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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

GABINETE DO SECRETÁRIO

PORTARIA Nº 118/2020 - SMAG

 O Secretário Municipal de Administração e Gestão 
de Pessoas, no uso das atribuições previstas no Decreto nº 
003/E, publicado no Diário OÞ cial do Município nº 2367, de 
06 de janeiro de 2009, e tendo em vista o disposto nos arti-
gos 136, 141 e 145, da Lei Complementar nº 003, de 02 de 
janeiro de 2012,

 RESOLVE:

 Art. 1º Prorrogar, por 60 dias, o prazo para conclu-
são dos trabalhos da Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar, designada através da Portaria nº 103/2020-
SMAG, publicada no Diário OÞ cial do Município nº 5136, de 
22 de maio de 2020, em face das razões apresentadas pelo 
Presidente da Comissão Processante constantes do OF. nº. 
03/20/PROC ADM Nº 004113/2020/SMAG/Vol. 1.

 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

 CientiÞ que-se,
 Publique-se,
 Cumpra-se.

 Boa Vista - RR, em 22 de junho de 2020.

Paulo Roberto Bragato
Secretário Municipal de Administração

e Gestão de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

GABINETE DO SECRETÁRIO

PORTARIA Nº 119/2020-SMAG
 
 O Secretário Municipal de Administração e Gestão 
de Pessoas, no uso das atribuições previstas no Decreto nº 
003/E, publicado no DOM nº 2367, de 06 de janeiro de 2009, 
e tendo em vista o disposto nos artigos 128, 133, 135, 136 e 
141 da Lei Complementar nº 003/2012, de 02 de janeiro de 
2012,

 RESOLVE:

 Art. 1º Designar Ninar Alves de Farias, Assistente 
Técnico, do quadro de pessoal desta Prefeitura, matrícula 
funcional nº 27934 e Jairo Ferreira de Oliveira, Auxiliar Mu-
nicipal, do quadro de pessoal desta Prefeitura, matrícula 
funcional nº 26270, para, sob a presidência do primeiro, 
constituírem Comissão de Processo Administrativo Disci-
plinar de rito sumário destinada a apurar, no prazo de 30 
dias, possível prática da infração funcional de abandono 
de cargo atribuída a Jodiel Moura dos Santos, Professor, do 
quadro de pessoal desta Prefeitura, matrícula funcional nº 
28265, em virtude de sua ausência ininterrupta ao serviço, 
no período de 01 de setembro de 2019 a 19 de novembro 
de 2019 e 01 de janeiro de 2020 a 30 de abril de 2020, con-
forme consta no Processo Administrativo nº 005346/2020/
SMAG. 

 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

 CientiÞ que-se,
 Publique-se,
 Cumpra-se.

 Boa Vista - RR, em 22 de junho de 2020.

Paulo Roberto Bragato
Secretário Municipal de Administração

e Gestão de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO Nº 001/SMAG/2020

 A Secretaria Municipal de Administração e Gestão 
de Pessoas, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saú-
de, no uso de suas atribuições legais, estabelece e divulga 
as normas para a realização do Processo Seletivo SimpliÞ -
cado, destinado a Contratação Temporária de Excepcional 
Interesse Público, nos termos do que preconiza o artigo 37, 
inciso IX da CF, regulamentado pela Lei nº. 1.217, de 24 de 
Dezembro de 2009, visando suprir as necessidades de pes-
soal, ainda necessárias e urgentes para atender o Hospital 
de Campanha do Exército Brasileiro (Área de Proteção e Cui-
dados-APC), localizado na Avenida Brasil, s/nº, Bairro 13 de 
Setembro, em parceria com a Prefeitura Municipal de Boa 
Vista, em face da classiÞ cação pela Organização Mundial 
de Saúde, da ocorrência da pandemia disseminada pelo 
Novo Coronavírus, (COVID-19), considerando ainda os ter-
mos da Lei Complementar 173/2020. Considerando ainda 
os termos do Decreto Estadual nº 28.635-E, de 22 de março 
de 2020, bem como o Decreto Municipal nº 038/E, de 22 de 
março de 2020, que declararam o estado de calamidade 
pública, situação essa que recomenda a adoção de medidas 
urgentes no sentido de evitar o colapso no atendimento da 
população nas respectivas unidades de saúde do município, 
em certame regido pelas normas do presente Edital e seus 
anexos.

 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

 1.1. A presente Seleção Pública SimpliÞ cada tem por 
Þ nalidade a contratação em caráter temporário, pelo prazo 
inicial de 90 (noventa) dias prorrogáveis por mais 90 (no-
venta) dias, para preenchimento de até 1.013 (mil e treze) 
vagas, conforme o quadro de vagas do item 1.4, todas  para 
lotação no Hospital de campanha do Exercito Brasileiro 
(Área de Proteção e Cuidados - APC) situado neste cidade.  
A presente Seleção Pública SimpliÞ cada ocorrerá no âmbito 
do Município de Boa Vista, sendo que as inscrições serão 
realizadas somente via internet, no site https://concursos.
pmbv.rr.gov.br.

 1.2. Ressalta-se que é de responsabilidade exclusiva 
do candidato, acompanhar as publicações de todos os atos, 
editais e comunicados referentes a esta presente Seleção 
Pública SimpliÞ cada, divulgadas até sua homologação no 
site http://www.boavista.rr.gov.br. A partir da homologação 
as publicações serão feitas exclusivamente pela Prefeitura 
em seus órgãos oÞ ciais de publicação. 

 1.3. O candidato não poderá alegar desconheci-
mento dos atos devidamente publicados no site, indicado 
no item anterior.

 1.4 QUADRO DE VAGAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO Nº 001/SMAG/2020

www.pciconcursos.com.br
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 2. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA AS 
INSCRIÇÕES E CONTRATAÇÃO: 

 Para se inscrever, o candidato deverá acessar o site 
http://www.boavista.rr.gov.br, onde estarão disponíveis: 
o Edital e a Þ cha de inscrição online e os procedimentos 
necessários para realizar a inscrição. A inscrição estará 
disponível a partir das 14 horas do dia 24/06/2020 até às 
23h59min do dia 26 de Junho de 2020, conforme estabe-
lecido no Cronograma previsto, considerando-se o horário 
oÞ cial de Roraima. 

 2.1. 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 SimpliÞ cada, razão pela qual, não poderá alegar des-
conhecimento das regras estabelecidas. 

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

 2.3 Documentos obrigatórios: 

 ! Laudo Médico do candidato que se declarar PCD;
 ! Curriculum Vitae;
 ! Cursos de Capacitação na área (Diploma/CertiÞ ca-
do/Declaração) para comprovação de títulos; 
 ! Comprovante de residência atual (com CEP); 
 ! Cópia da Carteira com Registro do órgão de Classe 
ou Conselho e Declaração de regularidade
 ! Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.) e declaração do 
C.P.F. (regular); 
 ! Carteira de Identidade (RG); 
 ! Título de Eleitor e Declaração de estar quite com 
a Justiça Eleitoral expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral 
(T.R.E); 
 ! 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/CertiÞ cado/Declaração); 
 ! Certidão de Nascimento dos Þ 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;
 ! Declaração " Grupo de Risco COVID19.

 OBSERVAÇÃO: Nos casos de candidatos que exer-
çam outro cargo público, ainda que em acumulação lícita, 
Þ ca condicionada à comprovação da compatibilidade de 
horários, sendo vedada, em qualquer caso, a acumulação 
de cargos públicos quando a soma as cargas horárias ultra-
passar 65 (sessenta e cinco) horas semanais.

 2.4. Não será cobrada taxa de inscrição. 

 2.5. Considerando a pretensa contratação segun-
do os Þ ns que se destinam, tendo em vista a situação de 
emergência em saúde pública decorrente da propagação, 
em nível mundial, da COVID-19 causada pelo SARS-CoV-2 
(Novo Coronavírus), excepcionalmente, os candidatos no ato 
de inscrição, deverão ter a idade máxima de 59 (cinquenta 
e nove) anos completos e não estarem relacionados no gru-
po de risco da COVID-19 deÞ nido pela autoridade de saú-
de pública competente, em razão da incompatibilidade da 
contratação temporária emergencial com a possibilidade do 

contratado ser afastado da função. 

 2.6. Na hipótese de não comprovação, dos requisi-
tos exigidos para o cargo, esse será declarado DESCLASSIFI-
CADO para o certame referente à Seleção Pública SimpliÞ -
cada.

 2.7. As inscrições serão homologadas no dia 
29/06/2020, data em que a relação de inscritos será dispo-
nibilizada no Diário OÞ cial, site http://www.boavista.rr.gov.
br.  

 3. DA LOTAÇÃO: 

 Os candidatos aprovados serão lotados no Hospi-
tal de Campanha do Exército Brasileiro (Área de Proteção e 
Cuidados - APC), localizado na Avenida Brasil, s/nº, Bairro 
13 de Setembro, conforme quadro de vagas, item 1.4 do 
presente edital e de acordo com a necessidade daquela uni-
dade hospitalar. 

 4. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO SERVI-
ÇO PÚBLICO, PARA O EMPREGO TEMPORÁRIO CONSTANTE 
NESTE CERTAME: 

 !  Ter idade mínima de 18 anos e a idade máxima 
de 59 anos; 
 !  Ser brasileiro nato ou naturalizado; 
 !  Estar em dia com as obrigações eleitorais; 
 !  Sendo do sexo masculino, estar quite com as obri-
gações militares; 
 !  Possuir escolaridade compatível com a função; 
 !  Aptidão física e mental, sendo que pelas peculia-
ridades da contratação, não poderão ser contratadas pes-
soas comprovadamente incluídas no grupo de risco, confor-
me deÞ nidos pela autoridade de saúde competente. 
 !  Não fazer parte do grupo de risco conforme rela-
ção a seguir: Doenças cardíacas crônicas: Doença cardíaca 
congênita; InsuÞ ciência cardíaca mal controlada e refratá-
ria; Doença cardíaca isquêmica descompensada; Doenças 
respiratórias crônicas: DPOC e Asma controlados; Doenças 
pulmonares intersticiais com complicações; Fibrose císti-
ca 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 óssea; -Imunossupressão por doenças e/ou medica-
mentos (em vigência de quimioterapia/radioterapia, entre 
outros medicamentos); Portadores de doenças cromossô-
micas e com estado de fragilidade imunológica; Diabetes; 
Gestantes sintomáticas com suspeita de Síndrome Gripal 
COVID-19.

 5. DOS CANDIDATOS PCD " PESSOA COM DEFICIÊN-
CIA: 

 5.1. Aos candidatos portadores de necessidades 
especiais é assegurado o direito de inscrição na presente 
Seleção Pública SimpliÞ cada para o cargo/emprego, cujas 
atribuições sejam compatíveis com a necessidade especial 
de que são portadores, na proporção de 10% (dez por cen-
to) das vagas oferecidas e as que vierem a surgir de imedia-
to, em obediência a Lei Orgânica do Município. 

 5.2. O candidato que declarar ser portador de de-
Þ ciência deve encaminhar o Laudo Médico que comprove a 
deÞ ciência e se selecionado, será submetido à Perícia Médi-
ca. 

 5.3. Será considerado para efeito de concorrência, 
deÞ ciente físico, apenas o candidato que optar por esta con-
dição, no momento de sua inscrição. 

 5.4. Os candidatos inscritos como pessoa portado-
res de necessidades especiais, quando convocados para a 
realização dos procedimentos pré-admissionais, deverão 
submeter-se à perícia médica, que veriÞ cará sobre a sua 
qualiÞ cação, para as condições especiais declaradas no ato 
de inscrição.

 6. DA SELEÇÃO E DOS CRITÉRIOS
www.pciconcursos.com.br
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 A seleção dos candidatos será realizada pela Co-
missão de Seleção, constituída para este Þ m. 

 6.1 A seleção compreenderá:

 a) Análise dos documentos, de caráter eliminatório;
 b) Avaliação de títulos, de caráter classiÞ catório;

 6.2 Avaliação de Títulos:

 a) Será avaliada a condição de habilitação do can-
didato, por meio da análise da documentação, conforme 
as exigências do item 2.3 de modo que uma vez veriÞ cado 
que a documentação esteja incompleta e/ou inadequada, 
o candidato não será considerado habilitado, ou seja, será 
desclassiÞ cado para continuar no Processo Seletivo.
 b) Análise da capacidade proÞ ssional, mediante 
avaliação dos títulos, devidamente comprovado com do-
cumentos hábeis, terá pontuação para classiÞ cação até 50 
(cinquenta) pontos.
 c) Não serão considerados, na pontuação, protoco-
los de documentos, documentos ilegíveis ou incompletos.
 d) Os certiÞ cados dos cursos exigidos para avalia-
ção dos títulos que não mencionarem a carga horária e que 
não forem expedidos por Instituição autorizada, não serão 
considerados.
 e) Para pontuação da formação acadêmica, partici-
pação em cursos, congressos, conferências, seminários, sim-
pósios  serão considerados os critérios descritos no item 7:

 6.3. Somente serão considerados os títulos obtidos 
pelo candidato até a data do envio do Formulário para En-
trega de Títulos e Documentação. 

 6.4. Todos os cursos previstos e tempo de experiên-
cia proÞ ssional para pontuação na análise de Títulos deve-
rão estar concluídos. 

 6.5. Somente serão considerados os títulos compro-
batórios, constantes na tabela de pontuação descritas no 
item 7.

 7. DAS TABELAS DE PONTUAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE 
TÍTULOS E ANÁLISE CURRICULAR 

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

 8. DA CLASSIFICAÇÃO, DO RESULTADO FINAL E DE-
SEMPATE:

 8.1 No resultado Final o candidato terá que obter 
nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos.

 8.2 Serão desclassiÞ cados os candidatos que obtive-
rem nota menor 50 (cinquenta) pontos.

 8.3 Nos casos de empate na classiÞ cação, para o 
desempate considerar-se-á o candidato que apresentar 
maior idade.

 9. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:

 9.1. A divulgação do resultado Þ nal do presente 
processo seletivo será por meio de publicação no Diário OÞ -
cial do Município e no site oÞ cial da Prefeitura Municipal 
de Boa Vista no endereço eletrônico www.boavista.rr.gov.
br, conforme cronograma de datas constante no Anexo I do 
presente edital. 

 9.2. Após análise dos recursos, o resultado Þ nal 
será relacionado pela ordem de classiÞ cação e divulgado 
por meio de publicação no Diário OÞ cial do Município e no 
site oÞ cial da Prefeitura Municipal de Boa Vista no endereço 
eletrônico www.boavista.rr.gov.br.
 
 10.  DOS RECURSOS:

 10.1 Caberá interposição de recurso, conforme des-
crição no Anexo I e deverá ser encaminhado via e-mail: se-
letivo.smag@prefeitura.boavista.br, dirigido ao Presidente 
da Comissão do Processo Seletivo, por meio do formulário 
constante no Anexo V deste, conforme data especiÞ cada no 
Anexo I do presente edital.

 10.2. O candidato deverá ser claro, consistente e 
objetivo em seu pleito, pois o recurso inconsistente ou in-
tempestivo e que o teor desrespeite a Comissão será preli-
minarmente indeferido, bem como não será objeto de aná-
lise, o recurso que apresentar documento #novo$, ou seja, 
aquele documento não juntado no ato da inscrição, sendo 
considerados inconsistentes os recursos que possuam este 
objeto.

 10.3.  Decorrida a análise dos recursos, posterior-
mente será publicado o resultado Þ nal do Processo Seletivo 
e em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de 
recursos.
 
 11. DA HOMOLOGAÇÃO: 

 11.1. A homologação do resultado Þ nal será publi-
cada no Diário OÞ cial do Município de Boa Vista e no site 
da Prefeitura do Município de Boa Vista (http://www.boavis-
ta.rr.gov.br), no dia 1°/07/2020, conforme estabelecido no 
Anexo I. 

 11.2. Os candidatos selecionados dentro das vagas, 
e de acordo com a necessidade do Hospital de Campanha 
do Exercito Brasileiro, serão convocados por meio de Edital, 
divulgado no Diário OÞ cial do Município e no site da Prefei-
tura do Município de Boa Vista. 

 12. DA VIGÊNCIA: 

 12.1. A Seleção Pública SimpliÞ cada terá vigência 
de 90 (noventa) dias, após a publicação do Resultado Final, 
podendo ser prorrogado por igual período; 

 12.2. A vigência do Contrato de Trabalho será de 
até 03(três) meses, prorrogável por igual período uma única 
vez, após a sua assinatura. 

 13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 13.1. Os candidatos serão lotados no Hospital de 
Campanha do Exército Brasileiro (Área de Proteção e Cuida-
dos), localizado na Avenida Brasil, s/nº, Bairro 13 de Setem-
bro, conforme quadro de vagas, item 1.3 do presente edital 
e de acordo com a necessidade da unidade hospitalar.

 13.2. Será excluído da presente Seleção Pública 
SimpliÞ cada o candidato que Þ zer declarações falsas ou 
inexatas em qualquer documento. 

 13.3. Os casos omissos ou situações não previstas 
neste Edital serão dirimidos pela Comissão da Seleção Pú-
blica SimpliÞ cada. 

 13.4. A inobservância do disposto neste artigo im-
portará na rescisão do contrato ou na declaração da sua 
insubsistência, sem prejuízo da responsabilidade adminis-
trativa das autoridades envolvidas na transgressão. 

 Boa Vista - RR, em 23 de Junho de 2020.

Paulo Roberto Bragato
Secretário Municipal de Administração

e Gestão de Pessoas

www.pciconcursos.com.br
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Cláudio Galvão dos Santos
Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

ANEXO I

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

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; 
 !  InsuÞ 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 
óssea; 
 !  Imunossupressão por doenças e/ou medicamen-
tos (em vigência de quimioterapia/radioterapia, entre ou-
tros medicamentos); 
 !  Portadores de doenças cromossômicas e com es-
tado de fragilidade imunológica; 
 !  Diabetes; 
 !  Gestantes sintomáticas com suspeita de Síndrome 
Gripal COVID-19. 

 Boa Vista-RR, _____ de __________________ de 2020.
________________________________
Assinatura do (a) Candidato (a)

(legível)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

ANEXO III

DECLARAÇÃO 1.1

DECLARAÇÃO DE DEPENDENTES LEGAIS 

NOME:
CARGO:
NACIONALIDADE: NATURALIDADE:  
RG:    SSP:  
CPF:
RESIDENTE E DOMICILIADO (A):

 DECLARA, para Þ ns de posse em cargo público do 
Município de Boa Vista, que:

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

 Boa Vista, _____ de _______________ de 2020.
      

Assinatura do Candidato

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

ANEXO III

DECLARAÇÃO 1.2

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE FUNCIONAL

NOME:
CARGO:
NACIONALIDADE: NATURALIDADE:  
RG:    SSP:  
CPF:
RESIDENTE E DOMICILIADO (A):

 DECLARA, para Þ 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, Þ rmo a presente declaração para 
que surta os efeitos legais.

 Boa Vista, _____ de _______________ de 2020.
       

Assinatura do Candidato

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

ANEXO III

DECLARAÇÃO 1.3

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO É APOSENTADO 
OU REFORMADO POR INVALIDEZ 

NOME:
CARGO:
NACIONALIDADE: NATURALIDADE:  
RG:    SSP:  
CPF:
RESIDENTE E DOMICILIADO (A):

 DECLARA, para Þ 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, Þ rmo a presente declaração para 
que surta os efeitos legais.

 Boa Vista, _____ de _______________ de 2020.
       

Assinatura do Candidato
www.pciconcursos.com.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

ANEXO III

DECLARAÇÃO 1.4

DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO 
DE CARGOS PÚBLICOS

NOME:
CARGO:
NACIONALIDADE: NATURALIDADE:  
RG:    SSP:  
CPF:
RESIDENTE E DOMICILIADO (A):

 DECLARA, para Þ ns de posse em cargo público do 
Município de Boa Vista, de acordo com o disposto no art. 13, 
§ 5º da Lei Complementar Municipal nº 003/12, que:

 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 Ad-
ministração e Gestão de Pessoas qualquer alteração em sua 
vida funcional que ocasione o não atendimento às determina-
ções constitucionais relativamente à acumulação de cargos.

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

 Boa Vista, ___ de _________________de 2020.
______________________________

Assinatura do Candidato

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 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 ClassiÞ 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.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

EXTRATO DO CONTRATO

 Processo Compras n. 003394/2020-SMO.
 Espécie: CONTRATO Nº 516-SMO/SA/2020 (NUP Nº 
00000.9.090237/2020).
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIA-
LIZADA (S) EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA 
EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
COM DRENAGEM, MEIO FIO, SARJETAS E CALÇADAS NO MU-
NICIPIO DE BOA VISTA-RR.
 Modalidade: Concorrência Pública nº 002/2020-
CPL.
 Valor: R& 3.475.304,47 (três milhões, quatrocentos 
e setenta e cinco mil, trezentos e quatro reais e quarenta e 
sete centavos).
 Unidade Orçamentária: 0901, Funcional Programá-
tica: 17.512.0040.2125, Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00, 
Fonte de Recursos: CONVÊNIO Nº 374/2018 MINISTÉRIO DA 
DEFESA e RECURSOS PRÓPRIOS/CONTRAPARTIDA.
 Interveniente: Secretaria Municipal de Obras.
 Contratante: Município de Boa Vista.
 Contratada: COEMA PAISAGISMO, URBANIZAÇÃO ' 
SERVIÇOS LTDA. 
 Data da assinatura: 18 de junho de 2020.
 Vigência: A vigência do contrato será de 210 (du-
zentos e dez) dias, contados da data de emissão da Ordem 
de Serviço emitida pela CONTRATANTE, podendo ser pror-
rogado, nos termos do artigo 57, da Lei 8.666/93, sendo 
este encerrado a partir da emissão do termo de recebimen-
to deÞ nitivo da obra.

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA              
E ASSUNTOS INDÍGENAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ASSUNTOS INDÍGENAS

DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

PORTARIA 29/2020/SMAAI/SOF/DIVOF

 O Secretário Municipal de Agricultura e Assuntos 
Indígenas " SMAAI, no uso de suas atribuições legais e con-
siderando o disposto no CONTRATO 518-SMAAI/SOF/DI-
VOF/2020 (NUP 0.9.090432/2020), oriundo do Processo Nº 
007173/2020/SMAAI, Þ rmado entre o MUNICÍPIO DE BOA 
VISTA e a empresa NP Capacitação e Soluções Tecnológicas 
LTDA, CNPJ: 07.797.967/0001-95;

 RESOLVE:

 Art. 1° - Designar o servidor BRUNO FERREI-
RA DA SILVA, matrícula nº 952.872, como Fiscal do Con-
trato nº CONTRATO 518-SMAAI/SOF/DIVOF/2020 (NUP 
0.9.090432/2020), oriundo do Processo Nº 007173/2020/
SMAAI;
 
 Art. 2° - Designar o servidor WENDHEL RIAN ROSAS 
MENDES, matrícula n° 852.293, como Fiscal Substituto do 
Contrato nº CONTRATO 518-SMAAI/SOF/DIVOF/2020 (NUP 
0.9.090432/2020), oriundo do Processo Nº 007173/2020/
SMAAI;
 
 CertiÞ que-se,
 Publique-se,
 E Cumpra-se.

 Gabinete do Secretário Municipal de Agricultura e 
Assuntos Indígenas " SMAAI

 Boa Vista-RR, 22 de Junho de 2020.

Guilherme Carneiro Adjuto 
Secretário Municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ASSUNTOS INDÍGENAS

DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
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