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V. Estabelecer que será de responsabilidade da Comissão Executora, a ser designada pela PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E 
INVESTIMENTOS S.A - PERPART, a criação de todos os instrumentos técnicos necessários à inscrição, avaliação curricular, recebimento 
dos recursos, elaboração e divulgação dos resultados, além de todos os comunicados que se Þ zerem necessários.

VI. Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.

MILTON COELHO DA SILVA NETO
Secretário de Administração

OSCAR VICTOR VITAL DOS SANTOS
Diretor-Presidente da Perpart

ANEXO ÚNICO

(Portaria Conjunta SAD/Perpart nº 069, de 06 de setembro de 2017)

EDITAL

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O Processo Seletivo SimpliÞ cado de que trata o presente Edital visa à contratação temporária de 60 (sessenta) proÞ ssionais, sendo: 
37 (trinta e sete) de nível superior e 23 (vinte e três) de nível médio e/ou de nível técnico, para atuação no âmbito da PERNAMBUCO 
PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A ! PERPART, sociedade de economia mista, vinculada à Secretaria de Administração do 
Estado de Pernambuco (SAD), observado o quadro de vagas constante do item 2.3 deste Edital e seu detalhamento no Anexo I.

1.2 As regras do certame são disciplinadas por este Edital e respectivos Anexos, que dele são partes integrantes, para todos os efeitos 
e devem ser Þ elmente observados. 

1.3 O processo seletivo será realizado em uma única etapa eliminatória e classiÞ catória, denominada Avaliação Curricular, com 
execução sob a responsabilidade da Comissão Executora. 

1.4 Para a divulgação dos atos advindos da execução deste processo seletivo será utilizado o endereço eletrônico: http://www.perpart.pe.gov.br.

1.5 Sem prejuízo do disposto no item anterior, poderão ser usados jornais de ampla circulação, como forma suplementar de divulgação 
do processo seletivo, devendo a homologação do resultado Þ nal do certame ser publicada através de Portaria Conjunta SAD/Perpart no 
Diário OÞ cial do Estado de Pernambuco.

2. DAS VAGAS 

2.1. As vagas destinadas à Seleção Pública estão distribuídas na forma prevista no Anexo I, e devem ser preenchidas pelos critérios 
de conveniência e necessidade da PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A ! PERPART, respeitada a ordem de 
classiÞ cação constante da homologação do resultado Þ nal da Seleção.

2.1.1. Antes de realizar a inscrição, o interessado deverá certiÞ car-se das atribuições, requisitos especíÞ cos da função, jornada de 
trabalho e demais informações previstas no Anexo I deste Edital.

2.1.2. Para ocupar possíveis vagas que surjam durante o período de validade da Seleção, por desistências, rescisões ou criação de novas 
vagas, poderão ser convocados candidatos aprovados não inicialmente classiÞ cados, respeitando-se o quantitativo de vagas reservadas 
para pessoas com deÞ ciência e observando-se sempre a ordem decrescente de notas.

2.2. DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

2.2.1. Do total de vagas ofertadas por função neste Edital, 5% (cinco por cento) será reservado para pessoas com deÞ ciência, em 
cumprimento ao que assegura o artigo 97, inciso VI, alínea "a#, da Constituição do Estado de Pernambuco, observando-se a 
compatibilidade da condição especial do candidato com as atividades inerentes às atribuições da função para a qual concorre.

2.2.2. Serão consideradas pessoas com deÞ ciência aquelas que se enquadrem nos critérios estabelecidos pelo Decreto Federal nº 3.298, 
de 20/12/1999, e suas alterações, que regulamenta a Lei Federal nº 7.853, de 24/10/1989, com observância, inclusive, da Súmula nº 377 
do Superior Tribunal de Justiça.

2.2.3. Os candidatos que desejarem concorrer às vagas reservadas para pessoas com deÞ ciência deverão, no ato da inscrição, declarar 
essa condição e especiÞ car sua deÞ ciência.

2.2.4. Os candidatos que se declararem pessoas com deÞ ciência, participarão do certame em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que se refere ao conteúdo, local e horário das avaliações, critérios de aprovação e à nota mínima exigida, em conformidade 
ao que determina o artigo 41, inc. I a IV do Decreto Federal nº 3.298, de 1999, e suas alterações.

2.2.5. O candidato que não declarar no ato da inscrição ser pessoa com deÞ ciência, Þ cará impedido de concorrer às vagas reservadas, 
porém, disputará as de classiÞ cação geral.

2.2.6. A classiÞ cação e aprovação do candidato não garante a ocupação da vaga reservada às pessoas com deÞ ciência, devendo ainda, 
quando convocado, submeter-se à Perícia Médica que será promovida pelo Núcleo de Supervisão de Perícias Médicas e Segurança do 
Trabalho ! NSPS, do Instituto de Recursos Humanos do Estado de Pernambuco ! IRH, ou entidade por ele credenciada.

2.2.7. No dia e hora marcados para a realização da Perícia Médica, o candidato deve apresentar o Laudo Médico, conforme Anexo 
V (Declaração) deste Edital, atestando o tipo, o grau ou o nível da deÞ ciência, com expressa referência ao código correspondente da 
ClassiÞ cação Internacional de Doença - CID e indicando a causa provável da deÞ ciência.

2.2.8. A Perícia Médica decidirá, motivadamente, sobre:

a) A qualiÞ cação do candidato enquanto pessoa com deÞ ciência, observando obrigatoriamente os critérios estabelecidos pelo Decreto 
Federal nº 3.298 de 20.12.1999; e,

b) A compatibilidade da deÞ ciência constatada com o exercício das atividades inerentes à função a qual concorre, tendo por referência a 
descrição das atribuições da função constante deste Edital.

2.2.9. O candidato que, após a Perícia Médica, não for considerado pessoa com deÞ ciência terá seu nome excluído da lista de classiÞ cados 
para as vagas reservadas. No entanto, permanecerá na lista de classiÞ cação para as vagas de concorrência geral.

2.2.10. O candidato cuja deÞ ciência for julgada incompatível com o exercício das atividades da função será desclassiÞ cado e excluído 
do certame.

2.2.11. Da decisão da Perícia Médica caberá Recurso Administrativo, no prazo de 03 (três) dias úteis do seu recebimento, endereçado à 
Comissão Executora da presente seleção.

2.2.12. As vagas reservadas às pessoas com deÞ ciência que não forem preenchidas por falta de candidatos, por reprovação no 
certame ou por decisão da Perícia Médica, depois de transcorridos os prazos recursais, serão preenchidas pelos demais candidatos da 
concorrência geral observada a ordem de classiÞ cação.

2.2.13. Após a contratação, o candidato não poderá utilizar-se da deÞ ciência que lhe garantiu a reserva de vaga no certame para justiÞ car 
a concessão de licença ou aposentadoria por invalidez.

2.3. QUADRO DE VAGAS

Função Quant. Vagas Quant. Vagas PCD Quant. Total

Engenheiro Cartógrafo 1 0 1

Arquiteto 1 0 1

Advogado 14 1 15

Assistente Social 14 1 15

Analista de Gestão da Informação 2 1 3

Analista de Arquivo e Escrituração 1 1 2

Fiscal de TopograÞ a 7 1 8

Auxiliar Operacional 5 1 6

Atendente 2 1 3

Cadista 2 1 3

Técnico em Gestão da Informação 2 1 3

TOTAL 51 9 60

DECRETO Nº 44.972, DE 6 DE SETEMBRO DE 2017.

Abre ao Orçamento Fiscal do Estado, relativo ao exercício 
de 2017, crédito suplementar no valor de R$ 507.200,00 
em favor do Distrito Estadual de Fernando de Noronha.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NO EXERCÍCIO DO CARGO DE 
GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV do artigo 37 da Constituição Estadual, tendo 
em vista o disposto no inciso IV do artigo 10 da Lei nº 15.979, de 26 de dezembro de 2016, e considerando a necessidade de reforçar 
dotações orçamentárias insuÞ cientes para atender despesas operacionais e de investimentos da Entidade, não implicando em acréscimo 
ao orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotações disponíveis,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Estado, relativo ao exercício de 2017, em favor do Distrito Estadual de Fernando 
de Noronha, crédito suplementar no valor de R$ 507.200,00 (quinhentos e sete mil e duzentos reais), destinado ao reforço das dotações 
orçamentárias especiÞ cadas no Anexo I.

Art. 2º Os recursos necessários ao atendimento das despesas de que trata o art. 1º são os provenientes de anulação das 
dotações orçamentárias especiÞ cadas no Anexo II.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Campo das Princesas, Recife, 6 de setembro do ano de 2017, 201º da Revolução Republicana Constitucionalista e 195º da 
Independência do Brasil.

LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO
Governador do Estado em exercício

SÉRGIO LUÍS DE CARVALHO XAVIER
ANDRÉ WILSON DE QUEIROZ CAMPOS

MARCELO ANDRADE BEZERRA BARROS
MÁRCIO STEFANNI MONTEIRO MORAIS

ANEXO I
(CRÉDITO SUPLEMENTAR)

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO ORÇAMENTO FISCAL 2017 EM R$
ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES
   FONTE VALOR

36000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
00309 Distrito Estadual de Fernando de Noronha    

Projeto: 15.452.0082.4526 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades físicas, no âmbito 9.136,09
do DEFN    

4.4.90.00 - Investimentos 0241 9.136,09
Atividade: 04.126.0983.2114 - Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa de 41.000,00

Governo do DEFN    

3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes 0241 41.000,00
Atividade: 04.122.0983.4404 - Suporte às Atividades Fins do Distrito Estadual de Fernando de 427.063,91

Noronha    

3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes 0241 350.063,91
3.3.20.00 - Outras Despesas Correntes 0241 77.000,00

Projeto: 04.122.0983.4520 - Adequação das Instalações Físicas do DEFN 30.000,00
4.4.90.00 - Investimentos 0241 30.000,00

TOTAL 507.200,00

ANEXO II
(ANULACÃO DE DOTAÇÃO)

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO ORÇAMENTO FISCAL 2017 EM R$
ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES
   FONTE VALOR

36000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
00309 Distrito Estadual de Fernando de Noronha    

Atividade: 04.846.0983.0233 - Concessão de Vale Transporte e Auxilio Alimentação a Servidores 15.000,00
do Distrito Estadual de Fernando de Noronha

3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes 0241 15.000,00
Atividade: 10.302.0083.0216 - Desenvolvimento da Assistência Hospitalar e Ambulatorial no 350.000,00

Distrito Estadual de Fernando de Noronha
4.4.90.00 - Investimentos 0242 150.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes 0241 200.000,00

Atividade: 13.391.0082.0227 - Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural do Distrito Estadual 92.200,00
de Fernando de Noronha    

3.3.50.00 - Outras Despesas Correntes 0241 90.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes 0241 2.200,00

Atividade: 27.813.0082.1612 - Desenvolver atividades relacionadas ao esporte a ao lazer no 50.000,00
Distrito Estadual de Fernando de Noronha.

3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes 0241 50.000,00

TOTAL 507.200,00

Secretarias de Estado

ADMINISTRAÇ!O
Secretário: Milton Coelho da Silva Neto

PORTARIAS SAD DO DIA 06.09.2017

PORTARIA CONJUNTA SAD/PERPART Nº 069, DE 06 DE SETEMBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO e o DIRETOR PRESIDENTE DA PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A - 
PERPART, tendo em vista a autorização contida no Decreto nº 44.935, de 31 de agosto de 2017, publicado no Diário OÞ cial do Estado de 
01 de setembro de 2017, e o Ofício SAD/CPP nº 027, de 14 de julho de 2017, da Câmara de Política de Pessoal; RESOLVEM:

I. Abrir Seleção Pública SimpliÞ cada, visando à contratação temporária de 60 (sessenta) proÞ ssionais, sendo: 37 (trinta e sete) de 
nível superior e 23 (vinte e três) de nível médio e/ou de nível técnico, para atuação no âmbito da PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E 
INVESTIMENTOS S.A ! PERPART, conforme detalhamento constante do Anexo Único desta Portaria Conjunta que a íntegra para todos 
os efeitos.

II. Determinar que a Seleção Pública SimpliÞ cada de que trata o item anterior será realizada para atender à situação de excepcional 
interesse público da PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A ! PERPART, e terá validade de 12 (doze) meses, 
prorrogável por igual período, a partir da data de homologação do resultado Þ nal, publicada no Diário OÞ cial do Estado de Pernambuco. 
III. Os contratos serão submetidos ao Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho e respeitarão o 
prazo máximo de 02 (dois) anos previsto no art. 445 do referido diploma legal, admitindo-se uma única prorrogação, conforme disposto 
na Lei nº 14.547, de 21 de dezembro de 2011. 
IV. Instituir Comissão Coordenadora do Certame, responsável pela elaboração das normas e pelo acompanhamento da execução do 
processo seletivo, Þ cando, desde já, designados os seguintes membros, sob a presidência da primeira:

NOME CARGO ÓRGÃO

Marília Raquel Simões Lins Secretária Executiva de Pessoal e Relações Institucionais SAD

Camila de Sá Matias Gestora Governamental SAD

Arlindo Cavalcanti de Albuquerque Neto Superintendente de Gestão Administrativa Perpart

Celso Severo da Silva Gerente de Regularização Imobiliária Perpart

PORTARIAS SAD DO DIA 06.09.2017

PORTARIA CONJUNTA SAD/PERPART Nº 069, DE 06 DE SETEMBRO DE 2017.

www.pciconcursos.com.br

http://www.estudegratis.com.br
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NÍVEL MÉDIO E/OU TÉCNICO

ITEM DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO UNITÁRIA
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA

Experiência proÞ ssional na área referente à especialidade a qual 
concorre

05 pontos por semestre trabalhado 
(máximo de 03 anos e 06 meses)

35

Experiência proÞ ssional em Política Urbana e/ou voltada para o 
Desenvolvimento Urbano e Ambiental

05 pontos por semestre (máximo 
de 02 anos)

20

Participação em congressos, seminários, simpósios e equivalentes, 
nos últimos 05 (cinco) anos, cuja validação deverá atender aos 

parâmetros legais aplicáveis
01 07

Curso de Capacitação e/ou aperfeiçoamento em áreas correlatas às 
atividades inerentes à função para qual o candidato se inscreveu, com 

carga horária mínima de 20 (vinte) horas/aula
2 por cada 20 horas/aula 20

Curso de extensão correlato à função para a qual concorre, com carga 
horária mínima de 30 horas

06 18

TOTAL 100 PONTOS

4.4. Na data prevista no Anexo II deste Edital será divulgada a Relação Preliminar da Avaliação Curricular.

4.5. As informações referentes ao tempo de experiência proÞ ssional deverão ser comprovadas através de:

4.5.1. Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social ! CTPS, desde que conste a função para a qual concorre, ou;

4.5.2. Certidões e/ou Declarações de tempo de serviço público ou privado que deverão ser emitidas em papel timbrado da instituição, 
com devida comprovação através de CNPJ ou registro no órgão competente, datada e assinada por responsável da unidade de recursos 
humanos ou autoridade superior da instituição em que trabalha ou trabalhou, na qual conste expressamente a função para a qual 
concorre, período e atividades desenvolvidas ou;

4.5.3. No caso de experiência proÞ ssional como autônomo, mediante contratos ou Recibos de Pagamentos de Autônomo (RPA) ou notas 
Þ scais de serviço ou declaração de imposto de renda, devendo constar expressamente o emprego/função desempenhado e as atividades 
desenvolvidas, compatíveis com o cargo a que se candidata;

4.5.4. No caso de experiência proÞ ssional no exterior, mediante certidão da instituição para a qual trabalhou acompanhada de 
tradução para a língua portuguesa, feita por tradutor juramentado, datada e assinada, na qual conste expressamente o cargo/função 
desempenhado, período e atividades desenvolvidas;

4.5.5. No caso de experiência como cooperativado, mediante Declaração assinada pelo dirigente máximo da entidade à qual se vincula 
ou vinculou formalmente, na qual conste expressamente o cargo/emprego/função desempenhado e as atividades desenvolvidas, 
compatíveis com o cargo a que se candidata;

4.5.6. Certidões emitidas por escrivães, chefes ou diretores de Secretaria de Juízo ou Juizados Especiais, atestando patrocínio de feitos 
que tramitam ou tramitaram perante o referido juízo na área de atuação do processo seletivo, para o caso da função de advogado; 
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), para o caso da função de arquiteto e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), para 
o caso da função de engenheiro;

4.5.7. As Certidões e/ou Declarações de que tratam os subitens 4.5.3 e 4.5.5, devem ser assinadas pelo dirigente máximo da entidade à 
qual o candidato se vincula ou vinculou formalmente, no caso de experiência como contratado ou cooperativado, datada e assinada, na 
qual conste expressamente o cargo/função desempenhado, período e as funções desenvolvidas, ou 

4.5.8. Demonstrativo de pagamento desde que conste a data de ingresso no cargo/função e na instituição, mês de referência e a função 
para a qual concorre;

4.5.9. Estágios não serão considerados para Þ ns de comprovação de experiência proÞ ssional;

4.5.10. A apresentação da cópia do contrato sem a certidão e/ou declaração de tempo efetivamente trabalhado, não será considerada 
para Þ ns de pontuação;

4.5.11. Será considerada para Þ ns de pontuação a experiência proÞ ssional comprovada a partir da data respectiva da declaração de 
conclusão do curso.

4.5.12. As capacitações realizadas antes da graduação não serão consideradas para Þ ns comprobatórios.

4.5.13. Qualquer informação falsa ou não comprovada gerará a eliminação do candidato do presente processo seletivo, sem prejuízo de 
outras sanções cabíveis.

4.5.14. Não será admitido e computado o tempo de serviço prestado concomitantemente, para Þ m de pontuação de experiência 
proÞ ssional.

4.5.15. O registro e a declaração de experiência apresentada pelo candidato que não identiÞ car claramente a correlação das atividades 
exercidas com a função pretendida, não serão considerados para Þ ns de pontuação.

4.5.16. Monitorias, simpósios, congressos e eventos similares, não serão considerados para Þ ns de comprovação relativamente à 
experiência proÞ ssional, todavia serão considerados para Þ ns de pontuação em item de avaliação distinto e especíÞ co, também previsto 
neste edital.

5. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL: 

5.1. A classiÞ cação Þ nal no certame dar-se-á através da pontuação obtida na Avaliação Curricular;

5.2. Será eliminado da seleção o candidato que não comprovar a escolaridade exigida, bem como não atingir, no mínimo, 30 (trinta) 
pontos na Avaliação Curricular, ou não comprovar os requisitos especíÞ cos para cada função expostos no Anexo I deste Edital.

5.3. O candidato eliminado não receberá classiÞ cação alguma no certame;

5.4. O candidato que não apresentar documentação comprobatória de alguma informação curricular prestada no ato da inscrição receberá 
pontuação zero no item correspondente.

5.5. A relação nominal dos aprovados será emitida por ordem decrescente da classiÞ cação por função, discriminando as pontuações em 
listagem separadas, onde as Pessoas com DeÞ ciências ! PCD Þ gurarão nas 02 (duas) listagens, ou seja, naquela especiÞ ca para as 
vagas de pessoas com deÞ ciência e na listagem das vagas de concorrência geral.

6. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE:

6.1. Serão utilizados como critérios de desempate, sucessivamente:

a) Idade civil mais avançada;
b) Ter sido jurado ! Lei Federal n.º 11.689/2008 que alterou o art.440 do CPP.

6.2. Nada obstante o disposto no subitem acima transcrito, Þ ca assegurado aos candidatos que tiverem idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos, nos termos do art. 27, da Lei Federal n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), a idade mais avançada como primeiro critério 
para desempate, sucedido dos outros previstos neste item "Dos Critérios de Desempate#.

6.3. Ocorrendo, ainda, o empate de idade, em função da data de nascimento, serão analisadas as Certidões de Nascimento dos 
candidatos empatados, para constatar o desempate em hora(s), minuto(s) e segundo(s).

7. DOS RECURSOS:

7.1. Os candidatos poderão interpor recurso contra o resultado da Avaliação Curricular, dispondo do período informado no Calendário (Anexo II).

7.2. Os recursos deverão ser encaminhados à Comissão Executora do Processo Seletivo ! PERPART, situada na Rua Doutor João 
Lacerda, nº 395, Cordeiro, CEP: 50711-280, Recife-PE - Térreo, no horário 08:00 às 12:00hs e das 13:00 às 17:00 (com exceção das 
sextas-feiras cujo horário disponível para recebimento dos recursos restringir-se-á ao período de 08:00 às 12:00hs), ou através de 
SEDEX, com aviso de recebimento (AR), utilizando-se sempre o Modelo do Anexo IV, deste Edital. 

7.3. Os recursos interpostos serão respondidos pela Comissão Executora do Processo Seletivo - PERPART, até a data especiÞ cada no 
Anexo II, através de veiculação na internet, sendo visualizados na página de consulta da situação do candidato http://www.perpart.pe.gov.br

7.4. Não será aceito recurso via fax, correio eletrônico (e-mail) ou qualquer outro meio diverso daquele previsto no edital.

7.5. Recursos inconsistentes, em formulário diferente do exigido ou fora das especiÞ cações estabelecidas neste Edital serão indeferidos.

3. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO:

3.1. As inscrições serão gratuitas e para se inscrever o candidato deverá preencher o "FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO#, disponível no 
Anexo III e também no site http://www.perpart.pe.gov.br, e encaminhá-lo à Comissão Executora do Processo Seletivo, juntamente com o 
"CADERNO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS#, cuja capa deve seguir o modelo constante do Anexo VI, no período informado 
no Anexo II, através de SEDEX com aviso de recebimento (AR) ou de forma presencial, nos dias úteis e de funcionamento no órgão, em 
sala apropriada no térreo do prédio sede da PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A - PERPART, sito à Rua Doutor 
João Lacerda, nº 395, Cordeiro, CEP: 50711-280, Recife-PE, no horário de 08:00 às 12:00hs e das 13:00 às 17:00hs (com exceção 
das sextas-feiras cujo horário disponível para inscrição restringir-se-á ao período de 08:00 às 12:00hs), acompanhado de cópia dos 
documentos abaixo relacionados em envelope lacrado, devidamente identiÞ cado com o nome do candidato e a função ao qual concorre: 

a) Documento de identidade com foto;
b) CPF;
c) Comprovante de estar quite com a Justiça Eleitoral;
d) Quitação com o serviço militar, se do sexo masculino;
e) Documentação comprobatória da experiência proÞ ssional;
f) Comprovação de Registro e regularidade junto aos órgãos Þ scalizadores de exercício proÞ ssional (ordens, conselhos etc.), quando for o caso;
g) Documentação comprobatória da escolaridade exigida para a função/área que concorre;
h) Declaração de que trata o subitem 2.2.7 deste Edital, quando for o caso;
i) Comprovante de residência emitido em seu nome.

3.1.1. Na "CAPA DO CADERNO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS#, deverá ser especiÞ cado, em ordem sequencial de 
apresentação, cada um dos documentos exigidos neste Edital, com indicação expressa da quantidade de folhas de cada documento e 
do total de folhas que compõem o caderno.

3.1.2. Ao preencher o formulário de inscrição, o interessado deverá optar por uma única função. A não opção ou a escolha por mais de 
uma função, gerará a desclassiÞ cação do candidato.

3.2. Serão considerados documentos de identidade:

Carteiras expedidas pelos Ministérios Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de IdentiÞ cação e pelo Corpo de 
Bombeiros Militar e Polícias Militares, carteiras expedidas pelos órgãos Þ scalizadores de exercício proÞ ssional (ordens, conselhos etc.), 
passaporte, certiÞ cado de reservista, carteiras funcionais do Ministério Público, carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por 
lei federal, valham como identidade, carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação (somente o modelo com foto). Para validação 
como documento de identidade, o documento deve se encontrar dentro do prazo de validade, com exceção da Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) que pode ser utilizada como documento de identiÞ cação em todo o território nacional ainda que em momento posterior 
à data de validade consignada no referido documento, nos termos da deliberação do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN.

3.3. Não será admitida a juntada de qualquer documento posterior à inscrição.

3.4. Quando se tratar de inscrição realizada por terceiro, mediante Procuração Pública ou Particular, todas as informações registradas 
na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, arcando este com as consequências de eventuais erros no 
preenchimento.

3.5. Não serão aceitas inscrições via fax, via correio eletrônico (e-mail).

3.6. Não será aceita a inscrição que não atender ao estabelecido neste Edital. 

3.7. A qualquer tempo, será anulada a inscrição e todos os atos e fases dela decorrentes, se for constatada falsidade em qualquer 
declaração, bem como qualquer irregularidade nos documentos apresentados.

3.8. As informações prestadas no Formulário de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, devendo a comissão instituída 
excluir da Seleção o candidato que não preencher o formulário de forma completa e correta ou fornecer dados comprovadamente 
inverídicos, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.

3.9. A inscrição do candidato expressará sua integral adesão a todas as regras que disciplinam a presente seleção.

3.10. Será considerada válida a documentação postada até o último dia da inscrição, com data descrita no Anexo II.

3.11. A PERPART não se responsabilizará por inscrições postadas via SEDEX fora do prazo do Anexo II.

3.12. Quando da realização da inscrição presencial os documentos comprobatórios descritos no item 3.1, deverão ser entregues em 
envelope lacrado diretamente no Térreo da PERPART, no horário 08:00 às 12:00hs e das 13:00 às 17:00hs (com exceção das sextas-
feiras cujo horário disponível para inscrição restringir-se-á ao período de 08:00 às 12:00hs).

3.12.1. O envelope deverá ser do tamanho aproximado de 22 cm por 30 cm onde deverão ser colocados na ordem os documentos 
indicados no item 3.1. A parte externa do envelope deverá conter os seguintes dados de identiÞ cação em letra de forma:

Seleção Pública SimpliÞ cada PERPART ! 2017
Nome: 
Função: 

3.13. Serão desclassiÞ cados do processo seletivo os candidatos que não enviarem cópias dos documentos descritos no item 3.1.

3.14. A documentação entregue no ato da inscrição pelos candidatos inscritos não será devolvida.

3.15. É vedada a inscrição condicional ou extemporânea.

4. DA AVALIAÇÃO CURRICULAR: 

4.1. A Avaliação Curricular, etapa única do Processo Seletivo, terá caráter eliminatório e classiÞ catório e aferirá a experiência proÞ ssional 
de cada candidato devidamente inscrito na seleção, exclusivamente, através das informações prestadas no Formulário de Inscrição, 
desde que corretamente comprovadas por meio da documentação solicitada.

4.2. A Avaliação Curricular obedecerá rigorosamente às Tabelas de Pontos constantes no item 4.3 deste Edital.

4.3. A avaliação Curricular valerá até 140 (cento e quarenta) pontos para o nível superior e até 100 (cem) pontos para o nível médio e/
ou técnico, de acordo com as tabelas abaixo e serão eliminados os candidatos que não comprovarem corretamente a documentação 
solicitada.

NÍVEL SUPERIOR

ITEM DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO UNITÁRIA
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA

Experiência proÞ ssional na área referente à especialidade a qual 
concorre

05 pontos por semestre trabalhado 
(máximo de 03 anos e 06 meses)

35

Experiência proÞ ssional em Política Urbana e/ou voltada para o 
Desenvolvimento Urbano e Ambiental

03 pontos por semestre (máximo de 02 
anos e 06 meses)

15

Participação em congressos, seminários, simpósios e 
equivalentes, nos últimos 05 (cinco) anos, cuja validação deverá 

atender aos parâmetros legais aplicáveis 
01 06

Trabalhos de autoria individual, editados em periódicos 
especializados com inscrição no ISSN (International Standard 

Serial Number - Número Internacional Normalizado para 
Publicações Seriadas), até a data da publicação do edital do 

certame.

01 03

Obras editadas de autoria individual, com inscrição no ISBN 
(International Standard Book Number, sistema internacional de 

identiÞ cação de livros e softwares) 
1,5 03

Curso de Capacitação e/ou aperfeiçoamento em áreas correlatas 
às atividades inerentes à função para qual o candidato se 

inscreveu, com carga horária mínima de 20 (vinte) horas/aula
02 por cada 20 horas/aula 06

Curso de Extensão em área correlata à função para qual 
concorre, com carga horária mínima de 30 horas

03 12

Curso de Especialização (Pós-Graduação latu sensu), com carga 
horária igual ou superior a 360 (trezentos e sessenta) horas, 

correlato à função para a qual concorre
05 10

Curso de Especialização strictu sensu/Mestrado concluído, 
correlato à função para a qual concorre

20 20

Curso de Especialização strictu sensu/Doutorado concluído, 
correlato à função para a qual concorre

30 30

TOTAL 140 PONTOS

www.pciconcursos.com.br

http://www.estudegratis.com.br
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9.12. Poderá a Administração rescindir o contrato de trabalho antes do seu termo Þ nal, pelo desaparecimento da necessidade, pública ou 
pela extinção ou conclusão do projeto que ensejou a contratação, pela ausência de idoneidade moral, assiduidade, disciplina, eÞ ciência 
e/ou aptidão para o exercício da função pelo contratado de acordo com o previsto na Lei n.º 14.547/2011.

9.13. A rescisão do contrato por iniciativa do contratado deve ser comunicada, por escrito, à PERPART, com antecedência mínima de, no 
máximo, 30 (trinta) dias, para que o serviço não tenha prejudicado a sua regular prestação. Neste caso, poderá ser convocado o próximo 
candidato da lista de classiÞ cados, nos termos da Lei Estadual n.º 14.547/2011.

9.14. Para celebração de novo vínculo temporário com pessoal anteriormente contratado, deverá ser observados os interstícios 
constantes do art. 9.º da Lei Estadual n.º 14.547/2011.

9.15. Pela PERPART deverá ser mantida em arquivo impresso ou eletrônico por no mínimo 06 (seis) anos, a documentação referente a 
todas as etapas da presente seleção simpliÞ cada, em atendimento à Resolução n.º 14, do Conselho Nacional de Arquivos ! CONARQ.

9.16. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Comissão Coordenadora do Processo Seletivo, instituída por esta Portaria, 
ouvida ainda a entidade executora (PERPART), no que couber.

9.17. A interpretação do presente Edital deve ser realizada de forma sistêmica, mediante combinação dos itens previstos para 
determinada matéria consagrada, prezando pela sua integração e correta aplicação, sendo dirimidos os conß itos e dúvidas pela Comissão 
Coordenadora do Processo Seletivo, com prévio pronunciamento da entidade executora.

9.18. Todos os horários previstos neste edital correspondem ao horário oÞ cial do Estado de Pernambuco.

ANEXO I

DAS ATRIBUIÇÕES/FUNÇÕES, VAGAS, REQUISITOS GERAIS PARA A CONTRATAÇÃO, VENCIMENTOS E JORNADA DE TRABALHO.

NÍVEL SUPERIOR

Função de Engenheiro Cartógrafo:

Remuneração mensal: R$ 4.590,00 (quatro mil, quinhentos e noventa reais) 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais.

Vagas: 1 (uma)

Requisitos: Diploma ou Declaração de conclusão de Curso de Graduação em Engenharia CartográÞ ca e/ou Agrimensura, emitidos por 
instituição oÞ cialmente reconhecida/autorizada pelo órgão competente; inscrição em condições regulares no Órgão de representação da 
categoria proÞ ssional: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia ! CREA; por no mínimo, 06 (seis) meses na função 
e disponibilidade para viajar.

Atribuições: 

Desempenhar as atividades constantes da Resolução Confea nº 218/73, referentes a levantamentos topográÞ cos georreferenciados, 
batimétricos, geodésicos e aerofotogramétricos, bem como seus serviços aÞ ns e correlatos; confeccionar as peças técnicas necessárias 
para elaboração dos processos de regularização fundiária; levantar e analisar quantitativos de projetos de obras e serviços de Engenharia 
de Agrimensura e CartograÞ a; Elaborar planilhas orçamentárias, cronogramas físico-Þ nanceiros e quadros de composição de custos 
de projetos; Elaborar e analisar projetos de obras e serviços de Engenharia de Agrimensura e CartograÞ a; elaborar laudos e pareceres 
técnicos de vistoria de terrenos; Analisar e interpretar estudos geotécnicos, topográÞ cos, dentre outros; Elaborar Termos de Referência e 
EspeciÞ cações Técnicas; Acompanhar e Þ scalizar atividades de campo que exijam a veriÞ cação física da obra, bem como levantamento 
físico de imóveis, deslocando-se, para isto, aos locais necessários no âmbito territorial do Estado de Pernambuco; Participar de equipes de 
trabalho multidisciplinares, inclusive envolvendo pessoal técnico especializado de outras unidades da Perpart; Prestar assessoramento, 
dentro das suas especialidades, à cheÞ a imediata; Atender aos preceitos da Lei Federal 10.267/2001 e seus Decretos regulamentadores; 
Realizar outras tarefas correlatas; Atuar como técnico de referência nos Projetos de Regularização Fundiária, desenvolvidos na RMR e 
no interior do Estado.
LOTAÇÃO: Perpart. 

Função de Arquiteto 

Remuneração mensal: R$ 4.590,00 (quatro mil, quinhentos e noventa reais).

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais.

Vagas: 1 (uma)

Requisitos: Diploma ou Declaração de conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e/ou Urbanismo, emitidos por instituição 
oÞ cialmente reconhecida/autorizada pelo órgão competente; inscrição em condições regulares no Órgão de representação da categoria 
proÞ ssional: Conselho de Arquitetura e Urbanismo no Brasil ! CAU/BR; exercício proÞ ssional como Arquiteto, por no mínimo, 06 (seis) 
meses na função e disponibilidade para viajar.

Atribuições: 

Desenvolvimento de atividades de elaboração e Þ scalização da execução de projetos de regularização fundiária; Elaboração de projetos 
arquitetônicos e urbanísticos, desenhos urbanos; realização de planejamento urbano e regional; realização de trabalhos por meio dos 
instrumentos de Política Urbana, Estatutos da Cidade, Plano Diretor, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Leis e Código de Obras e de 
postura entre outros; acompanhamento de processos, análise e elaboração de parecer técnico de projetos e ações; execução de outras 
atividades correlatas que sejam atribuídas; Atuar como técnico de referência nos Projetos de Regularização Fundiária, desenvolvidos na 
RMR e no interior do Estado. 

LOTAÇÃO: Perpart. 

Função de Advogado

Remuneração mensal: R$ 3.000,00 (três mil reais).

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais.

Vagas: 15 (quinze)

Requisitos: Diploma ou Declaração de conclusão de Curso de Graduação em Direito, emitidos por instituição oÞ cialmente reconhecida/
autorizada pelo órgão competente; inscrição em condições regulares no Órgão de representação da categoria proÞ ssional: Ordem dos 
Advogados do Brasil ! OAB/BR; por no mínimo, 06 (seis) meses na função e disponibilidade para viajar.

Atribuições: 

Elaborar estudos, análises, memoriais e notas técnicas; Atuar representando a Perpart junto aos órgãos dos Poderes Judiciário, Executivo, 
Legislativo e Cartórios a Þ m de realizar todas as medidas e diligências jurídicas, elaborar e apresentar peças que objetivem a manutenção 
e a defesa dos direitos da Perpart, em especial no que concerne à regularização fundiária de assentamentos irregulares e à titulação 
de seus ocupantes, bem como à defesa e gestão do patrimônio da empresa; Exercer a supervisão jurídica dos terceiros contratados 
para a execução de ações voltadas à Regularização Fundiária; Realizar atendimento especializado aos beneÞ ciários do programa de 
regularização fundiária; Participar de reuniões e assembleias comunitárias nas áreas de regularização fundiária; Realizar atividades de 
campo dos projetos de regularização fundiária; Desenvolver trabalhos interdisciplinares para o aprimoramento das intervenções com 
as demais áreas de atuação; Realizar atividades correlatas; Atuar como técnico de referência nos Projetos de Regularização Fundiária, 
desenvolvidos na RMR e no interior do Estado.

LOTAÇÃO: Perpart. 

Função de Assistente Social

Remuneração mensal: R$ 2.457,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais)

Jornada de trabalho: 30 (trinta) horas semanais.

Vagas: 15 (quinze)

Requisitos: Diploma ou Declaração de conclusão de Curso de Graduação em Serviço Social, emitidos por instituição oÞ cialmente 
reconhecida/autorizada pelo órgão competente; inscrição em condições regulares no Órgão de representação da categoria proÞ ssional: 
Conselho Regional de Serviço Social ! CRESS; por no mínimo, 06 (seis) meses na função e disponibilidade para viajar.

7.6. Não serão apreciados os recursos interpostos fora do prazo estipulado neste edital, bem como, os apresentados contra avaliação, 
nota ou resultado de outro(s) candidato(s), sendo, de imediato, desconsiderados.

7.7. O resultado do julgamento dos recursos será devidamente divulgado, para que se produzam os efeitos administrativos e legais e 
estarão disponíveis no endereço eletrônico http://www.perpart.pe.gov.br.

7.8. Os recursos devem ser preenchidos com letra legível, com argumentações claras e precisas. 

7.9. A PERPART não se responsabilizará por recursos postados via SEDEX, fora do prazo constante do Anexo II.

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

8. DA CONTRATAÇÃO:

8.1. Os candidatos aprovados serão contratados na forma prevista na Lei Estadual nº 14.547/2011, em observância, ainda, ao Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho, para exercerem suas atividades no âmbito da PERNAMBUCO 
PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A - PERPART, devendo ter disponibilidade para desenvolver atividades no âmbito territorial do 
Estado de Pernambuco.

8.2. A PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A ! PERPART, no endereço eletrônico (http://www.perpart.pe.gov.br), 
tornará pública a lista Þ nal de aprovados. No que se refere à contratação, serão os candidatos convocados, obedecendo-se a ordem de 
classiÞ cação, mediante telegrama dirigido ao endereço constante na Þ cha de inscrição do candidato convocado, sendo ele o único responsável 
por correspondência não recebida, em virtude de inexatidão no endereço informado. O não atendimento à convocação no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, pelo candidato, irá excluí-lo, automaticamente, do certame, sendo convocado o candidato seguinte na listagem Þ nal de aprovados. 

8.3. Os exames pré-admissionais (avaliação da condição de saúde física e mental) serão realizados às expensas dos candidatos e/ou no 
Serviço de Medicina Ocupacional da PERPART, quando convocados para a contratação.

8.4. Para a formalização do contrato de trabalho do proÞ ssional devidamente aprovado e classiÞ cado na Seleção, deverão ser 
apresentados os seguintes documentos, além de outros exigidos neste Edital:

a) CPF - Cadastro de Pessoa Física (original e cópia); 
b) Cartão PIS ou PASEP (caso não seja o primeiro contrato de trabalho); 
c) Cédula de Identidade (original e cópia); 
d) Carteira de Trabalho e Previdência Social ! CTPS; 
e) Identidade ProÞ ssional (comprovação de registro no órgão Þ scalizador da proÞ ssão), original e cópia, quando for o caso; 
f) Certidão de Nascimento, se solteiro; ou Certidão de Casamento, se casado (original e cópia), ou declaração de união estável;
g) CertiÞ cado Militar (comprovar estar em dia com as obrigações militares), se do sexo masculino (original e cópia); 
h) Título de Eleitor e a comprovação do cumprimento das obrigações eleitorais (original e cópia); 
i) 02 (duas) fotos coloridas 3x4 (três por quatro) recentes; 
j) Registro Civil dos Þ lhos se houver (original e cópia); 
k) Comprovação do nível de escolaridade exigido para a função pleiteada (original e cópia); 
l) Atestado ou Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Federal e Estadual;
m) Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça (http://www.cnj.jus.br);
n) Registro Civil dos Þ lhos, se houver; 
o) Comprovante de residência emitido em seu nome.

8.5. A não observância do prazo estipulado para entrega dos documentos, bem como a apresentação de documentação incompleta ou em 
desacordo com o estabelecido neste edital, impedirá a contratação do candidato, a qualquer tempo, em decorrência da presente seleção.

8.6. Os candidatos aprovados terão seus contratos submetidos ao Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 - Consolidação das 
Leis do Trabalho e respeitarão o prazo máximo de 02 (dois) anos previsto no art. 445 do referido diploma legal, admitindo-se uma única 
prorrogação, conforme disposto na Lei nº 14.547, de 21 de dezembro de 2011, respeitando-se o número de vagas, ordem de classiÞ cação 
e disponibilidade orçamentária e Þ nanceira da PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A - PERPART.

8.7. As contratações serão rescindidas, a qualquer tempo, quando: conveniente ao interesse público; veriÞ cada a inexatidão ou 
irregularidade nas informações prestadas durante o processo seletivo; constatada falta funcional; veriÞ cada a ausência de idoneidade 
moral, assiduidade, disciplina, eÞ ciência e/ou aptidão para o exercício da função; ou quando cessadas as razões que lhe deram origem.

8.8. Os candidatos aprovados e admitidos terão seus desempenhos avaliados periodicamente, por meio de instrumento próprio, e por 
regramento interno da Perpart, e, caso não atendam aos requisitos e, consequentemente ao interesse público subjacente à função, 
poderão ter seus contratos encerrados em período inferior a 12 (doze) meses.

8.9. DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO:

8.9.1. Para inscrição, o candidato deverá satisfazer as seguintes condições:

a) Ter sido aprovado no processo seletivo;
b) Ser brasileiro ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12, §1º, da Constituição Federal; 
c) Atender aos requisitos da função a que concorreu;
d) Estar em dia com as obrigações eleitorais;
e) Ter certiÞ cado de reservista ou de dispensa de incorporação, se do sexo masculino;
f) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos ou emancipados civilmente;
g) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função;
h) Firmar declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera 
federal, estadual ou municipal; bem como não exercer cargo, emprego ou função pública nos referidos entes públicos;
i) Cumprir as determinações deste Edital;
j) Não acumular cargos, empregos ou funções públicas, a não ser nos casos constitucionalmente permitidos; 
k) Não estar impedido de Þ rmar nova Contratação Temporária no âmbito do Poder Executivo do Estado de Pernambuco, por alcance de 
interstícios de que trata, de outros, o art. 9º da Lei nº 14.547, de 21 de dezembro de 2011, e alterações.

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

9.1. A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para a seleção contidas neste Edital e nos comunicados que vierem a 
ser publicados/divulgados.

9.2. Nenhum candidato poderá alegar o desconhecimento do presente Edital, ou de qualquer comunicado posterior e regularmente 
divulgado, vinculado ao certame, ou utilizar-se de artifícios de forma a prejudicar o seu bom andamento do processo seletivo simpliÞ cado.

9.3. Acarretará a eliminação do candidato na seleção, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a 
quaisquer das normas deÞ nidas neste Edital ou em outros comunicados relativos ao certame.

9.4. Ocorrendo a comprovação de falsidade de declaração/informação ou de inexatidão dolosa ou culposa dos dados expressos no 
Formulário de Inscrição, bem como falsidade e adulteração dos documentos apresentados pelo candidato, o mesmo terá sua inscrição 
cancelada, e a anulação de todos os atos dela decorrentes, independentemente da época em que tais irregularidades vierem a ser 
constatadas, além de sujeitar o candidato às penalidades cabíveis.

9.5. O resultado Þ nal do processo seletivo simpliÞ cado será homologado, através de publicação no Diário OÞ cial do Estado de Pernambuco, 
através de Portaria Conjunta SAD/Perpart, na qual constará duas relações de candidatos classiÞ cados, em ordem decrescente de 
classiÞ cação, contendo o nome do candidato e pontuação Þ nal respectivamente, a primeira contendo todos os classiÞ cados e, a segunda, 
contendo, apenas, os candidatos classiÞ cados portadores de deÞ ciência. 

9.6. O resultado da seleção simpliÞ cada será motivo de publicidade ainda na internet através do endereço http://www.perpart.pe.gov.br, 
sendo de responsabilidade do candidato acompanhar comunicados, convocações e o próprio resultado Þ nal da seleção.

9.7. A PERPART não assumirá despesas com deslocamentos, hospedagem dos candidatos durante a seleção ou por mudança de 
residência após a sua contratação. 

9.8. A aprovação, na presente Seleção, gera apenas expectativa de direito, não confere ao candidato selecionado o direito à contratação, 
apenas impede que a PERPART preencha as vagas fora da ordem de classiÞ cação. À PERPART reserva-se o direito de formalizar as 
contratações em número de vagas autorizadas no Edital e que atenda ao interesse e às necessidades dos serviços, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária e Þ nanceira.

9.9. Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos para Þ ns de classiÞ cação.

9.10. Não será fornecido ao candidato documento comprobatório de classiÞ cação ou aprovação no presente processo simpliÞ cado. Para 
esse Þ m, utilizar-se-á a publicação no Diário OÞ cial do Estado.

9.11. O candidato deverá manter atualizado o seu endereço na entidade executora da Seleção - PERPART, enquanto estiver participando 
do Processo SimpliÞ cado e após a homologação do resultado Þ nal, para efeito de futuras convocações. São de inteira responsabilidade 
dos candidatos os prejuízos decorrentes da não atualização de seu endereço.

www.pciconcursos.com.br

http://www.estudegratis.com.br
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Vagas: 3 (três)

Requisitos: Diploma ou Declaração de conclusão de Curso do Ensino Médio completo, devidamente reconhecido pelo Ministério da 
Educação (MEC); conhecimento básico no pacote de escritório LibreOfÞ ce e/ou outro pacote que contenha planilha eletrônica, editor de 
texto e editor de apresentações; disponibilidade para viajar. 

Atribuições: 

Exercer as atividades de apoio à administração, recepção, orientação e atendimento ao cidadão, todas relacionadas aos serviços públicos 
oferecidos pelo Programa de Regularização Fundiária, tais como triagem de documentos, cadastramento de dados e preenchimento 
de formulários para emissão de documentos através de sistemas e/ou manualmente, coleta de impressão digital, e outras correlatas; 
Participar das atividades de campo dos Projetos de Regularização Fundiária na RMR e no interior do Estado.

LOTAÇÃO: Perpart.

Função de Cadista

Remuneração mensal: R$ 1.310,00 (hum mil, trezentos e dez reais).

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais.

Vagas: 3 (três)

Requisitos: Diploma ou Declaração de conclusão de Curso do Ensino Médio completo, devidamente reconhecido pelo Ministério da 
Educação (MEC); CertiÞ cado de conclusão de curso de CAD (Desenho Assistido por computador), emitido por instituição oÞ cialmente 
reconhecida pelo órgão competente; disponibilidade para viajar. 

Atribuições: 

Elaborar Desenho de plantas, cortes e fachadas em software tipo cad, a partir de dados coletados, para aprovação em Prefeitura e 
Cartórios; assessorar na elaboração de memoriais descritivos no que tange ao uso do software do tipo cad; registrar os dados obtidos 
em cada imóvel em planilha própria; manter equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua conservação e 
comunicando ao superior eventuais problemas; participar de programa de treinamento, quando convocado; executar tarefas pertinentes 
à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; executar outras tarefas compatíveis com as exigências 
para o exercício da função; elaborar desenhos utilizando softwares especíÞ cos para desenho técnico, assim como executar plantas e 
desenhos cartográÞ cos; auxiliar arquitetos, engenheiros e técnicos em suas atividades; analisar, interpretar, elaborar e preparar plantas, 
cartas, mapas e croquís; auxiliar e analisar na coleta e processamento dos dados produzidos por equipamentos de topograÞ a/geodésia; 
executar manutenção e atualização dos dados obtidos, realizando cópias de segurança e análise dos dados existentes; Participar das 
atividades de campo dos Projetos de Regularização Fundiária na RMR e no interior do Estado.

LOTAÇÃO: Perpart.

Função de Técnico em Gestão da Informação

Remuneração mensal: R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais).

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais.

Vagas: 3 (três)

Requisitos: Diploma ou Declaração de conclusão de Curso Técnico ou superior em redes de computadores e/ou tecnologia em 
informática para internet (desenvolvimento de software), emitidos por instituição oÞ cialmente reconhecida/autorizada pelo órgão 
competente; exercício proÞ ssional na área de conhecimento, por no mínimo 06 (seis) meses e disponibilidade para viajar;

Atribuições: 

Monitorar e administrar o mapeamento e controle eletrônico dos processos, atualização do sistema de Regularização Fundiária; atender 
às demandas por pesquisa, tratamento, sistematização e disseminação de informações e estatísticas, executar ações correlatadas para 
segurança da informação e dos processos e realizar outras atividades de interesse da Perpart; Participar das atividades de campo dos 
Projetos de Regularização Fundiária na RMR e no interior do Estado.

LOTAÇÃO: Perpart.

ANEXO II

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES

ATIVIDADE DATA/PERÍODO LOCAL

Inscrição (Via SEDEX ou 
diretamente na sede da 
PERPART)

11/09/2017 a 27/09/2017
Postagem até 27/09/2017 

Pernambuco Participações e Investimentos S.A - PERPART, 
situada na Rua Dr. João Lacerda, nº 395, Cordeiro ! CEP: 50.711-
280 ! Térreo, em dias úteis, no horário de 08:00 às 12:00hs e das 
13:00 às 17:00hs (com exceção das sextas-feiras cujo horário 
disponível para inscrição restringir-se-á ao período de 08:00 às 
12:00hs)

Resultado preliminar da 
avaliação curricular

11/10/2017 http://www.perpart.pe.gov.br

Recurso (Via SEDEX ou 
diretamente na PERPART)

16 a 18/10/2017
Postagem até 18/10/2017

Pernambuco Participações e Investimentos S.A - PERPART, 
situada na Rua Dr. João Lacerda, nº 395, Cordeiro ! CEP: 50.711-
280 ! Térreo, em dias úteis, no horário de 08:00 às 12:00hs e das 
13:00 às 17:00hs (com exceção das sextas-feiras cujo horário 
disponível para inscrição restringir-se-á ao período de 08:00 às 
12:00hs)

Julgamento do Recurso 19/10/2017 a 25/10/2017 http://www.perpart.pe.gov.br

Resultado Þ nal 27/10/2017 http://www.perpart.pe.gov.br

ANEXO III

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

1. Nome do Candidato

2. Número do RG (Identidade) 3. Órgão Expedidor 4. UF

5. Nascimento 6. Sexo (F/M) 7. CPF

8. Endereço Permanente (rua/avenida, nº)

9. Bairro 10. Cidade

11. UF 12. CEP 13. Telefone Residencial 

14. ProÞ ssão 15. Telefone Celular

16. Nº da Carteira do Conselho de Classe 17. PIS / PASEP

18. E-mail

19. Função/ Local de Trabalho

OPÇÃO DO CANDIDATO (FUNÇÃO):

( ) ENGENHEIRO CARTÓGRAFO

( ) ARQUITETO

( ) ADVOGADO

( ) ASSISTENTE SOCIAL 

( ) ANALISTA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO

( ) ANALISTA DE ARQUIVO E ESCRITURAÇÃO

Atribuições: 

Realizar atendimento especializado aos beneÞ ciários acerca das demandas relacionadas à regularização fundiária; Executar mutirões de 
atendimento itinerante; Mediar eventuais querelas pela propriedade dos lotes entres famílias; Analisar os cadastros sociais por meio de 
Parecer Técnico; Realizar articulação e mobilização social; Participar de reuniões e assembleias comunitárias; Realizar visitas domiciliares 
aos moradores cadastrados; Monitorar, planejar, pactuar e executar as atividades que envolvem o cadastramento socioeconômico e a 
etapa social de campo das áreas de interesse social da Perpart para Þ ns de Regularização Fundiária; Fazer atualização das informações 
sociais relativas aos títulos de Regularização Fundiária a serem emitidos aos usuários; Elaborar relatórios, pareceres, notas técnicas e 
laudos acerca dos entraves técnicos da Regularização Fundiária; Desenvolver trabalhos interdisciplinares para o aprimoramento das 
intervenções com as demais áreas de atuação; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função; Atuar 
como técnico de referência nos Projetos de Regularização Fundiária, desenvolvidos na RMR e no interior do Estado.

LOTAÇÃO: Perpart.

Função de Analista de Gestão da Informação

Remuneração mensal: R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais).

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais.

Vagas: 3 (três)

Requisitos: Diploma ou Declaração de conclusão de Curso de Graduação em Sistema de Informação e/ou tecnólogo em análise e 
desenvolvimento de sistemas e/ou tecnólogo em sistema da informação, emitidos por instituição oÞ cialmente reconhecida/autorizada 
pelo órgão competente; inscrição em condições regulares no Órgão de representação da categoria proÞ ssional (se houver); exercício 
proÞ ssional na área de conhecimento, por no mínimo 06 (seis) meses e disponibilidade para viajar; 
Atribuições: 

Gerir o banco de dados com as informações topográÞ cas, geográÞ cas e sociais das áreas objeto dos projetos de Regularização Fundiária; 
Receber e atestar bancos eletrônicos do cadastro social e geográÞ cos do tipo planialtimétricos; Promover soluções para o perfeito 
funcionamento do banco de dados; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função; promover o 
aperfeiçoamento e realizar manutenções corretivas, adaptativas e evolutivas manutenção no Sistema de Regularização Fundiária da 
Perpart; Atuar como técnico de referência nos Projetos de Regularização Fundiária, desenvolvidos na RMR e no interior do Estado.

LOTAÇÃO: Perpart.

Função de Analista de Arquivo e Escrituração 

Remuneração mensal: R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais.

Vagas: 2 (duas)

Requisitos: Diploma ou Declaração de conclusão de Curso de Graduação em Biblioteconomia e/ou Gestão da Informação, emitidos por 
instituição oÞ cialmente reconhecida/autorizada pelo órgão competente; inscrição em condições regulares no Órgão de representação 
da categoria proÞ ssional (se houver); exercício proÞ ssional na área de conhecimento, por no mínimo 06 (seis) meses e disponibilidade 
para viajar.

Atribuições: 

Supervisionar as atividades referentes à emissão dos títulos de propriedade elaborados; gerir a guarda e organização das 2ª vias 
dos títulos emitidos; disponibilizar informação em qualquer suporte; localizar e recuperar informações; elaborar estratégias de buscas 
avançadas; intercambiar informações e documentos; controlar circulação de recursos informacionais; prestar serviços de informação 
online; automatizar unidades de informação e guarda dos documentos emitidos; desenvolver padrões de qualidade gerencial; registrar, 
classiÞ car e catalogar recursos informacionais; elaborar linguagens documentárias, resenhas e resumos; desenvolver bases de dados; 
efetuar manutenção de bases de dados; gerenciar qualidade e conteúdo de fontes de informação; gerar fontes de informação; reformatar 
suportes, migrar dados, desenvolver metodologias para geração de documentos digitais ou eletrônicos; disseminar seletivamente a 
informação; coletar informações para memória institucional; elaborar dossiês de informações, pesquisas temáticas, levantamento 
bibliográÞ co e trabalhos técnico-cientíÞ cos; acessar bases de dados e outras fontes em meios eletrônicos; coletar dados estatísticos; 
desenvolver critérios de controle de qualidade e conteúdo de fontes de informação; analisar ß uxos de informações; executar outras 
tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função; Atuar como técnico de referência nos Projetos de Regularização 
Fundiária, desenvolvidos na RMR e no interior do Estado.

LOTAÇÃO: Perpart.

NÍVEL MÉDIO E/OU TÉCNICO

Função de Fiscal de TopograÞ a

Remuneração mensal: R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais).

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais.

Vagas: 8 (oito)

Requisitos: Diploma ou Declaração de conclusão de Curso do Ensino Médio completo, devidamente reconhecido pelo Ministério da 
Educação (MEC) e de Técnico em EdiÞ cações e/ou Estradas, emitidos por instituição oÞ cialmente reconhecida/autorizada pelo órgão 
competente; inscrição em condições regulares no Órgão de representação da categoria proÞ ssional (se houver); exercício proÞ ssional na 
área de conhecimento, por no mínimo 06 (seis) meses e disponibilidade para viajar.

Atribuições: 

Realizar levantamentos topográÞ cos georreferenciados das áreas passíveis de Regularização Fundiária Jurídico Dominial de Interesse 
Social (RFJDIS); Analisar as plantas da situação real existente; Analisar e encaminhar as demandas sociojurídicas apresentadas pelos 
moradores das áreas de RFJDIS; Gerar e auditar banco de dados relacionados aos levantamentos topográÞ cos cadastrais, atestando 
a sua qualidade; Vistoriar atividades de campo das empresas contratadas, emitindo relatórios técnicos acerca do serviço contratado; 
Realizar levantamentos topográÞ cos cadastrais complementares, subsidiando futuras intervenções em campo; Participar das atividades 
de campo dos Projetos de Regularização Fundiária na RMR e no interior do Estado.

LOTAÇÃO: Perpart.

Função de Auxiliar Operacional

Remuneração mensal: R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais).

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais.

Vagas: 6 (seis)

Requisitos: Diploma ou Declaração de conclusão de Curso do Ensino Médio completo, devidamente reconhecido pelo Ministério da 
Educação (MEC); conhecimento básico no pacote de escritório LibreOfÞ ce e/ou outro pacote que contenha planilha eletrônica, editor de 
texto e editor de apresentações; disponibilidade para viajar. 

Atribuições: 

Elaborar e desenvolver tarefas operacionais para emissão de documentos; utilizar planilhas e softwares básicos de informática para 
cadastro de dados; manter equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua conservação e comunicando ao superior 
eventuais problemas; participar de programa de treinamento, quando convocado; executar tarefas pertinentes à área de atuação, 
utilizando-se de equipamentos e programas de informática; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da 
função; controle de protocolo; domínio da língua portuguesa; exercer tarefas relacionadas ao arquivamento de documentos, atividades 
operacionais de apoio, auxilio operacional às atividades da unidade administrativa; realizar e controlar agendamento dos usuários do 
Programa de Regularização Fundiária; Participar das atividades de campo dos Projetos de Regularização Fundiária na RMR e no interior 
do Estado.

LOTAÇÃO: Perpart.
Função de Atendente

Remuneração mensal: R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais).

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais.

www.pciconcursos.com.br
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NOTA: O (A) candidato (a) inscrito (a) como Pessoa com DeÞ ciência é obrigado (a) a, além deste documento, para a análise da comissão 
organizadora do concurso, encaminhar em anexo exames atualizados e anteriores que possam comprovar a DeÞ ciência (laudo dos 
exames acompanhados da tela radiológica, escanometria, TomograÞ a Computadorizada, Ressonância Magnética, Audiometria, 
Campimetria Digital Bilateral, estudo da acuidade visual com e sem correção, etc.). 
Recife, _____/____/_2017

RatiÞ co as informações acima.

Ass. c/ Carimbo do Médico

Legislação de referência

Decreto Federal nº 3.298 de 20 de dezembro de 1999:
Art. 4o É considerada pessoa portadora de deÞ ciência a que se enquadra nas seguintes categorias:
I - d eÞ ciência física-alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento 
da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, 
triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros 
com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam diÞ culdades para o desempenho 
de funções; 
II - deÞ ciência aud  itiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas 
frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; 
III - deÞ ciência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; 
a baixa visão, que signiÞ ca acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a 
somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das 
condições anteriores.

ANEXO VI

CAPA DO CADERNO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

NOME:
FUNÇÃO:

À Comissão,
Na condição de candidato na Seleção Pública SimpliÞ cada da Pernambuco Participações e Investimentos S.A (Perpart), solicito a análise 
da documentação anexa, apresentada na seguinte ordem:

Sequência de apresentação EspeciÞ cação dos Documentos Quantidade de Folhas

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

TOTAL DE FOLHAS QUE COMPÕEM O CADERNO  

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

Recife, ___ de __________ de 2017. 

_______________________________ 
Assinatura do Candidato 

Para preenchimento da Comissão Executora
_______________________________ 
Conferente Perpart
______________________________ 
Conferente Perpart
_______________________________ 
Conferente Perpart

O GERENTE GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, tendo em vista o contido no Decreto nº 39.117, de 08/02/2013, na Lei nº 
14.547, de 21/12/2011, e alterações, nos Decretos nº 32.310, de 12/09/2008, e nº 37.814, de 27/01/2012, e na Portaria SAD nº 1000, de 
16/04/2014, e alterações, RESOLVE:

Nº 2693-Rescindir, a pedido, os Contratos por Tempo Determinado, cujo objeto é o exercício da função de Assistente de Atendimento ao 
Cidadão, a partir da data respectivamente indicada, conforme disposto abaixo:

CONTRATO N° NOME MATRÍCULA DATA DE RESCISÃO

001/2014 GLAUCIENE RODRIGUES GOMES VIDAL 357.621-3 08/06/2017

254/2016 JESSIKA PEREIRA DE OLIVEIRA 373.586-9 03/07/2017

54/2016 JOAO FELIPE FREITAS GALAFASSI 372.115-9 03/07/2017

143/2016 JULIENE MACIEL CANUTO 372.204-0 10/07/2017

172/2016 KELDYELLEN DA SILVA HENRIQUE 372.233-3 11/07/2017

410/2012 FERNANDO JOSE PESSOA DE ANDRADE 347.397-0 21/07/2017

360/2012 ANGELO JUNIOR LOURENCO DE LIMA 347.374-0 31/07/2017

520/2012 ROBERTTO BRASILINO SILVA DE OLIVEIRA 347.207-8 01/08/2017

03/2016 ALEX HENRIQUE DE SENA ARAUJO 372.064-0 14/08/2017

16/2016 BARBARA THAYSA FARIAS DE LIMA 372.077-2 01/09/2017

O GERENTE GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, tendo em vista o contido na Lei nº 14.547, de 21/12/2011, e alterações, nos 
Decretos nº 39.117, de 08/02/2013, nº 32.310, de 12/09/2008, e nº 37.814, de 27/01/2012, e nas Portarias SAD nº 1000, de 16/04/2014, 
e alterações, nº 1.438 de 23/07/2012, publicada no DOE de 24/07/2012, nº 1.753 de 31/08/2012, publicada no DOE de 01/09/2012, e nº 
1.660 de 02/07/2014, publicada no DOE de 03/07/2014, bem como as demais normas de direito administrativo pertinentes à matéria, após 
o devido processo simpliÞ cado, RESOLVE:

Nº 2694-Publicar, resumidamente, o instrumento administrativo a seguir descrito: 1 ! ESPÉCIE: Termo Aditivo ao Contrato por Tempo 
Determinado Þ rmado pelo Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Administração, devidamente autorizado pelo Governador do 
Estado, por meio do Decreto nº 38.433 de 19/07/2012. 2 ! OBJETO: Termo Aditivo de prorrogação de Contratação de pessoal temporário 
para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. 3! VIGÊNCIA: 06 (seis) meses a partir de 01/07/2017. 4- 
FUNÇÃO: Assistente de Atendimento ao Cidadão da Região Metropolitana de Recife. 5 ! REGISTRO: 01 (um) Termo Aditivo, conforme 
relação abaixo:

NOME

III TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2014 RAFAELA MARIA DOS SANTOS SILVA

O GERENTE GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, tendo em vista o contido na Lei nº 14.547, de 21/12/2011, e alterações, nos 
Decretos nº 39.117, de 08/02/2013, nº 32.310, de 12/09/2008, e nº 37.814, de 27/01/2012, e nas Portarias SAD nº 1000, de 16/04/2014, e 
alterações, nº 285 de 03/02/2016, publicada no DOE de 04/02/2016, e 1.265 de 18/05/2016, publicada no DOE de 19/05/2016, bem como 
as demais normas de direito administrativo pertinentes à matéria, após o devido processo simpliÞ cado, RESOLVE:

Nº 2695-Publicar, resumidamente, o instrumento administrativo a seguir descrito: 1 ! ESPÉCIE: Contrato por Tempo Determinado 
Þ rmado pelo Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Administração, devidamente autorizado pelo Governador do Estado, por 
meio do Decreto nº 42.615 de 28/01/2016. 2 ! OBJETO: Contratação de pessoal temporário para atender à necessidade temporária 
de excepcional interesse público. 3! VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses a partir de 04/09/2017. 4- FUNÇÃO: Gestor de Obras: 
Engenheiro/Arquiteto com Ênfase em Avaliação de Bens Imóveis. 5 ! REGISTRO: 01 (um) Contrato, conforme abaixo:

Nº CONTRATO NOME 

82/2017 CLÁUDIO CARDIM DE FERREIRA

Daniel Bastos de Castro 
Gerente Geral de Planejamento e Gestão 

( ) FISCAL DE TOPOGRAFIA

( ) AUXILIAR OPERACIONAL

( ) ATENDENTE

( ) CADISTA

( ) TÉCNICO EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO

20. Pessoa com deÞ ciência: ( ) VISUAL ( ) AUDITIVA ( ) FÍSICA

21. TITULAÇÃO DO CANDIDATO EM CURSOS DE

GRADUAÇÃO:_______________________________________________________________________

PÓS-GRADUAÇÃO/ESPECIALIZAÇÃO: ______________________________________________________________________
_____________

MESTRADO: _____________________________________________________________________________________

DOUTORADO:
 
22. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

LOCAL:

Data de Início: / / Data do Término / / Tempo de Serviço (ano, meses, dias): 

LOCAL:

Data de Início: / / Data do Término / / Tempo de Serviço (ano, meses, dias):

LOCAL:

Data de Início: / / Data do Término / / Tempo de Serviço (ano, meses, dias):

LOCAL:

Data de Início: / / Data do Término / / Tempo de Serviço (ano, meses, dias):

LOCAL:

Data de Início: / / Data do Término / / Tempo de Serviço (ano, meses, dias):

LOCAL:

Data de Início: / / Data do Término / / Tempo de Serviço (ano, meses, dias):

Assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas e declaro estar ciente das penalidades cabíveis.

__________________, _______/______/________ 
Local e Data

__________________________________________________
Assinatura do(a) Candidato(a)

SELEÇÃO SIMPLIFICADA PERPART

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DO CANDIDATO

INSCRIÇÃO Nº._______________________

NOME DO CANDIDATO:
____________________________________________________________________________________________________________

RECEBIDA EM______/______/______

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA 

INSCRIÇÃO:_______________________________________________

ANEXO IV

FORMULÁRIO PARA RECURSO

Nome do candidato: 

À Comissão Executora do Processo Seletivo SimpliÞ cado: 
Como candidato à Seleção Pública SimpliÞ cada para a PERPART, para a função de ____________________, interponho recurso contra 
a Avaliação Curricular, sob os seguintes argumentos: 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Recife, ___ de __________ de 2017. 

_____________________________________________ 
Assinatura do Candidato 

Atenção:
1. Preencher o recurso com letra legível;
2. Apresentar argumentações claras e concisas;
3. Preencher o recurso em 02 (duas) vias, das quais 01 (uma) será retida pela Perpart e outra permanecerá com o candidato, sendo 
atestada a entrega;
4. Não é permitido acostar nenhum documento ao recurso.

ANEXO V

DECLARAÇÃO

Dados do médico:
Nome completo
_____________________________________________________________________________________
CRM / UF: ______________________________________________________________________________________
Especialidade: ______________________________________________________________________________________
Declaro que o (a) Sr(ª) ________________________________________________ Identidade nº _____________ , CPF nº 
_____________________, inscrito(a) como Pessoa com DeÞ ciência na Seleção SimpliÞ cada concorrendo a uma vaga para a função 
de _________________________, conforme Portaria Conjunta SAD/Perpart nº 069, de 06 de setembro de 2017, fundamentado no 
exame clínico e nos termos da legislação em vigor (Decreto Federal nº 3.298/1999), _____ (é / não é) portador (a) da DeÞ ciência 
______________ (física/auditiva/visual) de CID 10 ________, em razão do seguinte quadro:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Diante disso, informo que será necessário:
( ) DeÞ ciência física: acesso especial à sala onde será realizada a prova escrita, em razão de diÞ culdade de locomoção por paralisia de 
membro (s) inferior (es).
( ) DeÞ ciência física: auxílio no preenchimento do cartão de resposta da prova, em razão da diÞ culdade motriz de membro (s) superior (es). 
( ) DeÞ ciência auditiva: presença de intérprete de libras na sala onde será realizada a prova escrita para comunicação do candidato com 
Þ scal de prova para prestar os esclarecimentos necessários, uma vez que não será permitido o uso de Prótese Auditiva.
( ) DeÞ ciência visual: prova em Braille.
DeÞ ciência visual: prova com letra ampliada para corpo ______.
( ) O (A) candidato (a) não é pessoa com deÞ ciência, não havendo necessidade de atendimento especial no momento da realização dos exames.
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