(s)
especializada(s) no Fornecimento de Placas e Medalhas destinadas à concessão
de comendas a serem outorgadas pela Câmara Municipal de Sobral e Carimbos.
VALOR DO EDITAL: GRATUITO. INFORMAÇÕES: Anexo da Câmara
Municipal, Rua Conselheiro Rodrigues Júnior, s/n, 2º Andar, Centro. Fone: (88)
3677-7602, Sobral-CE. 10/01/2017. GABINENTE DA PRESIDÊNCIA –
JOSÉ CRISÓSTOMO BARROSO IBIAPINA – Presidente.
ATO DE EXONERAÇÃO 005/2017 - O Sr. Presidente da Câmara Municipal
de Sobral, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o caput do Art. 36 do
Regimento Interno da Câmara Municipal de Sobral, , combinado com a Lei
Municipal nº 038/92. RESOLVE: EXONERAR a pedido o Sr. LUCÍDIO
G O M E S D E C E R Q U E I R A F I L H O , d o c a rg o d e T É C N I C O
LEGISLATIVO/ÁREA LEGISLATIVA, com atribuições e vencimentos
previstos em Lei nº 038/92 de 15 de dezembro de 1992. PAÇO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SOBRAL, em 20 de janeiro de 2017. Paulo César Lopes
Vasconcelos - Presidente da Câmara Municipal de Sobral.
ATO DE EXONERAÇÃO 006/2017 - O Sr. Presidente da Câmara Municipal
de Sobral, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o caput do Art. 36 do
Regimento Interno da Câmara Municipal de Sobral, , combinado com a Lei
Municipal nº 038/92. RESOLVE: EXONERAR a pedido o Sr. CLÁUDIO
CANÍDIO RODRIGUES DA SILVA, do cargo de TÉCNICO
LEGISLATIVO/ÁREA LEGISLATIVA, com atribuições e vencimentos
previstos em Lei nº 038/92 de 15 de dezembro de 1992. PAÇO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SOBRAL, em 23 de janeiro de 2017. Paulo César Lopes
Vasconcelos - Presidente da Câmara Municipal de Sobral.

