
79DIÁRIO OFICIALNº 12.13679    Terça-feira, 12 de setembro de 2017

CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM LOGÍSTICA
MEDIADOR DE APRENDIZAGEM MENSALISTA - 30 HORAS

RB - LG
LUCIA CRIS BONFANTI 36,20 1º
MILTON MENEZES JUNIOR 30,17 2º

Rio Branco � Acre, 11 de setembro de 2017.

Maria Rita Paro de Lima
Diretora Presidente

O INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DOM MOACYR GRECHI - IDM, representado 

SELETIVO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS, NA MODALIDADE DE APOIO AS ATIVIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS, PARA 
ATUAÇÃO NOS CURSOS TÉCNICOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO � PRONATEC, observadas as 

neste Edital.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

-
REIRA DA ROCHA.

da Educação (FNDE), de responsabilidade do Ministério da Educação, durante o período da oferta dos cursos.

conforme a demanda do Instituto Dom Moacyr, podendo ser realizada a qualquer tempo, durante o período dos cursos, com antecedência de dois dias 

1.5 Durante a vigência do Termo de Compromisso, a critério da Coordenação Geral do Programa, poderá haver remoção dos bolsistas, conforme 
a necessidade e a conveniência das atividades propostas.
1.6 A Comissão do Processo Seletivo do Instituto Dom Moacyr, será responsável pela coordenação deste Processo.

ac.gov.br e no site do IDM, endereço eletrônico www.idm.ac.gov.br 
2. DO PROGRAMA
2.1 O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego � PRONATEC tem como objetivo expandir, interiorizar e democratizar a oferta 

3. DAS ATRIBUIÇÕES

Apoiar a gestão acadêmica e administrativa das turmas;
Acompanhar e subsidiar a atuação dos professores;

Participar dos encontros promovidos pelas coordenações;

Prestar apoio técnico em atividades laboratoriais ou de campo; 

Outras atividades administrativas e de secretaria determinadas pelos coordenadores geral e adjunto do programa;
4. REQUISITOS MÍNIMOS PARA OS CARGOS:
4.1 Diploma ou certidão de formação de nível superior ou técnico, conforme ANEXO I, expedido por Instituição de Ensino devidamente reconhecida 
pelo MEC;
5. DAS INSCRIÇÕES

Abaixo, para a comissão designada pela Diretora-Presidente:
TABELA I

MUNICÍPIO LOCAL ENDEREÇO
Sena 

Madureira
Núcleo da Secretaria de Estado de Educação Avenida Avelino Chaves, nº 690 � Centro

5.2 No ato da inscrição o candidato deverá:
a) preencher o Formulário de Inscrição entregue pela mesa receptora;
b) apresentar documento de identidade;

em envelope lacrado;
d) receber da mesa receptora o comprovante de inscrição.

Conselhos que, por força da Lei Federal, valham como identidade.
5.4 A concorrência se dará entre os candidatos inscritos para o mesmo cargo, mesma área, no mesmo município.

onde está sendo oferecida a vaga. Depois de efetivada a inscrição não será aceito pedido de alteração.
5.6 Caso o Termo de Disponibilidade demonstre incompatibilidade de horário com a execução das atribuições da função pretendida, o candidato 
será eliminado e a inscrição indeferida.

quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.

O INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DOM MOACYR GRECHI - IDM, representado 
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acompanhadas de cópias do documento de identidade do procurador.
5.9 O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações prestadas por seu procurador, arcando com as consequ-
ências de eventuais erros, omissões e declarações inexatas ou inverídicas por ocasião do preenchimento do Formulário de Inscrição.

5.11 Não será admitida juntada ou substituição posterior de quaisquer documentos exigidos deste Edital, consistindo obrigação do candidato 
apresentá-los no ato da inscrição, sob pena de ser indeferido.

5.13 Não será aceita solicitação de inscrição que não atender rigorosamente ao estabelecido neste Edital.

documentos referentes ao certame.
5.15 Não será cobrada taxa de inscrição.
6. DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

nº 3.298 de 20 de dezembro de 1999 e suas alterações.
6.3 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 6.1 resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro sub-
sequente, desde que não ultrapasse a 10% das vagas oferecidas.

6.6 O laudo médico deverá ser acondicionado no envelope, no ato da inscrição.
6.7 O laudo médico (original ou cópia autenticada) não será devolvido e não serão fornecidas cópias dos documentos.

-

7. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
7.1 O Processo Seletivo será conduzido pela Comissão do Processo Seletivo, designada pela Diretora-Presidente do IDM por meio de Decreto, 
e constará de uma fase, descritas abaixo:
7.1.1 ANÁLISE CURRICULAR
a) Para efeito de homologação da inscrição, serão considerados válidos apenas os candidatos que atendam aos requisitos mínimos constantes no 
item 4 deste Edital.
b) Será constituída da análise das informações curriculares comprovadas e contemplará a pontuação de 100 (cem) pontos para a experiência pro-

d) Serão considerados títulos para pontuação, exclusivamente, aqueles discriminados na TABELA II;

8. DA VIGÊNCIA 

-
nação Geral do PRONATEC, devidamente motivado pelo número de turmas ou novas pactuações realizadas.
9. DA ANÁLISE CURRICULAR
9.1 A análise será realizada de acordo com as instruções e critérios estabelecidos na TABELA ABAIXO.
TABELA II 

FORMAÇÃO ACADÊMICA (não cumulativa) PONTUAÇÃO
Doutorado 20,0
Mestrado 18,0

Pós-graduação (Lato Sensu) 16,0

QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
PONTUAÇÃO

UNITÁRIA MÁXIMA

podendo ser apresentado no máximo 160 horas).
4,0 16,0

-
4,0 12,0

mínima de 40 horas (cada 40 horas de curso equivalerá a 02 (dois) pontos, podendo ser apresentado no máximo 
240 horas).

2,0 12,0

SUBTOTAL 60,0

EXPERIENCIA PROFISSIONAL
PONTUAÇÃO

UNITÁRIA MÁXIMA

de experiência comprovada equivalerá a 3,0 (três) pontos, podendo ser apresentado no máximo 24 meses de 
comprovação).

6,0 24,0

-
perior (cada 06 (seis) meses de experiência comprovada equivalerá a 2,0 (dois) pontos, podendo ser apresentado 
no máximo 24 (vinte e quatro) meses de comprovação).

4,0 16,0

SUBTOTAL 40,0
PONTUAÇÃO MÁXIMA (SOMATÓRIA DE TODOS OS ITENS) 100 PONTOS

9.2 Não será pontuada experiência na forma de estágio ou aprendizado ou ainda o tempo necessário para comprovação de requisito do cargo 
pretendido.
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9.3 Para comprovação da experiência em docência deverá ser observado o quadro a seguir:

TIPO ATIVIDADE COMPROVAÇÃO

Em Órgão Público
Documento expedido pelo Poder Federal, Estadual, ou Municipal, em papel timbrado, com carimbo do órgão 
expedidor, datado e assinado pelo Departamento de Pessoal ou órgão equivalente.

Em Empresa Privada
entrega dos títulos.

Como Prestador de Serviço
Cópia do contrato de prestação de serviço e declaração da empresa ou setor onde atua ou atuou, em papel 
timbrado e com carimbo do CNPJ, data e assinatura do responsável pela emissão da declaração, comprovan-

10.  DA CLASSIFICAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO

a) o candidato com maior idade;
b) maior número de pontos no item Títulos; e
c) persistindo o empate, terá preferência maior número de pontos no item Experiência Comprovada.

a) apresentar documento, rasurado, ilegível, incompleto ou falso;

c) descumprir quaisquer das normas deste Edital; 

-
ção, legíveis e sem rasuras e acondicionados em envelope lacrado;
11. DO RESULTADO
11.1 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os resultados e demais publicações referentes a este edital.

-

11.3 As dúvidas decorrente deste Edital poderão ser dirimidas pelo endereço eletrônico: processoseletivo.idm@gmail.com ou pelo telefone 68 2106-

12. DOS RECURSOS:
12.1 Os candidatos poderão interpor Recurso Administrativo, impreterivelmente, em 2 dias uteis, a contar da data de publicação do resultado parcial 
do processo seletivo.
12.2 Os recursos serão dirigidos ao Presidente da Comissão do Processo Seletivo, conforme critérios abaixo:
a) Apresentação conforme o modelo constante no ANEXO V, transcrito em letra de forma ou impresso, contendo, obrigatoriamente, as alegações e 

assinatura;
b) O candidato deverá ser claro, conciso e objetivo no seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido;
c) Os recursos cujo teor desrespeite a banca examinadora será preliminarmente indeferido;
12.3 Serão preliminarmente indeferidos os recursos que não atenderem aos requisitos acima;

12.5 O recurso deverá ser protocolado no local onde a inscrição foi efetuada, conforme TABELA do subitem 5.1 ou para o e-mail processoseletivo.

13. DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 

13.2 Para ser contratado, o candidato deverá satisfazer, cumulativamente, os seguintes requisitos:

b) ser brasileiro nato ou naturalizado; 

13.2.1 E apresentar os seguintes documentos:

c) Cadastro de Pessoa Física - CPF;
d) Título Eleitoral;

f) Certidão de quitação com a Justiça Eleitoral e negativa da Justiça Federal e Justiça Estadual (Cível e Criminal):

g) Comprovante de quitação com as obrigações militares (somente para o sexo masculino);
h) Comprovante de residência atual;
i) Comprovante de conta de pessoa física, em nome do candidato (a conta poderá ser de qualquer banco, desde que esteja ativa);

cadastro deverá apresentar somente comprovante de sua ativação. Informações no site: www.sefaz.ac.gov.br; 
k) 1 foto 3x4 colorida;
l) No ato da contratação deverá ser apresentado (no caso de servidor público) documentação comprobatória da situação funcional.

13.5 O candidato convocado em substituição a candidato desistente, conforme previsto no subitem 13.5, terá o prazo de até 03 (três) dias, a contar 
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da convocação, para se apresentar, caso contrário será também considerado desistente.
13.6 O Termo de Compromisso, poderá ser rescindido a qualquer momento de pleno direito, mediante motivação da Coordenação Geral do PRO-
NATEC, com comunicação escrita e antecedência mínima de 15 (quinze) dias a interesse da administração.

247 de 17 de fevereiro de 2012, bem como pessoas já possuem bolsa custeada com recurso Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE).
14. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

e entrevista. 

15. DO INÍCIO DAS ATIVIDADES
15.1. As atividades serão iniciadas em dia, horário e local estabelecidos pela Coordenação Geral do PRONATEC, cabendo ao bolsista acatar inte-

15.2. O período contratado será conforme o ANEXO I, podendo ser prorrogado por igual período, conforme necessidade da instituição.
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

-

16.2 A inexatidão ou irregularidade de informações, ainda que constatadas posteriormente, eliminará o candidato do Processo Seletivo, declarando-
-se nulos todos os atos decorrentes de sua inscrição.
16.3 A inscrição do candidato implicará o conhecimento destas normas e o compromisso de cumpri-las.
16.4 Será excluído o candidato que, em qualquer etapa do Processo Seletivo, utilizar meio fraudulento, meio ilícito, proibido ou atentar contra a disciplina 
no local de realização das inscrições ou análise dos currículos.

16.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo, em primeira instância e pela Coordenação Geral do PRONATEC em 
segunda instância.

exceção de CAPES e CNPq, bem como não se admite a concessão de bolsas para ocupantes de cargos em comissão exclusivos.
Rio Branco � Acre, 11 de setembro de 2017.

Maria Rita Paro de Lima
Diretora Presidente

ANEXO I
PERFIL

CÓDIGO POR 
REQUISITO MÍNIMO

REQUISITOS MÍNIMOS
CARGA 

HORÁRIA
TURNO VAGAS

PORTADORES DE 
DEFICIÊNCIA

TOTAL

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: 12 MESES
ESCOLA TÉCNICA EM SAÚDE MARIA MOREIRA DA ROCHA

SENA MADUREIRA

Experiência comprovada de no mínimo de 06 (seis) meses em atividades acadêmicas e administrativas.
SN � AAA Graduação em Bioquímica ou Biomedicina 20h Manhã 01 - 01

ANEXO II
FICHA DE INSCRIÇÃO

(Comprovante de inscrição � Via da Comissão)

DADOS DO CANDIDATO
NOME:
RG: CPF:
DATA DE NASCIMENTO: TELEFONE:
PORTADOR DE DEFICIENCIA: (      ) NÃO        (      ) SIM   -   QUAL:
DADOS DA INSCRIÇÃO
MUNICÍPIO CURSO CÓDIGO DO REQUISITO MÍNIMO

Assinatura do candidato Assinatura da mesa receptora

(Comprovante de inscrição � Via do Candidato)

DADOS DO CANDIDATO
NOME:
RG: CPF:
DATA DE NASCIMENTO: TELEFONE:
PORTADOR DE DEFICIENCIA: (      ) NÃO        (      ) SIM   -   QUAL:
DADOS DA INSCRIÇÃO
MUNICÍPIO CURSO CÓDIGO DO REQUISITO MÍNIMO

Assinatura do candidato Assinatura da mesa receptora
www.pciconcursos.com.br
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ANEXO III
REQUERIMENTO PARA RECURSO

IDENTIFICAÇÃO PESSOAL
NOME: DATA DE NASCIMENTO:
CPF: RG:
CARGO A QUE CONCORRE:
MUNICÍPIO AO CARGO QUE CONCORRE: CÓDIGO:
FORMAÇÃO:
CURSO:

O PRESENTE RECURSO REFERE-SE A :

(     ) pontuação atingida pelo candidato

(     ) eliminação do candidato
(     ) outros

JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO

______________________ � Acre, _____ de ___________ de 2017.
__________________________________________
Assinatura do candidato
INSTRUCÕES:
Somente serão analisados pela Comissão do Processo Seletivo os recursos protocolados dentro dos prazos previstos e formulados de acordo com 
as normas estabelecidas no item 12 deste Edital.

ANEXO IV
COM VÍNCULO 
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO HÁ INCOMPATIBILIDADE
OU IMPEDIMENTO PARA O RECRUTAMENTO

no âmbito da Administração Pública, bem como que o desempenho das atividades que serão por mim exercidas no âmbito do PRONATEC - NÃO 
TRARÁ NENHUM PREJUÍZO A MINHA CARGA HORÁRIA REGULAR E AO ATENDIMENTO DO PLANO DE METAS DA INSTITUIÇÃO A QUAL 
ESTOU VINCULADO, não restando incompatibilidades ou impedimentos que impliquem no meu recrutamento.
______________________ � Acre, _____ de ___________ de 2017.

Nome do Recrutado: ________________________________________
CPF nº ___________________________

SEM VÍNCULO 
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO HÁ INCOMPATIBILIDADE
OU IMPEDIMENTO PARA O RECRUTAMENTO

GERAR CONFLITO DE CARGA HORÁRIA; não restando incompatibilidades ou impedimentos que impliquem no meu recrutamento.
______________________ � Acre, _____ de ___________ de 2017.
___________________________________________________
Assinatura do candidato
CPF nº:_____________________________

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO BOLSISTA
Srª. Maria Rita Paro de Lima
Diretora-Presidente do IDM  
Eu, _____________________________________________________, Nacionalidade:__________________, Estado Civil:________________, 
CPF nº _______________, residente e domiciliado (a) __________________________________

-
des no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego no turno da ____________________, perfazendo uma carga horaria de 
_______________________, conforme necessidade dessa Instituição.
______________________ � Acre, ______ de ____________ de 2017.
______________________________________________________
Assinatura do candidato

ESTADO DO ACRE
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DOM MOACYR
GABINETE DA DIRETORA-PRESIDENTE

adjudicação do objeto licitado ao vencedor, nos seguintes termos:

EMPRESA OBJETO CLASSIFICAÇÃO VALOR R$
ATLAS CONSTRUÇÃO E 

COMÉRCIO
Execução de serviços para conclusão da obra dos laboratórios de Ensino na Escola 
Roberval Cardoso, situado na Rodovia Ac 90, Km 20, no município de Rio Branco. 1º colocado

R$ 90.520,71

  
Programa: Expansão e Modernização da Rede �  717.212.12363.1117.3194.0000, Fonte de Recursos: 100 (RP) e 200 (CV), Elemento de Despesa: 
4.4.90.51.00.00. 
Rio Branco - AC, 06 de setembro de 2017.

Maria Rita Paro de Lima
Diretora-Presidente
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