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ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

PORTARIA Nº 592/SGA/GABIN DE 20 DE JULHO DE 2017
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, em exercício, no uso das atribuições que lhe conferem os §§ 1º, 2º e 3º do artigo 9º 

do Estado nº 12.092, de 11 de julho de 2017.
Considerando o disposto nos artigos 11 e 16 da Lei nº 2.266, de 31 de março de 2010;
Considerando o disposto nos artigos 3º e 19 do Decreto nº 5.971, de 30 de dezembro de 2010,
RESOLVE:
Art. 1º � Homologar a promoção do servidor ocupante do cargo de Gestor de Políticas Públicas relacionado a seguir:

Nome Matrícula
Classe e Ref.

Para Promoção
Data da Promoção Órgão/ Entidade

José Radamés Lemos Ribeiro 290424-3 CL IV, Ref. 1 30/05/2017 SGA

Art. 2º � Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

José Andrías Sarquis
Secretário de Estado da Gestão Administrativa, em exercício

ESTADO DO ACRE 
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR
EDITAL SGA/SECT Nº 001, DE 20 DE JULHO DE 2017
A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa e a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, no uso de suas atribuições;
F A Z E M S A B E R:
A todos quantos o presente Edital virem, ou dele tiverem conhecimento que, na forma das normas ínsitas nos artigos 37, inciso IX e 27, inciso X, das 

nº. 58, de 17 de julho de 1998 e suas alterações, o Processo Nº 001295-0/2017 e demais normas que regem a matéria, tornam pública a abertura de inscri-

temporárias de excepcional interesse púbico, mediante condições aqui determinadas e demais disposições legais aplicadas à espécie.
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Gestão Administrativa - SGA e a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECT.

de Ciência e Tecnologia � SECT.
-

veniência do serviço. 
-

diario.ac.gov.br.
2 DOS CARGOS 
2.1 NÍVEL SUPERIOR
2.1.1 ANALISTA DE SISTEMAS
2.1.1.1 REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso reconhecido de graduação de nível superior em Ciência da Com-
putação, Sistemas de Informação, Análise de Sistema ou Tecnologia em Processamento de Dados, fornecido por instituição de ensino superior 
credenciada pelo Ministério da Educação � MEC.
2.1.1.2 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Exercer atividades de interesse social e humano que importem na realização de análise, projeto 

-
trole e operação de sistemas computacionais e de informação; dar suporte técnico e consultoria especializada em informática; realizar estudos de 

estudos, análises, avaliações, vistorias, pareceres, perícias e auditorias de projetos e sistemas computacionais e de informação; realizar ensino, 
pesquisa, experimentação e divulgação tecnológica; e executar outras atividades correlatas.

2.2.2 ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO
2.2.2.1 REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso reconhecido de graduação de nível superior em Ciência da Compu-
tação, Análise de Sistema, Sistemas de Informação, Tecnologia em Processamento de Dados ou Tecnologia em Redes de Computadores, fornecido 
por instituição de ensino superior credenciada pelo Ministério da Educação � MEC.
2.2.2.2 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Realizar gestão de programas infraestrutura tecnológica de intercomunicação através de meios 

disponibilidade. Exercer atividades de interesse social e humano que importem na realização de análise, projeto e implementação de sistemas 

computacionais, assim como máquinas e aparelhos de informática; realizar estudos, análises, avaliações, vistorias, pareceres, perícias e auditorias 
de projetos e sistemas computacionais e de informação; realizar ensino, pesquisa, experimentação e divulgação tecnológica; e executar outras 
atividades correlatas. 
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2.2.2.3 JORNADA DE TRABALHO: 

2.2.3 ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES
2.2.3.1 REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso reconhecido de graduação de nível superior em Engenharia de 
Telecomunicações OU Engenharia Eletrônica, Engenharia de Computação, Engenharia Elétrica com ênfase/habilitação em Telecomunicações ou 
Eletrônica ou Redes de Comunicação fornecido por instituição de ensino superior credenciada pelo Ministério da Educação � MEC e registro no 
conselho de classe correspondente. 

e consultoria; Direção de obra e serviço técnico; Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; Desempenho de cargo e função 
técnica; Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica; extensão; Elaboração de orçamento; Padronização, mensuração 
e controle de qualidade; Execução de obra e serviço técnico; Fiscalização de obra e serviço técnico; Produção técnica e especializada; Condução 
de trabalho técnico; Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção; Execução de instalação, montagem e reparo; 
Operação e manutenção de equipamento e instalação; Execução de desenho técnico.

Vencimento Base
Responsabilidade Técnica

Total

R$ 2.520,00 R$ 3.704,40 R$ 600,00 R$ 6.824,40

3 DAS VAGAS 
3.1 A contratação de que trata este Edital, destina-se ao preenchimento de vagas, de acordo com o Anexo Único deste Edital, devendo ser providas 

4 DAS INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
4.1 As inscrições ocorrerão no período de 21 a 31 de julho de 2017, a partir das 10 horas, por meio do formulário de inscrição disponível no endereço 
eletrônico www.sga.ac.gov.br.
4.1.1 No último dia, as inscrições no site se encerrarão às 12 horas e a entrega dos documentos nas mesas receptoras às 17 horas.
4.2 A concorrência se dará entre os candidatos inscritos para o mesmo cargo, no mesmo município.
4.3 Para efetivar a inscrição o candidato deverá:
a) preencher o Formulário de Inscrição online;

c) entregar o Curriculum Vitae, anexo ao Formulário de Inscrição preenchido no site www.sga.ac.gov.br e as cópias dos documentos comprobatórios 
de todos os títulos, requisitos para o cargo e declarações feitas, legíveis e sem rasuras, acondicionados em envelope lacrado no Setor de Protocolo 

das 14h às 17h; 
d) grampear o Formulário de Inscrição na frente do envelope lacrado; e
e) receber da mesa receptora o comprovante de inscrição.

está sendo oferecida a vaga. Depois de efetivada a inscrição não será aceito pedido de alteração.

quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.

eventuais erros, omissões, declarações inexatas, inverídicas ou qualquer outro erro cometido na entrega da documentação por terceiros.

4.8 Não será admitida juntada ou substituição posterior de quaisquer documentos exigidos deste Edital, consistindo obrigação do candidato apre-
sentá-los no ato da inscrição, sob pena de ser indeferido.
4.9 Será admitida uma única inscrição por candidato, caso haja mais de uma, validar-se-á apenas a última efetuada.
4.10 Não será aceita solicitação de inscrição que não atender rigorosamente ao estabelecido neste Edital.

documentos referentes ao certame.
4.12 Não será cobrada taxa de inscrição.
4.13 São considerados documentos de identidade somente a carteira e/ou cédula de identidade expedida pela Secretaria de Segurança Pública/

por Órgãos e Conselhos que, por força da Lei Federal, valham como identidade.
4.14 Não serão aceitas inscrições feitas via correio, apenas as feitas conforme descrito no subitem 4.3.
5. DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

5.1.1 PRIMEIRA FASE: ANÁLISE CURRICULAR
-

5.1.1.3 Serão considerados títulos para pontuação, exclusivamente, aqueles discriminados no quadro a seguir.

TÍTULOS PONTUAÇÃO QUANTIDADE PONTUAÇÃO MÁXIMA
ESPECIALIZAÇÃO 2 2 4

MESTRADO 3 2 6
DOUTORADO 5 2 10

TOTAL 20

em instituição de ensino legalmente reconhecida.

aprovação de dissertação ou tese.
5.1.1.3.3 Os diplomas de pós-graduado expedidos por universidades estrangeiras somente serão aceitos se reconhecidos por universidades que 
possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL PERÍODO PONTO POR DIA / ANO TRABALHADO VALOR MÁXIMO

Experiência no cargo pretendido. Informar em anos e dias
10 pontos/ano

0,027 ponto/dia
40

TOTAL 40
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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 de trabalho) e/ou declaração das funções. Em caso de contrato em vigor, o tempo de serviço será conside-

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, compro-

5.1.1.4.1 Não será pontuada experiência na forma de estágio ou aprendizado, nem curso ou graduação que são requisitos para o cargo pretendido.
5.1.2 SEGUNDA FASE: ENTREVISTA 

dados e informações técnicas consistentes e corretas do ponto de vista teórico e que demonstre aplicabilidade em situações práticas em sua área 
de atuação; e

objetiva, completa, permitindo a compreensão do seu interlocutor e observando o uso adequado da língua culta portuguesa. 
5.1.2.5 Serão convocados para entrevista os candidatos selecionados pela análise curricular por ordem decrescente de pontuação. Havendo empa-

-
didatos no cargo pretendido.
5.1.2.8 Os candidatos selecionados e convocados para a entrevista que não comparecerem ao local, data e horário previamente estabelecidos 
estarão automaticamente eliminados deste Processo Seletivo.

o último horário de atendimento do dia em que ele foi agendado.
6. DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS

do Estado do Acre. 

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

7. DA EXCLUSÃO DOS CANDIDATOS

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

c) descumprir quaisquer das normas deste Edital; 

-

g) for surpreendido portando celular durante a realização da entrevista. Os celulares deverão ser desligados, retiradas as baterias, e guardado até 

i) não atender algum dos itens elencados no subitem 9.3.
8. DOS RECURSOS

-

8.2 Os recursos deverão ser:
-

II � elaborados em conformidade com os seguintes critérios:
a) apresentação em forma livre; e
b) contendo obrigatoriamente o nome do candidato, CPF, as alegações e seus fundamentos.
III - O candidato poderá questionar apenas sua própria nota.
8.3 A Comissão publicará a resposta da avaliação dos eventuais recursos apresentados ou poderá disponibilizar meios para a consulta da resposta 
de forma individualizada, a ser estabelecida em edital próprio.
8.4 Será indeferido liminarmente o recurso ou pedido de revisão que: 
a) descumprir as determinações constantes neste Edital; e 
b) for apresentado fora do prazo ou fora de contexto.
8.5 A Banca Examinadora constitui a última instância para recurso ou revisão, sendo soberana em suas decisões, razão porque não caberão re-
cursos adicionais.
9. DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 

prorrogado uma única vez por igual período, podendo ainda, ser rescindido de pleno direito, antes desse prazo, mediante simples comunicação 

9.3 Para ser contratado, o candidato deverá satisfazer, cumulativamente, os seguintes requisitos:
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b) ser brasileiro nato ou naturalizado; 
c) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme 

d) estar em dia com as obrigações eleitorais;

f) ter idade mínima de 18 anos completos a data da contratação;

aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera Federal, Es-
tadual ou Municipal;
h) ser considerado apto física e mentalmente para o exercício do cargo 
no exame médico pré admissional, devendo o candidato apresentar os 
exames clínicos e laboratoriais, os quais correrão as suas expensas;
i) cumprir as determinações deste Edital; e
j) não acumular cargos, empregos e ou funções públicas, salvo nos ca-
sos constitucionalmente admitidos.

Acre será considerado desistente e sua vaga preenchida por outro can-

9.6 O candidato convocado em substituição a candidato desistente, 

da convocação, para se apresentar, caso contrário será também consi-
derado desistente.
10. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

11 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para o 

e em outros a serem publicados.
11.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publi-

11.3 O candidato selecionado poderá obter informações junto à Comis-

preenchimento das vagas.
11.5 É vedada a contratação de servidores da administração direta ou 
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
nos termos do disposto no artigo 6º, III, da Lei Complementar nº 58/98, 
com redação dada pela Lei Complementar nº. 195/2009, excetuando-se 
as hipóteses de acumulação, previstas no inciso XVI do artigo 37 da 
Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se a com-
patibilidade de horários.

por meio de outro Edital.
11.7 Os candidatos poderão obter informações referentes a este Processo 

Rio Branco/AC, 20 de julho de 2017.

José Andrias Sarquis
Secretário de Estado da Gestão Administrativa, em exercício
Renata Silva e Souza
Secretária de Estado de Ciência e Tecnologia
 
ANEXO ÚNICO
QUADRO DE VAGAS
Legenda: 
VAC � Vaga de Ampla Concorrência 

Cargo Tipo de Vaga Rio Branco
Analista de Sistemas VAC 04
Analista de Suporte Técnico VAC 04
Engenheiro de Telecomunicações VAC 01
Total 09

CPL

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N 351/2017 - CPL 02 � SEE 

física), com condutor e monitor, destinado a atender os alunos matricu-
lados na rede estadual de ensino no município de Rio Branco/AC.

Retirada do Edital: 21/07/2017 à 01/08/2017.
Através do site www.ac.gov.br, www.acrecompra.acre.gov.br ou www.
licitacao.ac.gov.br ou excepcionalmente na Secretaria Adjunta de Com-
pras e Licitações � Estrada do Aviário Nº 927, Bairro Aviário � CEP � 

Horário: 7h às 12h das 14h às 17h.
Data da Abertura: 02/08/2017 às 07h30min, conforme preâmbulo no Edital.
Rio Branco-AC, 20 de Julho de 2017.

ASS Mariselva Alves Bandeira
CAR Pregoeira
Consta no Processo a via original devidamente assinada

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 348/2017 - CPL 03 � FEM � SRP
Objeto: Contratação de empresa para serviços intermediação artística, 
sob demanda, para atendimento aos eventos realizados pela Fundação 
Cultural Elias Mansour.
Fonte de Recursos: 100 e 700
Retirada do Edital: 24/07/2017 à 02/08/2017
Através dos sites www.ac.gov.br, www.acrecompra.acre.gov.br ou www.
licitacao.ac.gov.br ou excepcionalmente na Secretaria Adjunta de com-
pras e Licitações � Estrada do Aviário Nº 927, Bairro Aviário � CEP � 

Horário: 7hrs às 12hrs e das 14hrs às 17h.
Data da Abertura: 03/08/2017 às 09h00min, conforme preâmbulo no Edital.
Rio Branco-AC, 20 de Julho de 2017.

ASS Aline Leoncini Souto
CAR Pregoeira
Consta no Processo a via original devidamente assinada

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N 107/2017 - CPL 03 � SECT

Nº138 Pág. 150, ambos do dia 20/07/2017 e na internet nos sites: www.
ac.gov.br, www.acrecompra.acre.gov.br ou www.licitacao.ac.gov.br. Es-
trada do Aviário N.º 927, Bairro Aviário � CEP � 69.900-830 � Rio Bran-

Rio Branco-AC, 20 de Julho de 2017.

ASS Aline Leoncini Souto
CAR Pregoeira
Consta no Processo a via original devidamente assinada

AUTARQUIAS

ACREPREVIDÊNCIA

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

ESTADO DO ACRE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE

PORTARIA Nº 878 DE 13 DE JULHO DE 2017.
O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência do Estado do Acre - 
ACREPREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 
1.688, de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o Processo nº 
0001615-4/2017 encontra-se regularmente instruído,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária integral por tempo de contribui-
ção, à servidora FRANCINETE DUTRA DE AMORIM, matrícula 150673-1, 
CPF 215.773.662-04, no cargo de Técnico em Assuntos Culturais, Grupo 
V - Referência 5, do Quadro de Pessoal do Estado da Secretaria da Gestão 
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