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PORTARIA Nº 173/2021/SMEC, DE 30 DE JULHO DE 2021.

DISPÕES SOBRE OS SERVIDORES QUE UTILIZA-
RÃO OS NOTEBOOKS TIPO CHROMEBOOK NA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BOA VISTA-RR. 

 A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTU-
RA, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 65, II, 
“a”, da Lei Orgânica do Município de Boa Vista, conforme 
Decreto nº 0679/P, de 29 de maio de 2020.

 CONSIDERANDO que com o advento da pandemia 
a Rede Municipal de Educação de Boa Vista inovou-se na 
metodologia de ensino de modo que a utilização das ferra-
mentas tecnológicas tornou-se essencial para toda e qual-
quer atividade pedagógica desempenhada pelos profi ssio-
nais educacionais;

 CONSIDERANDO que para suprir a necessidade das 
ferramentas tecnológicas a Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura – SMEC realizou a aquisição de novos note-
books, tipo chromebooks, através do Contrato nº 123/2021 
oriundo da Adesão à Ata de Registro de Preços nº 02/2021 
– PROCESSO Nº 023/2020/CIMPAR;

 CONSIDERANDO que os objetos foram adquiridos 
com o fi to de proporcionar um melhor suporte tecnológico 
nas atividades pedagógicas desenvolvidas pelos professo-
res ou técnicos educacionais vinculados à Rede Municipal 
de Ensino, haja vista que os referidos objetos será indis-
pensável para a realização de reuniões no formato online e 
remotas;

 CONSIDERANDO a necessidade em dinamizar a real 
fi nalidade para o qual foi realizada a presente aquisição.

 RESOLVE:

 Art. 1º Fica autorizado o uso dos notebooks (chro-
mebooks) para fi ns de auxílio pedagógico aos professores 
que desempenham as seguintes funções:

 I – Gestores Escolares;

 II – Coordenadores Pedagógicos;

 III – Coordenadores de Macroáreas;

 IV – Monitores Pedagógicos;

 V – Gerentes das áreas pedagógicas (professores). 

 Parágrafo único. O uso fi ca condicionado a assina-
tura do termo de cautela, no qual conterá as responsabili-
dades e deveres do servidor na utilização do bem público.

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

 Boa Vista-RR, 30 de julho de 2021.

Maria Consuêlo Sales Silva
Secretária Municipal de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO Nº 001/2021PMBV/SMEC

 EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 
PROVIMENTO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E FORMAÇÃO 
DE CADASTRO DE RESERVA DE PESSOAL – PROFESSOR AD-
JUNTO HORISTA DE ACORDO COM A LEI Nº 1.548, DE 24 DE 
DEZEMBRO DE 2013 E CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO – PME/2015, PARA ATUAR NA MINISTRAÇÃO DE 
AULA DE REFORÇO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR  - ASSIS-
TENTE DE ALFABETIZAÇÃO E ASSISTENTE DE ACOMPANHA-
MENTO EDUCACIONAL, VISANDO ATENDER AS ESCOLAS DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA.

 A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

da Prefeitura de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma 
da Constituição Federal, Art. 37, incisos I e II, por meio da 
Comissão de Seleção do Processo Seletivo Simplifi cado Por-
taria 148/2021/GAB/SMEC, em datas, locais e horários es-
pecifi cados neste edital, torna público a abertura de inscri-
ções para contratação por tempo determinado de Professor 
Adjunto Horista de acordo com a Lei Nº 1.548, de 24 de De-
zembro de 2013 e conforme o Plano Municipal de Educação 
- PME/2015, para atuar na ministração de aula de reforço  
- Assistente de Alfabetização e Assistente de Acompanha-
mento Educacional, para atender as escolas da Rede Muni-
cipal de Ensino do Município de Boa Vista, em conformidade 
com as normas e disposições contidas no presente Edital.

 I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 1 O Processo Seletivo Simplifi cado, de que trata este 
Edital, é destinado a contratação por tempo determinado 
de Professor Adjunto Horista de acordo com a Lei Nº 1.548, 
de 24 de Dezembro de 2013 e conforme o Plano Munici-
pal de Educação PME/2015, de profi ssionais que irão atuar 
na  ministração de aula de reforço da aprendizagem esco-
lar - profi ssionais da área de Pedagogia denominados As-
sistente de Alfabetização e Assistente de Acompanhamen-
to Educacional, para atender os alunos com difi culdade de 
aprendizagem das Escolas da Rede Municipal de Ensino do 
Município de Boa Vista, reconhecida a necessidade excep-
cional e relevante de interesse público.

 2 A contratação ocorrerá em caráter temporário, 
com fulcro no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal e na 
Lei Municipal nº 1.548, de 24 de Dezembro de 2013, bem 
como nas demais legislações aplicáveis a espécie.

 3 A realização deste Processo Seletivo Simplifi cado 
será de responsabilidade da Comissão de Seleção, compos-
ta por servidores do quadro da Prefeitura Municipal de Boa 
Vista, a serem designados por meio da Portaria 148/2021/
GAB/SMEC para este fi m, publicada no Diário Ofi cial do Mu-
nicípio de Boa Vista.

 4 Não serão contratados, nos termos deste edital, 
servidores da Administração Direta e Indireta deste Muni-
cípio, da União, dos Estados, do Distrito Federal e de ou-
tros Municípios, bem como de empregados ou servidores de 
suas subsidiárias e contratadas, nos termos do art. 7º da Lei 
Municipal nº 1.217/09.

 4.1 Excetuam-se do item anterior, os casos previstos 
no inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal, condiciona-
da à formal comprovação da compatibilidade de horários, 
para as contratações previstas neste edital.

 5 Este Processo Seletivo Simplifi cado será regido 
pelo presente Edital, bem como serão observados, sem pre-
juízo dos outros, os princípios e normas estabelecidos na 
Constituição Federal e na Lei Complementar Municipal nº 
003/12; bem como pela Lei Municipal nº 1.217/09, a qual 
dispõe sobre contratação temporária, a qual autoriza a re-
alização deste Processo Seletivo Simplifi cado.

 I I–DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

 6 O prazo de validade deste Processo Seletivo será 
de 01 (um) ano, a contar da data da homologação do resul-
tado fi nal, podendo, a critério da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura - SMEC, ser prorrogado uma única vez, 
por período igual ou inferior ao primeiro.

 7 Este Processo Seletivo Simplifi cado destina-se ain-
da à formação de cadastro de reserva.

 7.1  Em cumprimento ao disposto no Art. 37, inciso 
VIII da Constituição da República Federativa do Brasil, bem 
como em atendimento à Lei Federal n° 7.853/89, regula-
mentada pelo Decreto n° 3.298/99, fi cam reservados 10% 
(dez por cento) do total das vagas, destinados aos candida-
tos com defi ciência.

 8 O cargo/função, número de vagas, remuneração 
mensal, requisitos mínimos exigidos e a jornada de traba-
lho semanal são os estabelecidos nas Tabelas I, conforme 
segue:
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TABELA I 

 9 Lei Nº 1.548, de 24 de Dezembro de 2013, § 3º - O 
professor adjunto horista não fará jus às demais vantagens 
inerentes ao cargo efetivo ou função-atividade – do profes-
sor titular que substituir.
 
 10 O candidato que no ato da sua inscrição não 
atender aos dispostos na TABELA II quanto a títulos e crité-
rios de pontuação ao Cargo/Função estará automaticamen-
te eliminado deste processo seletivo.

 III – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

 11 O interessado em participar deste Processo Sele-
tivo Simplifi cado deve preencher os requisitos abaixo rela-
cionados:

 a) Ser brasileiro, nato ou naturalizado;
 b) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
 c) Estar em dia com as obrigações eleitorais;
 d) Estar em dia com as obrigações militares, se ho-
mem;
 e) Não ter sido penalizado em face de Processo Sin-
dicância Administrativo ou Processo Administrativo Discipli-
nar;
 f) Ter os requisitos mínimos de escolaridade exigi-
dos para o cargo/função, conforme estabelecido neste edi-
tal.

 IV – DAS INSCRIÇÕES E CONTRATAÇÕES

 12 Para se inscrever, o candidato deverá acessar 
o site http://www.boavista.rr.gov.br, onde estarão disponí-
veis: o Edital e a fi cha de inscrição online e os procedimen-
tos necessários para realizar a inscrição. A inscrição esta-
rá disponível a partir das 8h do dia 11/08/2021 até as 8h 
do dia 15/08/2021, conforme estabelecido no Cronograma 
previsto no Anexo I, considerando-se o horário ofi cial de 
Roraima. 

 12.1 Antes de se inscrever no certame, o candidato 
deverá examinar cuidadosamente as normas e condições 
estabelecidas neste Edital, incluindo seus Anexos, partes 
integrantes das normas que regem a presente Seleção Pú-
blica Simplifi cada, razão pela qual, não poderá alegar des-
conhecimento das regras estabelecidas. 

 12.2 A inscrição do candidato no certame indica que 
esse aceitou e tem pleno conhecimento das normas e condi-
ções estabelecidas neste Edital. 

 12.3 Documentos obrigatórios: 

 • Laudo Médico do candidato que se declarar PCD;
 • Curriculum Vitae;
 • Formulário de inscrição devidamente preenchido 
e assinado;
 • Comprovante de residência atual (com CEP); 
 • Cadastro de Pessoa Física (CPF) e declaração do 
CPF. (regular); 
 • Carteira de Identidade (RG); 
 • Título de Eleitor e Declaração de estar quite com 
a Justiça Eleitoral expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE); 
 • Cartão de vacinação do candidato; 
 • Comprovante de conta corrente no Banco do Brasil 
(pessoa física se houver); 
 • Certidão de nascimento/casamento ou averbação 
se for separado; 
 • Comprovante de estar quite com serviço militar. 
(sexo masculino); 

 • Comprovante de inscrição do PIS /PASEP; 
 • Cópia da Carteira de trabalho (página da foto e o 
verso); 
 • Escolaridade compatível com o emprego (Diplo-
ma/Certifi cado/Declaração); 
 • Certidão de Nascimento dos fi lhos com caderneta 
de vacinação e CPF (com idade até 14 anos); 
 • Certidão Cível e Criminal /Tribunal de Justiça do 
Estado de Roraima;
 • Declaração de não acumulo de cargo público;
 • Declaração de Dependentes;
 • Declaração de Idoneidade Funcional;
 • Declaração de que não é Aposentado ou Reforma-
do por Invalidez;

 12.4 Cursos de Capacitação na área de Pedagogia 
(Diploma/Certifi cado/Declaração) para comprovação de tí-
tulos.
 
 13 O candidato que fi zer qualquer declaração falsa, 
inexata ou, ainda que não possa satisfazer todas as condi-
ções estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada 
e, em consequência, serão anulados todos os atos dela de-
correntes.

 V – DA SELEÇÃO E DOS CRITÉRIOS

 14 A seleção dos candidatos será realizada pela Co-
missão de Seleção, constituída para este fi m, por meio de 
Portaria 148/2021/GAB/SMEC.

 15 A seleção compreenderá:

 a) Análise dos documentos de acordo com subitem 
12.3, de caráter eliminatório;
 b) Avaliação de títulos de acordo com o subitem 
12.4, de caráter classifi catório;

 16 Na avaliação de títulos, só serão consideradas 
as titulações complementares com carga horária igual ou 
superior a 40 horas.

 17 Para a computação de pontos na avaliação de 
títulos serão considerados os critérios estabelecidos na Ta-
bela II deste Edital.

 18 Na avaliação de títulos o resultado será o soma-
tório da pontuação, de acordo com a Tabela II do presente 
Edital.

 19 Não serão considerados para pontuação no Exa-
me de Títulos: título repetido de um mesmo evento (exem-
plo: certifi cado de participação em evento + certifi cado de 
mini-curso); título sem especifi cação da carga horária; título 
com carga horária inferior ao exigido neste Edital; compro-
vação de estágios acadêmicos; título de bolsista de entida-
des de pesquisas; artigos científi cos; cópia de contrato de 
trabalho; atestado de capacidade técnica; curriculum vitae 
descritivo e/ou cópia digital de plataforma Lattes; títulos ile-
gíveis, rasurados, adulterados, falsos ou que não apresen-
tem claramente a comprovação de sua autenticidade para 
os fi ns que se propõe. 

 20 Serão classifi cados os candidatos que obtiverem 
nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos da pontua-
ção máxima, conforme estabelecido na Tabela II.

 21 O candidato aprovado será classifi cado em or-
dem decrescente, conforme somatória da pontuação obtida.

 22 Será considerado Cadastro de Reserva os candi-
datos classifi cados que excederem o total de vagas disponí-
veis neste edital.

 23 Os candidatos com pontuação inferior a 50 (cin-
quenta) pontos estarão automaticamente desclassifi cados.

 24 Na classifi cação fi nal, entre candidatos com pon-
tuação igual, serão fatores de desempate:

 a) Maior pontuação na experiência profi ssional;
 b) Maior idade.

 VI -DA TABELA DE PONTUAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE 
TÍTULOS E ANÁLISE CURRICULAR
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posto por meio de formulário que não esteja com todos os 
campos preenchidos, bem como aquele entregue fora do 
prazo indicado no Anexo I.

 35 Os recursos serão analisados e julgados pela Co-
missão de Seleção, não sendo admitido pedido de reconsi-
deração da decisão proferida.

 X – DO RESULTADO FINAL E DA HOMOLOGAÇÃO

 36 O resultado fi nal deste Processo Seletivo Simplifi -
cado, depois de decididos todos os recursos interpostos que 
por ventura possam existir e após comprovada a sua regu-
laridade conforme os termos e condições deste Edital será 
encaminhado, por meio de relatório sucinto, pela Comissão 
do Processo Seletivo Simplifi cado, à Secretária Municipal de 
Educação e Cultura, que o homologará e o fará publicar no 
Diário Ofi cial do Município.

 37 A listagem com o resultado fi nal deste proces-
so seletivo será publicada no Diário Ofi cial do Município de 
Boa Vista, na data estabelecida no Anexo I deste edital.

 XI– DA VIGÊNCIA

 36. O prazo de vigência deste Processo Seletivo 
Simplifi cado será de 12 (doze) meses, contado da data de 
sua publicação do resultado ofi cial defi nitivo, podendo ser 
prorrogado uma única vez, por período igual ou inferior ao 
primeiro.

 XII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 37. A descrição das etapas previstas para a realiza-
ção deste Processo Seletivo Simplifi cado e seus respectivos 
prazos estão estabelecidos no Cronograma, conforme Ane-
xo I deste edital.

 38. Os candidatos selecionados deverão aguardar 
convocação conforme necessidade da Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura – SMEC. O não comparecimento no 
prazo estipulado no edital de convocação dos candidatos 
importará na desistência deste processo seletivo.

 39. Em caso de recusa expressa, quando da ciência 
da lotação, o candidato convocado deverá apresentar o Ter-
mo de Desistência, e será convocado o candidato imediata-
mente posterior.

 40. Os casos omissos serão resolvidos pela Comis-
são de Seleção responsável por este Processo Seletivo Sim-
plifi cado.

Maria Consuêlo Sales Silva
Secretária Municipal de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

A N E XO I

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

 25. Serão considerados os seguintes títulos para 
efeito de avaliação e pontuação a presente Seleção Pública 
Simplifi cada.

TABELA II

 VII – DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES

 26 As atribuições dos candidatos contratados me-
diante este presente Processo Seletivo, são as descritas no 
Anexo V deste Edital. 

 27 Os profi ssionais que atuarem na função Assisten-
te de Alfabetização irão auxiliar o professor de 1º e 2º ano 
do Ensino Fundamental em sala de aula, junto aos alunos, 
da Unidade Escolar, pelo período de 6 (seis) horas semanais 
por turma.
 
 28 Os profi ssionais que atuarem na função de As-
sistente de Acompanhamento Educacional irão auxiliar   o 
professor de 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental no contra 
turno escolar, junto aos alunos com difi culdades de apren-
dizagem, da Unidade Escolar, pelo período de 6 (seis) horas 
semanais por turma.

 29 Os profi ssionais em referência irão atender  três 
turmas por semana, com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais e 80 (oitenta) horas mensais, de modo que, sema-
nalmente a carga horária será distribuída em 18 (dezoito) 
horas de atendimento aos alunos e 02 (duas) horas de pla-
nejamento e formação.

 VIII - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADO

 30 A divulgação do resultado preliminar e defi nitivo 
do presente certame será por meio de publicação no Diário 
Ofi cial do Município e no site ofi cial da Prefeitura Municipal 
de Boa Vista no endereço eletrônico http://www.boavista.
rr.gov.br, conforme cronograma de datas constante no Ane-
xo I do presente edital.

 31 Após análise dos recursos, o resultado fi nal será 
relacionado pela ordem de classifi cação e divulgado por 
meio de publicação no Diário Ofi cial do Município e no site 
ofi cial da Prefeitura Municipal de Boa Vista no endereço 
eletrônico  http://www.boavista.rr.gov.br

 IX -  DOS RECURSOS

 32 O formulário de recurso Anexo IV, quando o can-
didato julgar necessário, deverá ser dirigido a Comissão 
de Seleção, responsável pela coordenação e supervisão do 
Processo Seletivo Simplifi cado encaminhado via e-mail: se-
letivo.smec@edu.pmbv.rr.gov.br

 33 O recurso deverá ser objetivo e claramente fun-
damentado, bem como fi ca vedado a inclusão de documen-
tos que não tenham sido entregues no ato da inscrição.

 34 Será indeferido, liminarmente, o recurso inter-

Stricto Sensu 

Stricto Sensu 
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 DECLARA, para fi ns de posse em cargo público do 
Município de Boa Vista, que não foi demitido (a) de cargo 
efetivo ou destituído (a) de cargo em comissão dos órgãos 
ou entidades da União, Estados, Distrito Federal ou Municí-
pios, nos últimos 5 (cinco) anos, pela prática das infrações 
previstas no art. 132 da Lei Complementar Municipal nº 
003/12.

 Por ser verdade, fi rmo a presente declaração para 
que surta os efeitos legais.

 Boa Vista, _____ de _______________ de 2021.
_______________________________

Assinatura do Candidato

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

ANEXO III

DECLARAÇÃO 1.3

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO É APOSENTADO 
OU REFORMADO POR INVALIDEZ

 DECLARA, para fi ns de posse em cargo público do 
Município de Boa Vista, que não percebe proventos de apo-
sentadoria decorrentes do art. 40 (ex-servidor público civil) 
ou dos arts. 42 e 142 (ex-servidor militar) da Constituição 
Federal, que sejam inacumuláveis com o cargo em que to-
mará posse.

 Por ser verdade, fi rmo a presente declaração para 
que surta os efeitos legais.

 Boa Vista, _____ de _______________ de 2021.
_______________________________

Assinatura do Candidato

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

ANEXO III

DECLARAÇÃO 1.4

DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS

 

 

 B. DECLARA estar ciente de que de( ) Exerce o(s) 
cargo(s), função(es) ou emprego(s) públicos abaixo:

 A)_______________no órgão/entidade: _______________, 
cuja jornada de trabalho é de ____ às ___ horas.
 b)_______________no órgão/entidade:_______________, 
cuja jornada de trabalho é de ____ às ___ horas.
 c)________________no órgão/entidade:______________, 
cuja jornada de trabalho é de ____ às ___ horas.
 
 C. DECLARA comunicar à Secretaria Municipal de 
Administração e Gestão de Pessoas qualquer alteração em 
sua vida funcional que ocasione o não atendimento às de-
terminações constitucionais relativamente à acumulação de 
cargos.

ANEXO II

DECLARAÇÃO – GRUPO DE RISCO COVID-19

 Eu, ________________________________________________
_______________, inscrito(a) no CPF nº_______________________, 
para assumir a função de ________________________________
_______________, DECLARO que não faço parte do grupo de 
risco da doença COVID-19, não apresentando as comorbi-
dades abaixo relacionadas:

 • Doenças cardíacas crônicas:
 • Doença cardíaca congênita;
 • Insufi ciência cardíaca mal controlada e refratária;
 • Doença cardíaca isquêmica descompensada;
 • Doenças respiratórias crônicas:
 • DPOC e Asma controlados;
 • Doenças pulmonares intersticiais com complica-
ções;
 • Fibrose cística com infecções recorrentes;
 • Doenças renais crônicas:
 • Em estágio avançado (Graus 3,4 e 5);
 • Pacientes em diálise;
 • Imunossupressor:
 • Transplantados de órgãos sólidos e de medula ós-
sea;
 • Imunossupressão por doenças e/ou medicamentos 
(em vigência de quimioterapia/radioterapia, entre outros 
medicamentos);
 • Portadores de doenças cromossômicas e com esta-
do de fragilidade imunológica;
 • Diabetes;
 • Gestantes sintomáticas com suspeita de Síndrome 
Gripal COVID-19.

 Boa Vista-RR, _____ de __________________ de 2021
________________________

Assinatura do (a) Candidato (a)
(legível)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

ANEXO III

DECLARAÇÃO 1.1

DECLARAÇÃO DE DEPENDENTES LEGAIS

 Boa Vista, _____ de _______________ de 2021.
________________________
Assinatura do Candidato

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

ANEXO III

DECLARAÇÃO 1.2

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE FUNCIONAL
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 Por ser verdade, fi rmo a presente declaração para 
que surta os efeitos legais.

 Boa Vista, ___ de _________________de 2021.
__ _________________

Assinatura do Candidato

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

ANEXO IV

FORMULÁRIO DE RECURSO

NOME DO CANDIDATO: ____________________________________
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: ___________________________________
TELEFONE PARA CONTATO _________________________________

 RAZÕES DO RECURSO

 1. O candidato deverá ser claro, consistente e obje-
tivo em seu pleito;

 2. Os recursos considerados consistentes ou intem-
pestivos, bem como aqueles cujo teor desrespeite a Comis-
são de Seleção e Classifi cação serão preliminarmente inde-
feridos;

 3. Não será objeto de análise, o Recurso que apre-
sentar documento novo, ou seja, aquele não juntado à épo-
ca da inscrição, sendo inconsistentes os recursos que possu-
am.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

ANEXO V

 

  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONSULTORIA JURÍDICA

EXTRATO DE CONTRATO

 Processo Administrativo nº 012896/2020
 Espécie: Contrato Administrativo nº 131/2021-SMSA
 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA CI-
RURGIA NEUROLÓGICA E GÁSTRICA, PARA ATENDIMENTO 
ANUAL - EXERCÍCIO 2020/ 2021, DAS UNIDADES DE SAÚDE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMSA.
 Modalidade: Pregão Eletrônico nº 012/2021.
 Valor: R$ 33.000,00 (trinta e três reais).
 Orçamentária: 08 04, Funcional Programática: 
10.302.0034.2.098.0000, Categoria Econômica: 3.3.90.30.36, 
Fontes de Recursos: 001. tendo sido emitida a Nota de Em-
penho nº 1.155, de 09/06/2021, no valor de R$ 33.000,00 
(trinta e três reais).
 Interveniente: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
 Contratante: MUNICÍPIO DE BOA VISTA.
 Contratada: CEI – COMERCIO EXPORTAÇÃO E IM-
PORTAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS - LTDA 
 Data de Assinatura: 18 de junho de 2021.
 Vigência: 31 de dezembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO DE CONTRATO

 Processo nº: 1318/2020/SMSA
 Espécie: Termo Aditivo ao Contrato nº 201/2020/
SMSA.
 Objeto: O Presente termo aditivo tem por objeto a 
supressão de 1,04% (um inteiro vírgula zero quatro por cen-
to), correspondente a R$ 15.316,49 (quinze mil, trezentos 
e dezesseis reais e quarenta e nove centavos) do Contrato 
Administrativo n.º 201/2020-SMSA.
 Unidade Orçamentária: 0802 Funcional Programá-
tica: 10.122.0032.2.091 Categoria Econômica: 4.4.90.51.00 
Fonte de Recursos: Próprio.
 Interveniente: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
 Contratante: MUNICÍPIO DE BOA VISTA.
 Contratada: MULTIVENDAS COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA – EPP
 Data de Assinatura: 09 de julho de 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA,   
PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
 
 Processo nº. 6730/2020/SEPF.
 Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 
255/2020/SEPF.
 Objeto: Renovar o Contrato Administrativo nº 
255/2020/SEPF, por mais 04 (quatro) meses, vigendo até 31 
de dezembro de 2021.
 Unidade Orçamentária: 1101, Funcional Programá-
tica: 04.126.0052.2194, Categoria Econômica : 3.3.90.39.00, 
Fonte de Recursos: Próprio.
 Interveniente: Secretaria Municipal de Economia, 
Planejamento e Finanças.
 Contratante: Município de Boa Vista.
 Contratado: G. ACIOLE DISTRIBUIDORA LTDA - ME.
 Data da Assinatura: 05 de agosto de 2021.

Celiane Mafra de Lima Araújo
Secretária Municipal de Economia, Planejamento 

e Finanças – SEPF - Adjunta


