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de obras e serviços de engenharia com fornecimento de equipamentos para a Revitalização e 

caso não seja necessário a retomada antes do prazo estimado, a obra deverá ser iniciada 

02 de Junho de 2017.

Entroncamento Cidade Satélite (km 0,00) x Alto Alegre (km 72), com extensão total de 72,00 

Secretário de Estado de Infraestrutura de Roraima

, Modalidade Licitatória: TOMADA 

vencedora a Proposta da empresa: R. E. CASTRO AVILA & CIA LTDA, com o valor total 
de R$ 573.069,00 (quinhentos  e setenta e três mil, sessenta e nove reais). A Comissão, no 

as contrarrazões pelos interessados.

. Modalidade Licitatória: TOMADA 

valor total global de R$ 263.604,24 (duzentos e sessenta e três mil seiscentos e quatro reais 
e vinte e quatro centavos). A Comissão, no exercício das suas atribuições informa que a 

RR, 06 de junho de 2017. 

Secretário: 

O Corregedor da Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania, no uso da atribuição prevista 

2016, e tendo em vista o disposto nos artigos 137, caput e 146, caput, ambos da Lei Com
plementar Estadual nº 053 de 31 de dezembro de 2001,
CONSIDERANDO o requerimento apresentado pelo Presidente da Comissão de Processo 

CONSIDERANDO a expiração do prazo dos autos do Processo Administrativo Disciplinar 

RESOLVE:

prorrogado por igual período.

em contrário.

Corregedor da Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania

O Corregedor da Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania, no uso da competência que lhe 
conferem a alínea �c� do inciso III do artigo 4º da Lei nº 317 de 31 de dezembro de 2001, e o 

RESOLVE:

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Corregedor da Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania

de suas atribuições legais, previstas no Art. 5º da Lei nº. 317 de 31 de Dezembro de 2001.
RESOLVE:

SANTOS DA SILVA, ocorrido no dia 20 de Maio de 2017.

Secretário de Estado da Justiça e da Cidadania

de suas atribuições legais, previstas no Art. 5º da Lei nº. 317 de 31 de Dezembro de 2001.
RESOLVE:
Autorizar, o gozo de férias referente ao exercício 2017, da servidora efetiva FRANCISCA 

2961 de 14.03.17, para serem usufruídas no período de 31.05.2017 a 29.06.2017.

Secretário de Estado da Justiça e da Cidadania

de suas atribuições legais, previstas no Art. 5º da Lei nº. 317 de 31 de Dezembro de 2001.
RESOLVE:

Secretário de Estado da Justiça e da Cidadania

Secretária: 

de 2016, pelos poderes a ele atribuído nos termos do art. 66 da Constituição do Estado de 
Roraima, torna público que estarão abertas as inscrições para o PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO de provas e títulos para 70 (setenta) vagas, visando a contratação de maque

RR.GOV.BR.
1.2 O processo seletivo será executado pela Secretaria de Saúde do Estado de Roraima, através 

1.3 A nomenclatura do cargo, a quantidade de vagas, os requisitos mínimos, as atribuições, 
a forma de seleção, o salário básico, a jornada de trabalho e todas as demais informações 

III e IV, V, VI e VII deste edital.
2. DOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
2.1. Poderão concorrer às vagas existentes, os candidatos que se declararem portadores 

2.2. O candidato com necessidade especial que necessitar de qualquer tipo de atendimento 

2.2.1 A solicitação será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e razoabilidade.
2.3 Os candidatos com necessidades especiais terão assegurados o pleno exercício dos 
direitos, desde que compatíveis com as atribuições técnicas, físicas e psicológicas do cargo.
2.4 Serão considerados candidatos com necessidades especiais aqueles que se enquadrarem 

participarão do processo seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos.

candidato com necessidade especial deverá:

b) requerer, se necessário, tratamento especial para realização da entrevista. 2.5.1. 

direito à vaga do candidato em tais condições. 
2.6 Após a avaliação inicial do Processo Seletivo, o candidato com necessidade especial, 
quando convocado para contratação deverá, no prazo de 05 (cinco) dias, se submeter a 

exercício das atribuições do cargo pleiteado.
2.7 O candidato com necessidade especial deverá fazer sua opção, com o correto preenchi
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estabelecidas para os demais candidatos, vedada qualquer alteração posterior.

3.1 As inscrições serão gratuitas, realizadas unicamente na forma presencial, nos dias úteis, 

9:00 às 17:00 horas.
3.2 Para realizar a inscrição o candidato deverá comparecer com o formulário de inscrição 
devidamente preenchido, no local e prazo indicados no item 2.1, bem como proceder com a 
entrega dos documentos solicitados:
a) Documento de identidade com foto aceito no território nacional podendo ser através de: 

c) Comprovantes dos cursos e experiências declaradas.

endereço e telefone de contato.
3.3 Todos os documentos devem ser apresentados em fotocópias acompanhadas do original 
para a devida conferência ou todos os documentos devidamente autenticados. As declarações 
poderão também ser entregues apenas na sua via original. Todos os documentos entregues 
no ato da solicitação de inscrição não serão devolvidos posteriormente, exceto as originais 
para conferência de fotocópias, que serão devolvidos de imediato.
3.4 No momento da inscrição o candidato deverá optar por apenas uma função e, na hipótese 
de duplicidade de inscrições será considerada aquela que tiver sido realizada primeiro.

3.6 Por empregado se entende o trabalhador regido pela CLT.

requisitos exigidos para a contratação.
3.8 Não serão aceitas inscrições de candidatos que tenham vínculo estatutário com o Estado 

3.9 As informações prestadas no formulário de inscrição serão de inteira responsabilidade 

de excluir do processo seletivo aquele que não preencher o formulário de forma completa, 
correta e legível.
3.10 Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao 

3.11 Os candidatos que não apresentarem os documentos exigidos e não atenderem os req
uisitos constantes deste edital e seus anexos não terão pontuação no item correspondente, e 

3.12 O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado 
nos locais de realização de cada etapa desse Processo Seletivo.
4. DO PROCESSO SELETIVO
4.1 O Processo Seletivo compreenderá as seguintes etapas contínuas e sequenciais:

alizada com base nos critérios objetivos constantes das tabelas do ANEXO V deste edital e 
ainda as seguintes regras: a) serão eliminados os candidatos que obtiverem pontuação inferior 

b) não há limite de número de candidatos para participação no processo seletivo, todos os 

c) os Títulos exigidos como requisitos no Anexo II não serão pontuados.

realizada com base no barema constante do ANEXO VI deste edital, e ainda as seguintes regras:

b) os candidatos convocados deverão comparecer impreterivelmente conforme data e horário 

RR.GOV.BR, no prazo estimado no cronograma apresentado no ANEXO VIII deste edital.

para a segunda fase da seleção, Entrevista por competência.
4.3.1 Os candidatos que não comparecerem à segunda etapa da presente seleção serão ime

estimado no cronograma apresentado no ANEXO VII deste edital, separados os candidatos 
da ampla concorrência dos candidatos com necessidades especiais.

resultante da soma dos pontos obtidos, conforme quadro de pontuação apresentado nos 
anexos deste Edital.
5.2 Os candidatos concorrentes às vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais 

6.1 Em caso de empate terá preferência o candidato que obtiver maior pontuação na análise 
curricular.
6.2 Persistindo o empate, vencerá o candidato com mais idade, observando ano, mês e dia 
de nascimento.

7.1 Não serão admitidos recursos

TAL.RR.GOV.BR e por disponibilização do Resultado nos painéis da Secretaria de Estado 
da Saúde de Roraima.
8.2 Os candidatos convocados que não comparecerem no prazo estabelecido de cada con

8.3 São requisitos básicos exigidos para a contratação:

f) estar em dia com as obrigações eleitorais. 

trabalho extinto.

exames admissionais, conforme a atividade a ser desempenhada, de acordo com o Programa 

de saúde para a contratação. Nenhum colaborador poderá começar a exercer suas atividades 

8.5.2 Havendo incompatibilidade insanável, atestada por junta médica, entre o cargo pretendi

8.6 O primeiro dia de trabalho do novo colaborador deverá ocorrer em dias úteis em sistema 
diário (SD).

9.1 A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para o Processo Seletivo 
contidas nos Comunicados, neste Edital e em outros a serem publicados ou fornecidos 
diretamente ao candidato.
9.2 As escalas e horários serão determinados pela Secretaria de Saúde do Estado de Roraima 
em função da necessidade do serviço.

9.4 A aprovação no Processo Seletivo gera para o candidato apenas a expectativa de direito 

necessidade do Serviço.
9.5 Este Processo Seletivo terá validade de 1 (um) ano contados a partir da data da publi

9.6 A convocação dos candidatos para contratação será realizada de acordo com a necessidade 

9.7 Os candidatos aprovados serão contratados sob o regime da CLT, sendo que nos pri
meiros 90 (noventa) dias em caráter de experiência, que será dividido no período inicial de 
60 (sessenta) dias, prorrogável por mais 30 (trinta) dias totalizando o período máximo de 90 
(noventa) dias. Podendo ser os contratos, inclusive, em regime temporário.

revogar ou invalidar o Processo Seletivo, não assistindo aos candidatos direito à reclamação 
de qualquer natureza.

pessoas com necessidades especiais.

telefone.
9.11 A inexatidão das declarações, as irregularidades de documentos ou as de outra natureza, 

atos e efeitos decorrentes de sua inscrição.
9.12 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, 
enquanto não consumada a providência do evento que lhes disser respeito, circunstância que 

9.13 Os candidatos poderão obter informações referentes a esse Processo Seletivo no site 

8:00 às 14:00 horas.
9.14 Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Estado da Saúde.
9.15 Fazem parte integrante deste edital os seguintes anexos:

VAGAS 

Cesar Ferreira Penna de Faria
Secretário de Estado da Saúde de Roraima 
Consolata Faria Alves

Ana Cláudia Barbosa de Souza
Diretora do Departamento de Gestão e da Educação em Saúde
Cecilia Smith Lorezom
Assessora na Humanização 

A
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59
OBJETO: Aquisição de medicamentos (sistema cardiovasculares e sistema respiratóro).

VALOR: R$ 2.160,00 (dois mil, cento e sessenta reais)

SIGNATÁRIOS: Senhor Secretário de Estado da Saúde César Ferreira Penna de Faria e o 
Senhor Mauro dos Santos Filho, pela contratada. 

SIGNATÁRIOS: Senhor Secretário de Estado da Saúde César Ferreira Penna de Faria e o 
Senhor Otalicio Rodrigues de Oliveira Júnior, pelo contratado. 

SIGNATÁRIOS: Senhor Secretário de Estado da Saúde César Ferreira Penna de Faria e o 
Senhor Edinaldo Silva Araújo, pelo contratado. 

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

SIGNATÁRIOS: Senhor Secretário de Estado da Saúde César Ferreira Penna de Faria e a 

SIGNATÁRIOS: Senhor Secretário de Estado da Saúde César Ferreira Penna de Faria e a 
Senhora Jeanes da Silva Holanda, pela contratada. 

Onde se lê:

Secretário Adjunto de Estado da Saúde de Roraima

Onde se lê:

Secretário Adjunto de Estado da Saúde de Roraima

RESOLVE:

Secretário Adjunto de Estado da Saúde de Roraima

RESOLVE:

Secretário Adjunto de Estado da Saúde de Roraima

RESOLVE:

2016 e 03 (três) dias referente a ter realizado assessoramento e acompanhamento da equipe 
no muitirão do INTO realizado no HGR.

Secretário Adjunto de Estado da Saúde de Roraima

ONDE SE LÊ:
[...]

a) Macro região sul: 11 e 12 de maio de 2017
b) Macro região norte: 04 e 05 de maio de 2017.

[...]

a) Macro região sul: 18 e 19 de maio de 2017
b) Macro região norte: 04 e 05 de maio de 2017.

realizada dia 30 de maio de 2017, no uso de suas competências regimentais e atribuições 

dezembro de 2012 e de acordo com a Resolução nº 453, de 10 de maio de 2012, do Conselho 

RESOLVE: 

Cegonha.

Homologo a Resolução nº 149, de 30 de maio de 2017.

Secretário Adjunto de Saúde de Roraima

RESOLVE:

de Estado da Saúde, para tratar de assuntos de interesse do estado junto ao Ministério da 
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