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Art. 3º Fica ajustado o Orçamento de Investimento das Empresas, em consequência do acréscimo de recursos de que trata
o art. 1º, o projeto “3157 – Ampliação e Adequação da Infraestrutura Portuária de SUAPE”, no valor de R$ 1.700.000,00 (um milhão e
setecentos mil reais) e da redução de recursos de que trata o art. 2º, o projeto “2692 - Recuperação e Modernização do Mobiliário e
Utilidades das Instalações Portuárias”, no valor de R$ 500.0.000,00 (quinhentos mil reais), especificados no Anexo III.

Secretarias de Estado

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de junho de 2021.
Palácio do Campo das Princesas, Recife, 16 de junho do ano de 2021, 205º da Revolução Republicana Constitucionalista e 199º da
Independência do Brasil.

Recife, 17 de junho de 2021

ADMINISTRAÇ‹O
Secretária: Marília Raquel Simões Lins
PUBLICAÇÃO SAD DO DIA 16 DE JUNHO DE 2021

PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA
Governador do Estado

PORTARIA CONJUNTA SAD/HEMOPE Nº 064, DE 16 DE JUNHO DE 2021
GERALDO JÚLIO DE MELLO FILHO
JOSÉ FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI NETO
DÉCIO JOSÉ PADILHA DA CRUZ
ALEXANDRE REBÊLO TÁVORA

ANEXO I
(CRÉDITO SUPLEMENTAR)
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL 2021

EM R$
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE
VALOR

26000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
00116 Secretaria de Desenvolvimento Econômico - Administração Direta
Op. Especial: 22.846.0926.4205 - Inversões em Participação Societária no Porto de Suape para
Expansão e Modernização da Infraestrutura Portuária
4.5.90.00 - Inversões Financeiras
TOTAL

1.700.000,00
0102

1.700.000,00
1.700.000,00

ORÇAMENTO FISCAL 2021

26000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
00116 Secretaria de Desenvolvimento Econômico - Administração Direta
Projeto:
22.661.1064.3186 - Implantação de Empreendimentos Estruturadores
4.4.90.00 - Investimentos
Op. Especial: 26.846.0926.4207 - Inversões em Participação Societária no Porto do Recife para
Expansão e Modernização da Infraestrutura Portuária
4.5.90.00 - Inversões Financeiras
TOTAL

EM R$
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE
VALOR

0102
0102

1.200.000,00
1.200.000,00
500.000,00
500.000,00
1.700.000,00

ANEXO III
(COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS)
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS 2021
DEMONSTRATIVO DAS FONTES DE INVESTIMENTO
26000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
00502 SUAPE - Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros
00608 Porto do Recife S/A
RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO
DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS - CRÉDITOS

EM R$

RECURSOS DE TODAS AS FONTES
1.700.000,00
(500.000,00)
1.200.000,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE
VALOR

26000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
00502 SUAPE - Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros
Projeto:
22.661.0413.3157 - Ampliação e Adequação da Infraestrutura Portuária de Suape
4.4.90.00 - Investimentos
TOTAL

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO
DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS - ANULAÇÕES

0255

500.000,00
0255

500.000,00
500.000,00

ERRATA
No preâmbulo do Decreto nº 50.862, de 14 de junho de 2021, que abre ao Orçamento Fiscal do Estado, relativo ao exercício de 2021,
crédito suplementar no valor de R$ 11.578.206,12 em favor da Companhia Estadual de Habitação e Obras – CEHAB:
ONDE SE LÊ:
“O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV do art. 37 da Constituição Estadual, tendo
em vista o disposto no inciso IV do art. 10 da Lei nº 17.121, de 16 de dezembro de 2020, e considerando a necessidade de reforçar
dotação orçamentária insuficiente para atender despesas de capital do Órgão, não implicando em acréscimo ao Orçamento vigente, uma
vez que os recursos serão deduzidos de dotação disponível,”
LEIA-SE:
“O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV do art. 37 da Constituição Estadual, tendo
em vista o disposto nos incisos IV e V do art. 10 da Lei nº 17.121, de 16 de dezembro de 2020, e considerando a necessidade de reforçar
dotação orçamentária insuficiente para atender despesas de capital do Órgão, não implicando em acréscimo ao Orçamento vigente, uma
vez que os recursos serão deduzidos de dotação disponível,”

ATOS DO DIA 16 DE JUNHO DE 2021.
O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso de suas atribuições RESOLVE:
Nº 2297 - Nomear GILBERTO DARIO DE MELO ALVES para exercer o cargo em comissão de Gerente de Articulação Regional, símbolo
DAS-4, da Secretaria da Casa Civil, com efeito retroativo a 01 de junho de 2021.
Nº 2298 - Nomear LUIZ SERGIO CAMPOS para exercer o cargo em comissão de Apoio Técnico do Gabinete, símbolo CAA-3, da
Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, com efeito retroativo a 01 de junho de 2021.
Nº 2299 - Nomear LUCAS SOBREIRA JATOBÁ para exercer o cargo em comissão de Secretário de Gabinete, símbolo CAA-3, da
Agência Estadual de Planejamento e Pesquisa de Pernambuco - CONDEPE/FIDEM, com efeito retroativo a 08 de junho de 2021.
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II. Determinar que a Seleção Pública Simplificada de que trata o item anterior terá prazo de validade de 12 (doze) meses, prorrogável por
igual período, a contar da homologação do resultado final, publicada no Diário Oficial do Estado de Pernambuco.

MATRÍCULA

INSTITUIÇÃO

Leonardo Henrique Fernandes Bezerra

NOME

318.730-6

SAD

Camila de Sá Matias

299.724-0

SAD

Suely Cristina d’Almeida Silva

6639-7

HEMOPE

Maria Eulina Diniz de Azevedo Cisneiros

6478-5

HEMOPE

IV. Estabelecer que é da responsabilidade da Comissão Executora, a ser designada pela Fundação de Hematologia e Hemoterapia de
Pernambuco - HEMOPE, a criação de todos os instrumentos necessários para inscrição, avaliação curricular, recebimento dos recursos,
elaboração e divulgação dos resultados, além de todos os comunicados que se fizerem necessários.
V. Estabelecer que a contratação temporária mencionada nesta Portaria Conjunta terá duração de até 06 (seis) meses, admitida a
prorrogação pelo prazo necessário à superação da situação de calamidade pública ou das situações de emergência em saúde pública,
desde que o prazo total não exceda a 2 (dois) anos.
VI. Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.
MARÍLIA RAQUEL SIMÕES LINS
Secretária de Administração
GESSYANNE VALE PAULINO
Diretora Presidente da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco - HEMOPE
ANEXO ÚNICO

1.700.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE
VALOR

26000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
00608 Porto do Recife S/A
Projeto:
26.122.0011.2692 - Recuperação e Modernização do Mobiliário e Utilidades das
Instalações Portuárias
4.4.90.00 - Investimentos
TOTAL

I. Abrir Seleção Pública Simplificada para a contratação temporária de 13 (treze) profissionais de nível médio e superior de algumas áreas
para atender a necessidade de interesse público da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco - HEMOPE, de acordo
com o quadro de vagas constante do ANEXO I deste Edital, observados os termos da Lei nº 14.547, de 21 de dezembro de 2011, por se
tratar de assistência a situações de calamidade pública e assistência a emergências em saúde pública.

III. Instituir a Comissão Coordenadora do certame, responsável pela elaboração das normas e pelo acompanhamento da execução do
processo seletivo, ficando, desde já, designados os seguintes membros, sob a presidência do primeiro:

ANEXO II
(art. 43, § 1°, inciso III, da Lei Federal n° 4.320, de 1964)
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO e a DIRETORA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE
PERNAMBUCO - HEMOPE, tendo em vista a autorização contida no Decreto nº 50.771, de 31 de maio de 2021, publicado no Diário
Oficial de 1º de junho de 2021, no Decreto nº 48.833, de 20 de março de 2020, que declara situação anormal, caracterizada como “Estado
de Calamidade Pública”, no âmbito do Estado de Pernambuco, em virtude da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus; e na Resolução nº 018, de 07 de maio de 2021, homologada pelo Ato nº 1883, de 14 de maio de 2021, bem
como a necessidade de atender temporariamente e de excepcional interesse público à emergência em saúde pública decorrente do novo
Coronavírus com a doença COVID19, RESOLVEM:

EDITAL
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Processo Seletivo Simplificado de que trata esta Portaria Conjunta visa à contratação temporária de 13 (treze) profissionais de nível
médio e superior de algumas áreas,observado o quadro de vagas constante do ANEXO I deste Edital.
1.2. As contratações são destinadas a atender necessidade temporária de excepcional interesse público relacionada à emergência em
saúde pública decorrente do Novo Coronavírus (COVID 19).
1.3. A Seleção Pública de que trata o subitem anterior será realizada em etapa única, de caráter classificatório e eliminatório, que
consistirá em análise curricular.
1.4. Para os atos advindos da execução deste processo seletivo, para os quais é exigida ampla divulgação, será utilizado o endereço
eletrônico https://ead.saude.pe.gov.br/, devendo o resultado final ser homologado através de Portaria Conjunta SAD/HEMOPE a ser
publicada no Diário Oficial do Estado.
1.5. As regras do certame são disciplinadas por este Edital e respectivos anexos, que dele são partes integrantes, para todos os efeitos,
e devem ser fielmente observados.
2.DAS FUNÇÕES, REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO, ATRIBUIÇÔES, REMUNERAÇÃO, LOCAIS DE TRABALHO E JORNADA DE
TRABALHO.
2.1 MÉDICO CLÍNICO PLANTONISTA
2.1.1 REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:
a) Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em Medicina emitida por instituição de ensino oficialmente reconhecida pelo MEC;
b) Registro no Conselho Regional de Medicina de Pernambuco– CRM/PE devidamente regularizado.
2.1.2 ATRIBUIÇÕES:
Coordenar, supervisionar e efetuar exames médicos; emitir diagnósticos; prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamentos
para diversos tipos de enfermidades na especialidade de hematologia e hemoterapia, aplicando recursos de medicina preventiva ou
terapêutica; realizar atividades de pesquisas, palestras educativas na sua área de formação para promover a saúde e o bem-estar do
paciente; responsabilizar-se por todas as atividades médicas, técnicas e administrativas desenvolvidas em um serviço de hematologia
e hemoterapia; zelar pelo cumprimento das normas técnicas vigentes; responsabilizar-se pela adequação das indicações da transfusão
de hemocomponentes; acompanhar os pacientes do Hospital Hemope em relação à indicação do hemocomponente; elaborar protocolos
de terapia transfusional; diagnosticar os casos de incidentes transfusionais e participar do programa de hemovigilância; realizar triagem
clínica dos doadores de sangue; atender doador com sorologia reagente e ou inconclusiva; supervisionar estagiários e residentes que se
encontrem no serviço durante o seu horário e desempenhar outras atividades correlatas, no seu âmbito de atuação, conforme legislação
vigente; preencher e alimentar os sistemas informatizados da Instituição.
2.1.3 REMUNERAÇÃO: R$ 9.886,16 (nove mil oitocentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos).
2.1.4 LOCAL DE TRABALHO: Hemope Recife.
2.1.5 JORNADA DE TRABALHO: A jornada de trabalho será em regime de plantão de 24 (vinte e quatro) horas semanais, distribuídas
em dois turnos de 12 (doze) horas por semana.
2.2 MÉDICO INTENSIVISTA PLANTONISTA
2.2.1 REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
a) Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em Medicina emitida por instituição de ensino oficialmente reconhecida pelo MEC;
b) Registro no Conselho Regional de Medicina de Pernambuco – CRM/PE devidamente regularizado.
c) Certificado ou declaração de conclusão de Residência em Medicina Intensiva credenciada pela Comissão Nacional de Residência
Médica ou Certificado ou declaração de conclusão de Curso de Especialização lato sensu em Medicina Intensiva, com carga horária
mínima de 360 horas, ou Certificado ou Declaração de conclusão de Residência Médica em Clinica médica ou Cirurgia Geral, credenciada
pela Comissão Nacional de Residência Médica.
2.2.2 ATRIBUIÇÕES:Prestar assistência médica a todos os pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva; realizar admissão na
unidade e prescrever alta quando da condição clínica do paciente; realizar evolução clínica e prescrição dos pacientes internados na
unidade, prestar assistência aos pacientes nas intercorrências durante seu período de plantão, coordenar a equipe multidisciplinar do
plantão, de acordo com as necessidades dos pacientes internados; realizar pareceres e dar suporte às demais clínicas na condução do
paciente grave e na indicação de transferência para a Unidade de terapia intensiva; emitir parecer e acompanhar pacientes internados
quando solicitado em todas as dependências da Unidade Hospitalar; atuar em equipe multidisciplinar; participar, quando solicitado,
de Comissões de Qualidade Hospitalar (Controle de Infecção Hospitalar, Prontuário, Ética) e outras necessárias à instituição; quando
solicitado;emitir atestados diversos, laudos e pareceres para atender a determinações legais; respeitar o Código de Ética da profissão,
bem como os preceitos e normativas do serviço público onde exerce suas funções; realizar as atribuições de Médico e demais atividades
inerentes aocargo; acompanhar as visitas médicas e multidisciplinares que acontecerem durante seu plantão, junto com o diarista e
coordenador da equipe, participando das discussões e decisões tomadas; preencher o livro de ocorrências do plantão; preencher o
prontuário do paciente, registrando diagnóstico, tratamento e evolução da doença, incluindo todos os procedimentos realizados e todas
as decisões tomadas; cumprir com sua escala de plantão, previamente construída e informada pela Coordenação da Unidade; participar
das Reuniões Clínicas realizadas pela Coordenação da clínica ou de outras lideranças médicas, quando convocado; participar das
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reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-científico, promover incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando
a relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da execução de suas atividades, contribuindo com os serviços
essenciais prestados no hospital; realizar referência e contra-referência de pacientes, quando indicado, respeitando os protocolos e
fluxos estabelecidos via central de regulação; quando necessário realizar transferência intra-hospitalar e inter-hospitalar; supervisionar
estagiários e residentes que se encontrem no serviço durante o seu plantão; desempenhar outras tarefas correlatas ou definidas em
regulamento; preencher e alimentar os sistemas informatizados da Instituição.
2.2.3. REMUNERAÇÃO: R$ 9.886,16 (nove mil oitocentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos).
2.2.4. LOCAL DE TRABALHO: Hemope Recife.
2.2.5. JORNADA DE TRABALHO: A jornada de trabalho será em regime de plantão de 24 (vinte e quatro) horas semanais,distribuídas
em dois turnos de 12 (doze) horas por semana.

4.10. O candidato que concorrer às vagas de pessoas com deficiência que, no decorrer do desempenho de suas funções, apresentar
incompatibilidade da deficiência com as atribuições da função terá seu contrato rescindido.
4.11. Da decisão da Perícia Médica caberá recurso administrativo, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data do seu recebimento
pelo candidato, protocolado e endereçado à Presidência da Comissão Executora do certame.
4.12. As vagas reservadas às pessoas com deficiência que não forem preenchidas por falta de candidatos, por reprovação nas avaliações
ou por decisão da Perícia Médica, depois de transcorridos os respectivos prazos recursais, serão preenchidas pelos demais candidatos
da concorrência geral, observada a ordem de classificação.
4.13. Após a admissão, o candidato não poderá utilizar-se da deficiência que lhe garantiu a reserva de vaga no certame para justificar a
concessão de licença ou aposentadoria por invalidez. Ressalva-se, também, a impossibilidade de readaptação, exceto nos casos em que
ocorrer eventual agravamento da deficiência.

2.3 MÉDICO DO TRABALHO DIARISTA
2.3.1 REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:
a) Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em Medicina emitida por instituição de ensino oficialmente reconhecida pelo MEC;
b) Registro no Conselho Regional de Medicina de Pernambuco – CRM/PE devidamente regularizado.
c) Certificado ou declaração de conclusão de Residência em Medicina do Trabalho credenciada pela Comissão Nacional de Residência
Médica, ou certificado ou declaração de conclusão de curso de especialização lato sensu em medicina do trabalho, com carga horária
mínima de 360h.
2.3.2ATRIBUIÇÕES
Atuar visando à promoção de saúde e a prevenção da doença do servidor, avaliando as condições de saúde para determinadas funções
e ambientes de trabalho;Responsabilizar-se por todas as atividades médicas e administrativas desenvolvidas no serviço de medicina do
trabalho;Executar exames clínicos em servidores e/ou interpretar resultados de exames complementares para verificar e/ou controlar
as condições de saúde dos mesmos;Realizar exames médicos pré-admissionais de candidatos convocados de seleções simplificadas
promovidas pela Fundação Hemope; Emitir atestados e laudos para atender a determinações legais;Coordenar o grupo multidisciplinar
criado pela Portaria de prevenção de acidentes com material pérfuro-cortante; Promover incremento na qualidade do atendimento médico,
melhorando a relação médico-servidor; Realizar palestras educativas na sua área de formação; Coordenar e executar o Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO); Emitir a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT); Elaborar Laudo Técnico de
Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT); Realizar exames periódicos dos servidores lotados no HEMOPE; Observar os preceitos
éticos no decorrer da execução de suas atividades; Supervisionar estagiários e residentes que se encontrem no serviço durante o seu
horário e desempenhar outras atividades correlatas,no seu âmbito de atuação, conforme legislação vigente; preencher e alimentar os
sistemas informatizados da Instituição.
2.3.3 REMUNERAÇÃO: R$ 6.050,33 (seis mil e cinquenta reais e trinta e três centavos).
2.3.4 LOCAL DE TRABALHO: Hemope Recife.
2.3.5 JORNADA DE TRABALHO: A jornada de trabalho será de 04 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, conforme escala
estabelecida pela Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco – HEMOPE.

5. DAS INSCRIÇÕES
5.1. A inscrição será realizada pelo endereço eletrônico da Escola de Governo em Saúde Pública de Pernambuco - ESPPE (https://ead.
saude.pe.gov.br/), no prazo estabelecido no ANEXO II, observando as seguintes etapas:
5.1.1 O(a) candidato(a) deverá realizar o login na plataforma da ESPPE. Caso não possua usuário, poderá criá-lo no momento da
inscrição ou, se preferir, pode se autenticar utilizando uma conta do Google.
5.1.2 O(a) candidato(a) deverá preencher o FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO, indicar a função e anexar os documentos solicitados, EM UM
ÚNICO ARQUIVO, exclusivamente no formato “PDF”, com o tamanho máximo de 5MB (megabytes), descritos a seguir:
5.1.2.1 Documentos descritos no Item 5.3, para homologação da inscrição;
5.1.2.2 Documentos a serem pontuados na Avaliação Curricular, conforme ANEXO III, de acordo com a função escolhida.
5.2. Em razão da finalidade das contratações não será permitida a participação de candidatos com mais de 60 (sessenta) anos de idade,
gestantes, puérperas ou que se enquadrem em outro grupo de risco de aumento de mortalidade da COVID-19, conforme disposto no
Anexo V.Caso haja a classificação e/ou a contratação do candidato e o mesmo alegue estar no grupo de risco será automaticamente
desclassificado.
5.3. Para fins de homologação da inscrição, são exigidas cópias dos seguintes documentos:
a) RG - Registro Geral de Identificação;
b) CPF;
c) Comprovação de residência/domicílio de qualquer natureza emitido em seu nome;
d) Certificado de reservista ou dispensa de incorporação militar, se do sexo masculino;
e) Documento de comprovação de requisito para a função conforme previsto no Item 2 deste edital;
f) Documento oficial de comprovação de ter sido jurado, conforme Lei Federal nº 11.689, de 09 de junho de 2008, que alterou o art. 440
do CPP, caso possua.
Parágrafo Único. Serão considerados documentos de identidade: Carteiras expedidas pelos Ministérios Militares, pelas Secretarias de
Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelo Corpo de Bombeiros Militar e Polícias Militares, carteiras expedidas pelos
Órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos, etc.), passaporte, certificado 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, caso haja.
5.4. É vedada a inscrição condicional ou extemporânea.
5.5. Para fins deste edital, só será permitida a realização de apenas uma inscrição por candidato.
5.6. Só será permitido o envio e computada pontuação de 01 documento oficial por cada tipo de titulação.
5.7. As experiências profissionais apresentadas serão pontuadas, a partir da data da colação de grau da graduação, para as funções de
nível superior.
5.8. Só serão aceitos Certificados e Diplomas emitidos por instituição reconhecida pelo MEC.
5.9. Os comprovantes de cursos realizados fora do Brasil devem ser traduzidos e reconhecidos pela autoridade competente ou por ela
oficialmente delegada.
5.10. O tempo de experiência profissional deverá ser comprovado nas formas a seguir:
5.10.1. Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, constando a função para a qual concorre neste certame, ou;
5.10.2. Certidão ou declaração que deverá ser emitida em papel timbrado da instituição, datada e assinada pelo dirigente máximo da
entidade ou pelo responsável pela área de recursos humanos, constando a função desempenhada – que deve ser a mesma para a qual
concorre neste certame - e especificando o período de atuação na função, ou;
5.10.3 No caso de experiência profissional 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 as atividades desenvolvidas, ou;
5.10.4. Certidão e/ou declaração, assinada 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 atividades desenvolvidas, ou;
5.10.5. Demonstrativo de pagamento desde que conste a data de ingresso no cargo/função e na instituição, mês de referência e função
para a qual concorre.
5.10.6. Para complementação de informações, os documentos acima especificados poderão ser acompanhados de Certidão ou
Declaração de tempo de serviço público ou privado, emitidos pela Unidade de Recursos Humanos da Instituição em que trabalha ou
trabalhou, em papel timbrado da Instituição, contendo a função ou cargo, atividades exercidas, início e término do vínculo, devidamente
datada e assinada pelo responsável pela sua emissão. Na hipótese de não existir a unidade de Recursos Humanos, a Certidão e/ou
Declaração deverá ser emitida pela autoridade responsável pelo fornecimento do documento.
5.10.7 A apresentação da cópia do contrato sem a certidão e/ou declaração do tempo efetivamente trabalhado, não será considerada
para fins de pontuação.
5.11. Monitorias, Estágios curriculares obrigatórios e não obrigatórios, Simpósio, Congresso e eventos similares não serão considerados
para fins de comprovação de experiência profissional.
5.12. Para fins deste edital, só será permitida a realização de apenas uma inscrição por candidato.
5.13. Não será permitida alteração ou atualização da ficha de cadastro após o envio da inscrição.
5.14. Somente após a divulgação do Resultado Final da Avaliação Curricular, o candidato poderá solicitar alteração do seu endereço de
email por meio do email alteracaohemope@gmail.com.
5.15. É importante que no ato da inscrição o candidato esteja com a internet funcionando e toda a documentação esteja digitalizada.
5.16. A Comissão Executora não se responsabiliza pelas inscrições não transmitidas ou não recebidas por motivos de ordem técnica dos
computadores, falha de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação e de transmissão de dados, falta de energia elétrica,
bem como outros fatores de ordem técnica que impeçam a transferência de dados e entrega de documentos.
5.17. Qualquer informação falsa ou não comprovada gera a eliminação do candidato no processo seletivo, sem prejuízo das sanções
penais cabíveis.
5.18. Não será aceita a inscrição que não atender ao estabelecido neste Edital.

2.4 MÉDICO PEDIATRA PLANTONISTA
2.4.1REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:
a) Diploma ou Declaração de conclusão de Graduação em medicina emitido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC;
b) Registro no Conselho Regional de Medicina de Pernambuco – CRM/PE devidamente regularizado;
c) Certificado ou declaração de conclusão de Residência em Pediatria credenciada pela Comissão Nacional de Residência Médica ou
Certificado ou declaração de conclusão de Curso de Especialização lato sensu em Pediatria, com carga horária mínima de 360 horas.
2.4.2ATRIBUIÇÕES
Coordenar, supervisionar e efetuar exames médicos; emitir diagnósticos; prescrever medicamentos e realizar outras formas de
tratamentos para diversos tipos de enfermidades na especialidade de pediatria, aplicando recursos de medicina preventiva ou
terapêutica; realizar atividades de pesquisas, palestras educativas na sua área de formação para promover a saúde e o bem-estar do
paciente; responsabilizar-se por todas as atividades médicas, técnicas e administrativas desenvolvidas em um serviço de saúde; zelar
pelo cumprimento das normas técnicas vigentes; responsabilizar-se pela adequação das indicações da transfusão de hemocomponentes;
acompanhar os pacientes pediátricos do Hospital Hemope, supervisionar estagiários e residentes que se encontrem no serviço durante o
seu horário e desempenhar outras atividades correlatas, no seu âmbito de atuação, conforme legislação vigente; preencher e alimentar
os sistemas informatizados da Instituição.
2.4.3 REMUNERAÇÃO: R$ 9.886,16 (nove mil oitocentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos).
2.4.4 LOCAL DE TRABALHO: Hemope Recife.
2.4.5 JORNADA DE TRABALHO: A jornada de trabalho será em regime de plantão de 24 (vinte e quatro) horas semanais, distribuídas
em dois turnos de 12 (doze) horas por semana.
2.5 TÉCNICO EM LABORATÓRIO PLANTONISTA
2.5.1 REQUISITOSPARA INSCRIÇÃO:
a) Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio profissionalizante em análises clínicas ou certificado de
conclusão curso de nível médio, acrescido de curso técnico em análises clínicas, expedidos por instituição de ensino reconhecida pelo
Ministério da Educação (MEC) ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio profissionalizante em
Técnico de Laboratório ou certificado de conclusão de curso de nível médio, acrescido de certificado de conclusão de curso específico na
área de Técnico de Laboratório, expedidos por instituição de ensino reconhecida pelo (MEC);
b) Registro no Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco, como técnico em laboratório, devidamente regularizado.
2.5.2 ATRIBUIÇÕES
Realizar exames sorológicos e imunohematológicos de pacientes e doadores de sangue; assistir ao pessoal de nível superior da unidade;
assistir no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de laboratório; auxiliar na supervisão dos cuidados com
a esterilização dos materiais da unidade; supervisionar as condições de funcionamento dos equipamentos da unidade; supervisionar
e orientar as atividades dos analistas de laboratório e auxiliares de serviços de laboratório; Coletar o material biológico empregando
técnicas e instrumentações adequadas para testes e exames de Laboratório de Análises Clínicas; Atender e cadastrar pacientes;
Proceder ao registro, identificação, separação, distribuição, acondicionamento, conservação, transporte e descarte de amostra ou de
material biológico; Preparar as amostras do material biológico para realização dos exames; Auxiliar no preparo de soluções e reagentes;
Executar tarefas técnicas para garantir a integridade física, química e biológica do material biológico coletado; Preceder a higienização,
limpeza, lavagem, desinfecção, secagem e esterilização de instrumental, vidraria, bancada e superfícies; Auxiliar na manutenção
preventiva e corretiva dos instrumentos e equipamentos do Laboratório de Análises Clínicas; Organizar os arquivos e registrar as cópias
dos resultados, preparando os dados para fins estatísticos; Organizar o estoque e proceder ao levantamento de material de consumo
para os diversos setores, revisando a provisão e a requisição necessária; Seguir os procedimentos técnicos de boas práticas e as
normas de segurança biológica, química e física, de qualidade, ocupacional e ambiental; Guardar sigilo e confidencialidade de dados
e informações conhecidas em decorrência do trabalho; e desempenhar outras atividades correlatas, compatíveis com sua categoria
profissional; preencher e alimentar os sistemas informatizados da Instituição.
2.5.3 REMUNERAÇÃO: R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais).
2.5.4 LOCAL DE TRABALHO: Hemope Recife.
2.5.5 JORNADA DE TRABALHO: A jornada de trabalho será de 01 (um) plantão de 12 (doze) horas de trabalho por 60 (sessenta) horas
de descanso.
3. DAS VAGAS
3.1. Para este processo seletivo, as vagas estão distribuídas conforme o constante do ANEXO I deste Edital e deverão ser preenchidas
pelos critérios de conveniência e necessidade do HEMOPE, respeitada a ordem de classificação constante da homologação do resultado
final da Seleção.
3.2. A presente seleção servirá para o preenchimento de vagas decorrentes da necessidade pública e de caráter excepcional.
3.3. 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 classificados, obedecendo-se o quantitativo de vagas reservadas para pessoas com
deficiência e respeitando-se sempre a ordem decrescente de notas.
4. DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
4.1. Do total de vagas por função ofertadas neste edital, 5% (cinco por cento) serão reservadas para pessoas com deficiência, em
conformidade com o que assegura o artigo 97, inciso VI, alínea “a”, da Constituição do Estado de Pernambuco.
4.1.1 A primeira vaga reservada às pessoas com deficiência surge após a 1ª convocação; a segunda vaga reservada às pessoas com
deficiência surge após a 20ª convocação, e assim sucessivamente.
4.2. Para efeito de concorrência às vagas reservadas, serão consideradas pessoas com deficiência as que se enquadrem nos critérios
estabelecidos pelo Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações, que regulamenta a Lei Federal nº 7.853, de
24 de outubro de 1989, com observância, inclusive, da Súmula nº 377 do Superior Tribunal de Justiça.
4.3. Os candidatos que desejarem concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência deverão, no ato de inscrição, declarar
essa condição e especificar o tipo de sua deficiência.
4.4. Os candidatos que se declararem pessoas com deficiência 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.
4.5. O candidato que não declarar no ato de inscrição ser pessoa com deficiência ficará impedido de concorrer às vagas reservadas,
porém, disputará as vagas de classificação geral.
4.6. A classificação e aprovação do candidato não garante a ocupação da vaga reservada às pessoas com deficiência, devendo ainda,
quando convocado, submeter-se a Pericia Médica que será promovida pelo Núcleo de Supervisão de Perícias Médicas e Segurança do
Trabalho, da Secretaria de Administração (SAD).
4.7. No dia e hora marcados para a realização do exame pericial, o candidato deve apresentar o laudo médico atualizado, com validade
de 12 (doze) meses contados a partir da data do agendamento para Perícia Médica, conforme ANEXO IV (Declaração de Deficiência)
deste Edital, como prevê o art. 39, inc. IV, do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, atestando a espécie e o grau ou
nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a
provável causa da deficiência.
4.8. O Núcleo de Supervisão de Perícias Médicas e Segurança do Trabalho – NSPS, da Secretaria de Administração, decidirá,
motivadamente, sobre a qualificação do candidato enquanto pessoa com deficiência, observando obrigatoriamente os critérios
estabelecidos pelo Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999.
4.9. O candidato que após a Perícia Médica não for considerado pessoa com deficiência terá seu nome excluído da lista de classificados
para as vagas reservadas. No entanto, permanecerá na lista de classificação para as vagas de concorrência geral.

6. DA SELEÇÃO
6.1. A presente seleção será composta por ETAPA ÚNICA, de caráter classificatório e eliminatório, que consistirá em Avaliação
Curricular.
6.2. Participarão da Avaliação Curricular todos os candidatos devidamente inscritos na seleção, que serão avaliados através das
informações prestadas no Formulário de Inscrição, desde que corretamente comprovadas com a documentação solicitada.
6.3. A Avaliação Curricular valerá 100 (cem) pontos e obedecerá rigorosamente a Tabela de Pontuação, constante noANEXO III deste
Edital.
6.4. Os comprovantes de cursos realizados fora do Brasil devem ser traduzidos e reconhecidos pela autoridade competente ou por ela
oficialmente delegada.
6.5. Qualquer informação considerada falsa ou não comprovada provocará a imediata eliminação do candidato do Processo Seletivo, sem
prejuízo das sanções penais cabíveis.
7. DA CLASSIFICAÇÃO
7.1. Será eliminado na Avaliação Curricular o candidato que não atender aos requisitos contidos no Item 5 do edital.
7.2. Será considerado classificado nesta seleção o candidato que atender aos requisitos contidos no Item 5 do edital e a classificação será
em ordem decrescente de pontuação, obedecendo ao Anexo III TABELA DE PONTUAÇÃO – AVALIAÇÃO CURRICULAR.
7.3. Na hipótese de ocorrer empate, serão adotados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:
a) Maior idade.
b) Ter sido jurado – Lei Federal nº 11.689, de 09 de junho de 2008, que alterou o art. 440 do CPP;
7.4. O resultado será divulgado no endereço eletrônicohttps://ead.saude.pe.gov.br/ e homologado no Diário Oficial do Estado de
Pernambuco, através de Portaria Conjunta SAD/HEMOPE, sendo de exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar comunicados,
convocações e o resultado final da seleção.
8. DOS RECURSOS
8.1. O candidato poderá interpor recurso ao resultado preliminar via formulário eletrônico no endereço https://ead.saude.pe.gov.br/
8.2. Não serão analisados os recursos interpostos fora dos prazos ou meios estipulados neste edital, bem como os recursos contra
avaliação, nota ou resultado de outro(s) candidato(s).
8.3. Não serão aceitos novos documentos quando da interposição dos recursos.
8.4. O candidato, quando da apresentação do recurso, deverá apresentar argumentações claras e concisas.
8.5. O recurso apresentado será analisado pela Comissão Executora que, verificando que atende às questões preliminares dispostas
no presente edital, o analisará e, no mérito, concordando totalmente com as razões do recurso, em juízo de reconsideração, mudará a
decisão anterior,ou, discordando no todo ou apenas em parte com as razões apresentadas, decidirá.
9. DA CONVOCAÇÃO
9.1. A convocação para as contratações se dará por meio de e-mail dirigido ao endereço constante na ficha de inscrição do candidato
classificado, sendo ele o único responsável pela inexatidão no endereço informado.
10. DA CONTRATAÇÃO
10.1. São requisitos básicos para a contratação:
a) Ter sido aprovado neste Processo Seletivo;
b) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos ou ser emancipado civilmente;
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c) Ser brasileiro ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12, §1º, da Constituição Federal;
d) Cumprir as normas estabelecidas neste edital;
e) Não acumular cargos, empregos ou funções públicas, salvo os casos constitucionalmente admitidos;
f) Ter certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino;
g) Estar em dia com as obrigações eleitorais;
h) Não estar impedido de firmar nova Contratação Temporária no âmbito do Poder Executivo do Estado de Pernambuco, por alcance de
interstícios de que trata o art. 9º da Lei nº 14.547, de 21 de dezembro de 2011.
10.2. Os candidatos aprovados serão contratados pelo prazo que durar a necessidade decorrente da situação de emergência declarada
pelo Decreto nº 48.809, de 14/03/2020, respeitado o prazo de até 06 (seis) meses, admitida a prorrogação pelo prazo necessário à
superação da situação de calamidade pública ou das situações de emergência em saúde pública, desde que o prazo total não exceda a
2 (dois) anos, observados os prazos da Lei 14.547/2011, respeitando o número de vagas, a ordem de classificação e a disponibilidade
orçamentária e financeira do Hemope.
10.3. O início das atividades do contratado dar-se-á imediatamente após a assinatura do contrato.
10.4. As contratações serão rescindidas, a qualquer tempo, quando conveniente ao interesse público; verificada a inexatidão ou
irregularidade nas informações prestadas durante o processo seletivo; constatada falta funcional; verificada a ausência de idoneidade
moral, assiduidade, disciplina, eficiência ou aptidão para o exercício da função; ou quando cessadas as razões que lhe deram origem.
10.5. No ato da contratação, o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, originais e cópias dos documentos abaixo discriminados:
a) RG - Registro Geral de Identificação, com data da expedição;
b) CPF;
c) Carteira de PIS ou PASEP;
d) Título de eleitor com comprovante de votação da última eleição;
e) Quitação do serviço militar, se do sexo masculino;
f) Comprovação do nível de escolaridade exigido para a função pleiteada;
g) Carteira do Conselho Profissional referente à função que concorre e/ou declaração de inscrição, com comprovação de regularização;
h) Cópia da Carteira Profissional – CTPS (página da foto frente e verso e a página da qualificação civil);
i) 01 (uma) foto 3x4 recente;
j) Cartão ou Contrato de abertura de conta corrente do Banco Bradesco;
k) Cartão de Vacinação com registro de vacinas em Difteria e Tétano – DT e Hepatite B.
10.6. Os candidatos aprovados serão contratados na forma prevista na Lei Estadual nº 14.547/2011, para exercerem suas atividades nas
unidades do Hemope conforme Anexo I, devendo ter disponibilidade para desenvolver atividades no âmbito do Estado de Pernambuco.
10.7. 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.
10.8. Quando da convocação o candidato deverá apresentar os documentos originais. Ocorrendo divergência de informações e sendo
comprovada falsidade de documentos, o candidato será automaticamente excluído do Processo Seletivo.
10.9. O HEMOPE encaminhará e-mail ao candidato solicitando toda a documentação conforme o item 10.5.
10.10. É da responsabilidade do candidato, caso seja ele classificado, manter o HEMOPE atualizado quanto a quaisquer mudanças de
e-mail, endereço e telefone, sendo da sua inteira responsabilidade os prejuízos decorrentes da não atualização destes.
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas do presente processo de seleção, contidas neste edital, e em outros
instrumentos normativos e comunicados que vierem a surgir.
11.2. Nenhum candidato poderá alegar o desconhecimento do presente Edital ou de qualquer outra norma ou comunicado posterior
regularmente divulgado, vinculado ao certame, ou utilizar-se de artifícios de forma a prejudicar o processo seletivo simplificado.
11.3. Todos os horários previstos neste Edital correspondem ao horário oficial do Estado de Pernambuco.
11.4. Será eliminado da seleção simplificada o candidato que não apresentar os requisitos mínimos exigidos neste Edital.
11.5. O resultado final da seleção será divulgado na Internet através do endereço eletrônico https://ead.saude.pe.gov.br/ sendo de
exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar comunicados, convocações e o resultado final da seleção.
11.6. O resultado final do processo seletivo simplificado será homologado, no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, através de Portaria
Conjunta SAD/HEMOPE, na qual constarão duas relações de candidatos classificados, em ordem crescente de classificação, contendo
o nome do candidato e pontuação final, respectivamente, a primeira contendo todos os classificados, e, a segunda, contendo apenas as
pessoas com deficiência classificadas.
11.7.A aprovação do candidato na presente seleção gera apenas expectativa de direito, cabendo ao HEMOPE decidir sobre a sua
contratação, respeitado o número de vagas e a ordem de classificação, em número que atenda ao interesse e às necessidades do
serviço, até o número de vagas autorizadas.
11.8. A Administração Pública Estadual não assumirá despesas com deslocamento ou hospedagem dos candidatos durante a seleção, ou
por mudança de residência após a sua contratação.
11.9. O candidato que não atender à convocação para a sua contratação, no prazo máximo de 03 (três) dias, juntamente com a
apresentação dos documentos para a comprovação dos requisitos para a contratação, citados neste edital, será considerado desistente,
sendo automaticamente excluído do processo seletivo simplificado e será imediatamente convocado outro candidato.
11.10. Não será fornecido ao candidato documento comprobatório de classificação ou aprovação no presente processo seletivo
simplificado. Para esse fim, utilizar-se-á a publicação no Diário Oficial do Estado de Pernambuco.
11.11. O prazo de validade da seleção será de 12 (doze) meses, a contar da data de homologação do resultado final na imprensa oficial,
podendo ser prorrogado por até igual período, através de Portaria Conjunta SAD/HEMOPE, a critério do HEMOPE.
11.12. O candidato classificado nos termos deste Edital prestará o serviço em conformidade com a sua opção na Ficha de Inscrição.
11.13. É da responsabilidade do candidato, caso seja ele classificado, manter o HEMOPE atualizado quanto a quaisquer mudanças de
e-mail, endereço e telefone, sendo da sua inteira responsabilidade os prejuízos decorrentes da não atualização destes.
11.14. Se, a qualquer tempo, for identificada inexatidão nas informações, falsidade nas declarações ou quaisquer irregularidades nos
documentos, o candidato será eliminado do processo seletivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
11.15. Após o preenchimento de todas as vagas previstas neste Edital, o HEMOPE se reserva o direito de contratar os candidatos
classificados nesta seleção para futura lotação nas unidades do HEMOPE, respeitando a ordem de classificação.
11.16. Quando da convocação o candidato deverá trazer os documentos originais. Havendo divergência dos documentos e sendo
comprovada falsidade de documentos, o candidato será automaticamente excluído do Processo Seletivo.
11.17. As informações prestadas no formulário de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo o HEMOPE do
direito de excluir da seleção simplificada aquele que não preencher o formulário de forma completa, correta e/ou que fornecer dados
comprovadamente inverídicos.
11.18 A rescisão do contrato por iniciativa do contratado deve ser comunicada, por escrito, ao HEMOPE com antecedência de, no mínimo,
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 classificados.
11.19. Após o encerramento das inscrições, não será permitido acostar documentos posteriores.
11.20. Para a celebração de um novo vínculo temporário com pessoal anteriormente contratado, deverão ser observados os interstícios
constantes no art. 9º da Lei nº 14.547, de 21 de dezembro de 2011.
11.21. Os casos omissos serão deliberados pela Comissão Coordenadora instituída por esta Portaria Conjunta.
11.22 A documentação referente a todas as etapas da presente Seleção Pública Simplificada deverá ser mantida pelo HEMOPE, em
arquivo eletrônico, por, no mínimo, 10 (dez) anos, em atendimento ao art. 54 da Lei nº 11.781, de 06 de junho de 2000.

ANEXO I - QUADRO DE VAGAS
QUADRO DE VAGAS
LOTAÇÃO

Hemope
Recife

FUNÇÃO/ESPECIALIDADE

REGIME

VAGAS

VAGAS
PCD

TOTAL DE
VAGAS

MÉDICO INTENSIVISTA

PLANTONISTA

2

1

3

MÉDICO CLÍNICO

PLANTONISTA

3

1

4

MÉDICO DO TRABALHO

DIARISTA

1

0

1

MÉDICO PEDIATRA

PLANTONISTA

1

0

1

TÉCNICO EM LABORATÓRIO

PLANTONISTA

3

1

4

TOTAL

10

3
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ANEXO II – CRONOGRAMA, LOCAL E HORÁRIO DAS INSCRIÇÕES
EVENTO

DATA/ PERÍODO

LOCAL

Inscrições

21/06 a 24/06/2021

Endereço eletrônico: https://ead.saude.pe.gov.br/

Divulgação do Resultado Preliminar da
Avaliação Curricular

07/07/2021

Endereço eletrônico: https://ead.saude.pe.gov.br/

Período de recurso ao Resultado Preliminar da
Avaliação Curricular

Até 23:59h do dia
09/07/2021

Endereço eletrônico:
https://ead.saude.pe.gov.br/

Divulgação do recurso e Resultado Final da
Avaliação Curricular

20/07/2021

Endereço eletrônico: https://ead.saude.pe.gov.br/

Recife, 17 de junho de 2021

ANEXO III - TABELA DE PONTUAÇÃO – AVALIAÇÃO CURRICULAR
a) Médico Intensivista
Atividade

Pontuação Máxima

Título de Especialista pela AMB em qualquer especialidade médica, com exceção da especialização
em Medicina Intensiva.

25

Certificado ou Declaração de Conclusão de Curso de Residência Médica em qualquer área de atuação,
credenciada pela Comissão Nacional de Residência Médica, com exceção da residência utilizada como
pré-requisito para a função a que concorre.

25

Certificado ou Declaração de conclusão de Mestrado ou Doutorado em qualquer especialidade médica,
emitido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC.

20

Experiência mínima de 6 meses na função a que concorre.

30

TOTAL

100

*Só será pontuado 01 documento oficial por cada tipo de titulação.
* Residência não contará para fins de experiência.
b) Médico do Trabalho
Atividade

Pontuação Máxima

Título de Especialista pela AMB em qualquer especialidade médica, com exceção da especialização
em Medicina do Trabalho.

25

Certificado ou Declaração de Conclusão de Curso de Residência Médica em qualquer área de atuação,
credenciada pela Comissão Nacional de Residência Médica, com exceção da residência utilizada como
pré-requisito para a função a que concorre

25

Certificado ou Declaração de conclusão de Mestrado ou Doutorado em qualquer especialidade médica,
emitido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC.

20

Experiência mínima de 06 meses na função a que concorre.

30

TOTAL

100

*Só será pontuado 01 documento oficial por cada tipo de titulação.
* Residência não contará para fins de experiência.
c) Médico Clínico
Atividade

Pontuação Máxima

Título de Especialista pela AMB em qualquer especialidade médica.

25

Certificado ou Declaração de Conclusão de Curso de Residência Médica em qualquer área de atuação,
credenciada pela Comissão Nacional de Residência Médica.

25

Certificado ou Declaração de conclusão de Mestrado ou Doutorado em qualquer especialidade médica,
emitido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC

20

Experiência mínima de 06 meses na função a que concorre.

30

TOTAL

100

*Só será pontuado 01 documento oficial por cada tipo de titulação.
* Residência não contará para fins de experiência.
d) Médico Pediatra
Atividade

Pontuação Máxima

Título de Especialista pela AMB em qualquer especialidade médica, com exceção da Especialização
Médica em Pediatria.

25

Certificado ou Declaração de Conclusão de Curso de Residência Médica em qualquer área de atuação,
credenciada pela Comissão Nacional de Residência Médica, com exceção da residência utilizada como
pré-requisito para a função a que concorre

25

Certificado ou Declaração de conclusão de Mestrado ou Doutorado em qualquer especialidade médica,
emitido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC.

20

Experiência mínima de 06 meses na função a que concorre.

30

TOTAL

100

*Só será pontuado 01 documento oficial por cada tipo de titulação.
* Residência não contará para fins de experiência.
e) Técnico em Laboratório
Atividade

Pontuação Máxima

Certificado ou Declaração de conclusão de curso de capacitação na área da saúde de até 30h, emitida
por autoridade pública competente;

20

Certificado ou Declaração de conclusão de curso de capacitação na área da saúde de no mínimo 31h,
emitida por autoridade pública competente.

40

Experiência mínima de 06 meses na função a que concorre.

40

TOTAL

100

*Só será pontuado 01 documento oficial por cada tipo de titulação.

ANEXO IV - LAUDO MÉDICO - DECLARAÇÃO DE DEFICIÊNCIA
Dados do médico:
Nome completo: ___________________________________________________________
CRM / UF: _______________________________________
Especialidade: ____________________________________
Declaro que o (a) Sr(ª)________________________________________________, Identidade nº _____________, CPF nº
_____________________, inscrito(a) como Pessoa com Deficiência na Seleção Simplificada, concorrendo a uma vaga para a função
de _____________________________________, conforme PORTARIA CONJUNTA SAD/HEMOPE Nº 064, DE 16 DE JUNHO DE 2021,
fundamentado no exame clínico e nos termos da legislação em vigor (Decreto Federal nº 3.298/1999), _____ (é / não é) portador (a) da
Deficiência ______________ (física/auditiva/visual) de CID 10 ________, em razão do seguinte quadro:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________
NOTA: O (A) candidato (a) inscrito (a) como Pessoa com Deficiência é obrigado (a) a, além deste documento, para a análise da comissão
organizadora da seleção pública, encaminhar, em anexo, exames atualizados e anteriores que possua que possam comprovar a
Deficiência (laudo dos exames acompanhados da tela radiológica, escanometria, Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética,
Audiometria, Campimetria Digital Bilateral, estudo da acuidade visual com e sem correção, etc.).
Recife, _____/____/_____.
Ratifico as informações acima.
Ass. c/ Carimbo do Médico

Recife, 17 de junho de 2021

Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo

Legislação de referência: Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999:
Art. 4o É considerada pessoa com deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:
I - deficiência 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 dificuldades para o desempenho de
funções; II - deficiência auditiva - 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 - deficiência 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 significa 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.
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Nº 2739, DE 15/06/2021 - Designar o Comissário de Polícia Genário Fabiano de Almeida Teixeira, mat. nº 273047-2, para responder
pela Função Gratificada de Supervisão 3, símbolo FGS-3, pelo exercício na Coordenação Setorial, da DP da 66ª Circ. - Amaraji, da 12ª
DESEC/GCOI-1/DINTER-1, no período de 23/04 a 21/07/2021, durante a Licença Médica do seu Titular, o Comissário de Polícia Edilson
Santana da Silva, mat. nº 220917-9.
Nº 2740, DE 15/06/2021 - Dispensar o Subtenente da PM Silvan José Gonçalves de Ataíde, matrícula nº 940728-6, da Função Gratificada
de Supervisão 2, símbolo FGS-2, da Unidade de Coordenação Executiva e Mobilização Comunitária da GPPC/GGAIIC/SDS, com efeito
retroativo a 01/06/2021.
Nº 2741, DE 15/06/2021 - Dispensar o Comissário Especial José Rinaldo Carvalho da Silva, matrícula nº 208492-9, da Função Gratificada
de Supervisão 2, símbolo FGS-2, da Unidade Administrativa da Coordenação de Ensino e Pesquisa/GICAP/GGAIIC/SDS, com efeito
retroativo a 01/06/2021.

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO SE ENCONTRA EM GRUPO DE RISCO DACOVID-19

Nº 2742, DE 15/06/2021 - Atribuir ao Comissário Especial da José Rinaldo Carvalho da Silva, matrícula nº 208492-9, a Função Gratificada de
Supervisão 2, símbolo FGS-2, na Unidade de Coordenação Executiva e Mobilização Comunitária da GPPC/SDS, com efeito retroativo a 01/06/2021.

Declaro para fins desta Seleção Pública Simplificada regida pela PORTARIA CONJUNTA SAD/HEMOPE Nº , DE DE
DE
,
que NÃO me encontro em grupo de risco (abaixo citado) da COVID-19 e estou ciente que serei DESCLASSIFICADO caso me
enquadre nesse grupo de risco.

Nº 2743, DE 15/06/2021 - Atribuir a Terceiro Sargento PM Janhency da Silva Barbosa, matrícula nº 104236-0, a Função Gratificada
de Supervisão 2, símbolo FGS-2, da Unidade Administrativa da Coordenação de Ensino e Pesquisa/GICAP/GGAIIC/SDS, com efeito
retroativo a 01/06/2021.

Grupo de risco da doença COVID-19:

Nº 2744, DE 15/06/2021 - Atribuir ao Agente da Diego Dourado de Souza, matrícula nº 399809-6, a Função Gratificada de Apoio 1, símbolo
FGA-1, da Unidade de Coordenação Executiva e Mobilização Comunitária da GPPC/GGAIIC/SDS, com efeito retroativo a 01/06/2021.

A) Doenças cardíacas crônicas:
- Doença cardíaca congênita;
- Insuficiência cardíaca mal controlada e refratária;
- Doença cardíaca isquêmica descompensada;

Nº 2745, DE 15/06/2021 - Atribuir ao Cabo do BM Everton Nascimento de Castro, matrícula nº 711179-7, a Função Gratificada de Apoio
2, símbolo FGA-2, na Unidade de Apoio ao Gabinete de Gestão Integrada e ao Conselho Estadual de Defesa Social/GGAIIC/SDS, com
efeito retroativo a 01/06/2021.

B) Doenças respiratórias crônicas:
- DPOC e Asma controlados;
- Doenças pulmonares intersticiais com complicações;
- Fibrose cística com infecções recorrentes;
- Crianças com doença pulmonar crônica da prematuridade;
C) Doenças renais crônicas:
- Em estágio avançado (Graus 3,4 e 5);
- Pacientes em diálise;
D) Imunossupressos:
- Transplantados de órgãos sólidos e de medula óssea;
- Imunossupressão por doenças e/ou medicamentos (em vigência de quimioterapia/radioterapia, entre outros medicamentos);
E) Portadores de doenças cromossômicas e com estado de fragilidade imunológica;
F) Diabetes;
G) Gestantes ou puérperas.

Nº 2746, DE 15/06/2021 - Atribuir ao Terceiro Sargento PM Hermann Araújo Lira de Moura, matrícula nº 106384-7, a Função Gratificada
de Supervisão 2, símbolo FGS-2, da Unidade Administrativa da Coordenação de Tecnologia e Ensino a Distância/GICAP/GGAIIC/
SDS, com efeito retroativo a 01/06/2021.
Nº 2747, DE 15/06/2021 - Atribuir ao Major PM José Fábio Gomes dos Santos, matrícula nº 940.708-2, a Função Gratificada de Apoio
1, símbolo FGA-1, da Unidade de Apoio ao Gabinete de Gestão Integrada e ao Conselho Estadual de Defesa Social/GGAIIC/SDS, com
efeito retroativo a 01/06/2021.
Nº 2748, DE 15/06/2021 - Dispensar o Escrivão de Polícia Leandro Peixoto Monteiro, mat. nº 273496-6, da Função Gratificada de
Supervisão 3, símbolo FGS-3, pelo exercício no Setor de Cartório, da DP da 97ª Circ. - São Joaquim do Monte, da 14ª DESEC/GCOI-1/
DINTER-1, com efeito retroativo a 28/05/2021.
Nº 2749, DE 15/06/2021 - Dispensar o Comissário de Polícia Wellington de Pádua dos Santos, mat. nº 220896-2, da Função Gratificada
de Apoio 2, símbolo FGA-2, pelo exercício no Setor de Apoio Administrativo, da 1ª Equipe de Plantão da DP da 28ª Circ. - Paulista, da 8ª
DESEC/GCOM/DIM, com efeito retroativo a 01/06/2021.

Atenciosamente,

Nº 2750, DE 15/06/2021 - Designar o Comissário de Polícia Jailson Jose Goncalves, mat. nº 319927-4, para a Função Gratificada de
Apoio-2, Símbolo FGA-2, pelo exercício no Setor de Apoio Administrativo, da DP da 178ª Circ. - São José do Belmonte, da 21ª DESEC/
GCOI-2/DINTER-2, ficando dispensada a Agente de Polícia Samuely Priscila de Oliveira Silva, mat. nº 350574-0, com efeito retroativo
a 02/06/2021.

____________________________________________
NOME

Nº 2751, DE 15/06/2021 - Dispensar a Major PM Luciana de Oliveira Moraes, matrícula nº 107150-5, da Função Gratificada de
Supervisão 1, símbolo FGS-1, da Ajudância Geral da Polícia Militar de Pernambuco/SDS, com efeito retroativo a 01 de junho de 2021.

DEFESA SOCIAL

Nº 2752, DE 15/06/2021 - Designar o Tenente Coronel PM Emanoel Soares da Silva, matrícula nº 930076-7, para Função Gratificada
de Supervisão 1, símbolo FGS-1, da Ajudância Geral da Polícia Militar de Pernambuco/SDS, com efeito retroativo a 01 de junho de 2021.

Secretário-designado: Humberto Freire de Barros

Nº 2753, DE 15/06/2021 - Dispensar o 1º Sargento PM Mauricio da Silva Santana, matrícula nº 106524-6, da Função Gratificada de
Supervisão 2, símbolo FGS-2, do 1ºBPM, da PMPE/SDS, com efeito retroativo a 01 de junho de 2021.

PORTARIAS DO SECRETÁRIO DE DEFESA SOCIAL EM EXERCÍCIO
O Secretário de Defesa Social em exercício, no uso de suas atribuições, resolve:

Nº 2754, DE 15/06/2021 - Designar os Policiais Militares abaixo relacionados, para Função Gratificada de Supervisão 2, símbolo FGS2, da Polícia Militar de Pernambuco/SDS, com efeito retroativo a 01 de junho de 2021: 3º SGT PM/1064088 /SHIRLENE FERREIRA
DE LIMA SENA/CREED; 2º SGT PM/ 9306900/JOAO ALCIDES LINS SANTOS /26ºBPM; MAJ PM/1071505/LUCIANA DE OLIVEIRA
MORAES/AG.

Nº 2724, DE 15/06/2021 - Designar o Agente de Polícia Bruno José Diniz Sá, mat. nº 399911-4, para a Função Gratificada de Apoio 2,
símbolo FGA-2, pelo exercício no Setor de Investigação, da DP da 103ª Circ. - Ibirajuba, da 18ª DESEC/GCOI-1/DINTER-1, ficando
dispensado o Agente de Polícia Joab da Silva Braga, mat. nº 399896-7, com efeito retroativo a 01/06/2021.
Nº 2725, DE 15/06/2021 - Designar o Agente de Polícia Joab da Silva Braga, mat. nº 399896-7, para a Função Gratificada de Supervisão
3, símbolo FGS-3, pelo exercício no Setor de Cartório, da DP da 103ª Circ. - Ibirajuba, da 18ª DESEC/GCOI-1/DINTER-1, com efeito
retroativo a 01/06/2021.
Nº 2726, DE 15/06/2021 - Designar o Comissário de Polícia Aécio de Barros Xavier, mat. nº 221429-6, para a Função Gratificada de
Apoio 2, símbolo FGA-2, pelo exercício no Setor de Investigação, da DP da 191ª Circ. - Carnaubeira da Penha, do 22ª DESEC/GCOI-2/
DINTER-2, com efeito retroativo a 01/06/2021.
Nº 2727, DE 15/06/2021 - Designar o Escrivão de Polícia Wagner Rodrigo Torres Ferreira, mat. nº 273667-5, para a Função Gratificada
de Supervisão 1, símbolo FGS-1, pelo exercício na Chefia da Unidade de Operações Especiais, do CORE/GABPCPE, a contar de
27/05/2021.
Nº 2728, DE 15/06/2021 - Designar o Comissário de Polícia José Carlos da Silva, mat. 221392-3, para responder pela Chefia da Divisão
de Folha de Pagamento, da UNIAP/DIRH, durante as Férias de seu Titular, o Comissário de Polícia Israel Cizino da Silva, mat. nº 1597876, no período de 01 a 30/06/2021.
Nº 2729, DE 15/06/2021 - Designar o Escrivão de Polícia Gilberto Marcelo dos Santos, mat. nº 143074-2, para a Função Gratificada
de Supervisão 3, símbolo FGS-3, pelo exercício no Setor de Cartório, da DP da 123ª Circ. - São Vicente Férrer, da 11ª DESEC/GCOI1/DINTER-1, ficando dispensado o Escrivão de Polícia José Fernando Cambuim de Lima, mat. nº 087034-0, com efeito retroativo a
01/05/2021.
Nº 2730, DE 15/06/2021 - Designar a Comissária de Polícia Bárbara Sofia da Silva Alves, mat. nº 399774-0, para a Função Gratificada
de Apoio 3, símbolo FGA-3, pelo exercício na Secretaria, do Comando de Operações e Recursos Especiais, do GAB-PCPE, ficando
dispensada a Agente de Polícia Anna Caroline Ataíde Feitosa, mat. nº 350659-2, com efeito retroativo a 01/06/2021.
Nº 2731, DE 15/06/2021 - Dispensar a Agente de Polícia Débora Mariany Salvador Carneiro, mat. nº 387375-7, da Função Gratificada
de Supervisão 3, símbolo FGS-3, pelo exercício na Coordenação Setorial, da DP da 209ª Circ. - Granito, da 24ª DESEC/GCOI-2/
DINTER-2, com efeito retroativo a 31/05/2021.
Nº 2732, DE 15/06/2021 - Dispensar o Agente de Polícia Niro Roger Craveiro Mendonça, mat. nº 350582-0, da Função Gratificada de
Apoio 2, símbolo FGA-2, pelo exercício no Setor de Apoio Administrativo, da DP da 2ª Circ. - Boa Vista, da 1ª DESEC/GCOM/DIM, com
efeito retroativo a 04/06/2021.
Nº 2733, DE 15/06/2021 - Designar a Agente de Polícia Mariana Dantas Ribeiro, mat. nº 387035-9, para a Função Gratificada de
Supervisão 3, símbolo FGS-3, pelo exercício na Coordenação Setorial, da DP da 131ª Circ. - Vertentes, da 17ª DESEC/GCOI-1/
DINTER-1, a contar de 01/07/2021.
Nº 2734, DE 15/06/2021 - Designar o Comissário de Polícia Anderson Edgley Pereira da Costa, mat. nº 296784-7, para a Função
Gratificada de Apoio 2, símbolo FGA-2, pelo exercício no Setor de Investigação, da DP da 131ª Circ. - Vertentes, da 17ª DESEC/GCOI-1/
DINTER-1, a contar de 01/07/2021.
Nº 2735, DE 15/06/2021 - Designar o Agente de Polícia Valeriano Jose Barbosa Neto, mat. nº 386999-7, para a Função Gratificada de
Apoio 2, símbolo FGA-2, pelo exercício no Setor de Investigação, da DP da 130ª Circ. – Taquaritinga do Norte, da 17ª DESEC/GCOI-1/
DINTER-1, ficando dispensado o Comissário de Polícia Jairo de Lima Bezerra, mat. nº 319937-1, a contar de 01/07/2021.
Nº 2736, DE 15/06/2021 - Designar o Comissário de Polícia Demóstenes Lima Rodrigues dos Santos, mat. nº 272777-3, para a Função
Gratificada de Supervisão 3, símbolo FGS-3, pelo exercício na Coordenação Setorial, da DP da 130ª Circ. – Taquaritinga do Norte, da 17ª
DESEC/GCOI-1/DINTER-1, a contar de 01/07/2021.
Nº 2737, DE 15/06/2021 - Designar o Agente de Polícia Daniel Lima do Nascimento, mat. nº 387748-5, para a Função Gratificada de
Apoio 3, símbolo FGA-3, pelo exercício na Secretaria, da Unidade de Apoio Técnico, do DPCA/GCOE/DIRESP, ficando dispensado o
Comissário de Polícia Alexandre Maciel Alves, mat. nº 221712-0, com efeito retroativo a 01/06/2021.
Nº 2738, DE 15/06/2021 - Tornar sem efeito a Portaria/SDS nº 2258, de 11/05/2021, referente à Agente de Polícia Polyana Mendes
de Figueiredo, matrícula nº 386839-7, reconduzindo o Agente de Polícia Alex Amorim da Costa Lima, matrícula nº 386849-4, para a
Função Gratificada de Supervisão 3, Símbolo FGS-3, pelo Exercício na Coordenação Setorial, da Delegacia de Polícia de Crimes Contra
a Ordem Tributária, do DRACCO/GCOE/ DIRESP, com efeito retroativo a 01/06/2021.

Nº 2755, DE 15/06/2021 - Dispensar os Policiais Militares abaixo relacionados, da Função Gratificada de Supervisão 3, símbolo FGS-3,
da Polícia Militar de Pernambuco/SDS, com efeito retroativo a 01 de junho de 2021: SUB TEN PM/ 9305726/CLAUDEMIR PEREIRA
DE SOUZA/26ºBPM; CB PM/1104454/ANDERSON THIAGO ARAÚJO DA SILVA/26ºBPM; 2º TEN PM/ 1065254/GLAUCIO VIANA
DE LEMOS/17ºBPM; CB PM/1127284/ RUTH MARIA DE ARAÚJO NASCIMENTO/DF; 2º SGT PM/9105522/ ROBSON JOSÉ DO
NASCIMENTO/AG; 3º SGT PM/1050842/JOSÉ TAVARES DA SILVA/26ºBPM.
Nº 2756, DE 15/06/2021 - Designar os Policiais Militares abaixo relacionados, para Função Gratificada de Supervisão 3, símbolo FGS-3,
da Polícia Militar de Pernambuco/SDS, com efeito retroativo a 01 de junho de 2021: 1º SGT PM/9901159/FRANCISCO COSTA DAS
CHAGAS/26ºBPM; 2º TEN PM/1065254/GLAUCIO VIANA DE LEMOS/26ºBPM; CB PM/1111043/JANIVALDO NUNES DA SILVA JUNIOR/
DF; CB PM/1097350/CLEBER MANOEL DE FREITAS/AG; SD PM/1238256/ALLAN JEFERSON MARTINS DOS SANTOS/26ºBPM.
Nº 2757, DE 15/06/2021 - Designar a Major PM Myrelle Candida de Oliveira, mat. nº 980855-8, para exercer a Função Gratificada de
Supervisão 1, símbolo FGS-1, da DIRESP, da PMPE/SDS, com efeito retroativo a 1 de junho de 2021.
Nº 2758, DE 15/06/2021 - Dispensar o 2º Tenente PM Saulo André de Souza Cordeiro, mat. nº 103172-4, da Função Gratificada de
Supervisão 2, símbolo FGS-2, da 1ªCIPM, da PMPE/SDS, com efeito retroativo a 28 de maio de 2021.
Nº 2759, DE 15/06/2021 - Dispensar os Policiais Militares abaixo relacionados, da Função Gratificada de Supervisão 2, símbolo FGS-2,
da PMPE/SDS, a contar de 31 de maio de 2021: CAP PM/283479/SEBASTIÃO RIBEIRO VIANA/COM; CAP PM/9309900/SÍLVIO JOSE
DA SILVA/CREED; TEN CEL PM/9105921/JOSÉ ROBERTO DA SILVA/DASDH; TEN CEL PM/20133/JOSÉ BONIFACIO RODRIGUES
DA SILVA/DPO.
Nº 2760, DE 15/06/2021 - Dispensar os Policiais Militares abaixo relacionados, da Função Gratificada de Supervisão 2, símbolo FGS2, da PMPE/SDS, com efeito retroativo a 01 de junho de 2021: 1º TEN PM/9101740/LUCIANO SEVERINO CAVALCANTE/CPA;
1º SGT PM/1067206/JÚLIO CÉSAR ALMEIDA FERREIRA/7ªCIPM; CAP PM/ 9211144/ CARLOS ELVIS DO NASCIMENTO/8ºBPM; 2º
TEN PM/1067320/ WELLIGTON SALVATORE FERREIRA DE SOUZA/ 2ºBIEsp; MAJ PM/ 1021281/EVERALDO VITOR ALVES JÚNIOR/
BPGd; MAJ PM/ 1022989/ FABIANO DE MOURA BEZERRA/5ºBPM; 2º SGT PM/9106189/ANTÔNIO VICENTE FERREIRA/AG; MAJ
PM/9205187/RODOLFO EDUARDO RODRIGUES WANDERLEY/15ºBPM; MAJ PM/9808558/MYRELLE CANDIDA DE OLIVEIRA/
DIRESP; 2º Ten PM/9201785/LEVI COSTA DE MELO/12ºBPM; 2º TEN PM/1036173/TINTILA BONFIM DE LACERDA/EMG; 2º TEN
PM/9308610/ELIAS PERGENTINO DIAS/DTEC; 1º TEN PM/112813-2/FILIPE SILVINO ARAUJO SILVA/BPRp.
Nº 2761, DE 15/06/2021 - Designar os Policiais Militares abaixo relacionados, para a Função Gratificada de Supervisão 2, símbolo
FGS-2, da PMPE/SDS, a contar de 01 de junho de 2021: CB PM/1120760/EDMILSON CUSTÓDIO DA SILVA/CPA; MAJ PM/1021451/
WÂNDER SÁVIO DE SÁ ALVES/7ªCIPM; 2° TEN PM/1236911/RAFAEL MORAES DA MATTA HOLANDA CABRAL/1ªCIPM;
MAJ PM/9302999/WLADIMIR LOPES SOUTO MAIOR/8ºBPM; 2° TEN PM/1057189/ISAEL LOPES DE OLIVEIRA/2ºBIEsp; MAJ
PM/1022989/FABIANO DE MOURA BEZERRA/BPGd; 2º TEN PM/9305360/FRANCISCO PETRÔNIO OLIVEIRA/15ºBPM; 1º SGT
PM/9806601/JATANIEL BENÍCIO BATISTA/ 5ºBPM; SUB TEN PM/1041312/DAVY CARVALHO DA SILVA VINHAES/DIRESP; 2º
TEN PM/314110/JOSÉ ROBERTO DA SILVA CÂMARA/ DASDH; CB PM/1122363/REBEKA MUNIZ DA SILVA/12ºBPM; 2º SGT PM/
9901795/ LUCIANO FRANCISCO DE LUNA/EMG; 3º SGT PM/1058932/JOSÉ ALEXSANDRO BORGES/DTEC; 2º TEN PM/1041703/
ALMIR CÉSAR MOURA DE MATOS JÚNIOR/BPRp; 2º TEN PM/1063120/KAROLINE DE MOURA RAMOS/BPRp.
Nº 2762, DE 15/06/2021 - Dispensar a Assistente Técnica em Defesa Social Emília Feitosa de Queiroz, mat. nº 3093, da Função
Gratificada de Supervisão 3, símbolo FGS-3, da PMPE/SDS, com efeito retroativo a 31 de maio de 2021.
Nº 2763, DE 15/06/2021 - Dispensar o Capitão PM Arlan Marinho Lins, mat. nº 920347-8, da Função Gratificada de Supervisão 3,
símbolo FGS-3, do 6ºBPM, da PMPE/SDS, a contar de 05 de maio de 2021.
Nº 2764, DE 15/06/2021 - Dispensar os Policiais Militares abaixo relacionados, da Função Gratificada de Supervisão 3, símbolo FGS-3,
da PMPE/SDS, a contar de 01 de junho de 2021: 2ºSGT PM/1053310/ADRIANO BATISTA DE MENDONÇA/CIATur; 2° TEN PM/1057189/
ISAEL LOPES DE OLIVEIRA/2ºBIEsp; CAP PM/9207643/JOSÉ LADISLAU PONTES FILHO/ 11ªCIPM; CAP PM/9303456/ANTONIO
CAVALCANTI DE LIMA/BPGD; 2º TEN PM/9305360/ FRANCISCO PETRÔNIO OLIVEIRA/15ºBPM; CB PM/1133683/ANGÉLICA NATALI
DE OLIVEIRA/5ªCIPM; 3º SGT PM/1068164/JOSEILDO LOPES DE SENA/5ºBPM; SD PM/1161083/DANIEL WAGNER CORREIA DE
ALMEIDA/DTEC; SD PM/1200984/POLIANA VITAL DA SILVA/8ªCIPM; 2º SGT PM/9805362/RONALDO JOSÉ BARBOSA DE ANDRADE/
DIRESP; 2° TEN PM/314110/JOSÉ ROBERTO DA SILVA CÂMARA/DASDH; 2º SGT PM/9100350/ELMO FELIX PATRICIO/ 12ºBPM; SUB
TEN PM/9303944/ HILDEBRANDO OLIVEIRA BARROS/12ºBPM; 2º TEN PM/1041703/ ALMIR CÉSAR MOURA DE MATOS JÚNIOR/
BPRp; 2º SGT PM/9306900/JOAO ALCIDES LINS SANTOS/26ºBPM; 3ºSGT PM/1110110/ERISNEIDE DOS SANTOS SILVA/DASIS;
SD PM/1200454/MARIA EDUARDA DOS ANJOS SANTOS/ CIPOMA; 2º SGT PM/1036742/ANDERSON SETTE NOGUEIRA/17ºBPM;
2º TEN QOPM/1066536/ADRIANO CUNHA DE ALBUQUERQUE MELO/CIATur; SD PM/1210017/BEATRIZ DE LIMA CAVALCANTI/
CIPCÃES; 2º TEN PM/1063120/ KAROLINE DE MOURA RAMOS/BPRp.

