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RESOLVE: 
Art. 1º - LOTAR, a partir de 4 de julho de 2016, o servidor Lúcio Eugênio 
de Souza Consales, ocupante do cargo de Engenheiro Civil, matrícula 
nº 9281754-2, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Es-
tado de Pequenos Negócios - SEPN, no Departamento de Estradas de 
Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária - DERACRE.
Art. 2º - REVOGAR, a partir de 4 de julho de 2016, a portaria nº 048/2016/
SGA/GABIN, de 15 de janeiro de 2016, publicada no Diário Oficial do 
Estado nº 11.739, de 11 de fevereiro de 2016.
Art. 3º – É de responsabilidade do órgão onde o servidor será lotado, o 
pagamento da remuneração deste.
Art. 4º – Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

José Andrias Sarquis
Secretário de Estado da Gestão Administrativa em exercício
_________________________________________________________

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

PORTARIA Nº 499/SGA/GABIN DE 13 DE JULHO DE 2016
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, em 
exercício, no uso das atribuições que lhe conferem os §§ 1º, 2º e 3º do 
artigo 9º da Lei Complementar nº 247, de 17 de fevereiro de 2012 e a 
Portaria nº 458/2016/SGA/GABIN, de 01 de julho de 2016, publicado no 
Diário Oficial do Estado nº 11.839, de 04 de julho de 2016.
Considerando o disposto nos artigos 11 e 16 da Lei nº 2.266, de 31 de 
março de 2010; 
Considerando o disposto nos artigos 3º e 19 do Decreto nº 5.971, de 30 
de dezembro de 2010, 
RESOLVE:
Art. 1º – Homologar a promoção da servidora ocupante do cargo de 
Gestor de Políticas Públicas relacionada a seguir: 

Nome Matrícula Classe e Ref.
Para Promoção

Data da 
Promoção

Órgão/ 
Entidade

Eliane Moreira de Lima 9218092-4 CL- II, Ref. 1 05/01/2016 SGA

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

José Andrias Sarquis
Secretário de Estado da Gestão Administrativa, em exercício.
_________________________________________________________

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

PORTARIA N° 482/2016/SGA/GABIN, DE 13 DE JULHO DE 2016
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, em exer-
cício, no uso das atribuições legais que lhe confere a portaria nº 458 de 1º 
de julho de 2016, publicado no Diário Oficial do Estado Nº 11.839, de 4 de 
julho de 2016, e tendo em vista o Processo nº 0012048-6/2016, 
Considerando o art. 132, da Lei Complementar nº 39/93,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder 03 (três) meses de Licença Prêmio a servidora Re-
nata da Silva Furtado ocupante do cargo de Gestora de Políticas Pu-
blicas, matrícula n° 9313826-1, do quadro de pessoal da Secretaria de 
Estado da Gestão Administrativa – SGA, em exercício na Secretaria de 
Estado de Saúde - SESACRE, correspondente ao período aquisitivo de 
01/09/2010 à 31/08/2015, a contar de 01 de agosto de 2016.
Art. 2º - Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

José Andrias Sarquis
Secretário de Estado da Gestão Administrativa, em exercício
_________________________________________________________

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

PORTARIA N° 484/2016/SGA/GABIN, DE 13 DE JULHO DE 2016
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, em 
exercício, no uso das atribuições legais que lhe confere a portaria nº 458 
de 1º de julho de 2016, publicado no Diário Oficial do Estado Nº 11.839, 
de 4 de julho de 2016, e tendo em vista o Processo nº 0012655-1/2016,
Considerando o art. 132, da Lei Complementar nº 39/93,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder 03 (três) meses de Licença Prêmio a servidora Edi-
lene Dulcila Soares ocupante do cargo de Apoio Administrativo l, ma-
trícula n° 278025-1, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da 

Gestão Administrativa – SGA, em exercício na Secretaria Adjunta de 
Compras e Licitações - CPL, correspondente ao período aquisitivo de 
10/03/2004 à 09/03/2009, a contar de 18 de julho de 2016.
Art. 2º - Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

José Andrias Sarquis
Secretário de Estado da Gestão Administrativa, em exercício
_________________________________________________________

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

PORTARIA N° 485/2016/SGA/GABIN, DE 13 DE JULHO DE 2016
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, em exer-
cício, no uso das atribuições legais que lhe confere a portaria nº 458 de 1º 
de julho de 2016, publicado no Diário Oficial do Estado Nº 11.839, de 4 de 
julho de 2016, e tendo em vista o Processo nº 0012571-7/2016, 
Considerando o art. 132, da Lei Complementar nº 39/93,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder 01 (um) mês de Licença Prêmio a servidora Mirla 
Cavalcante Penha da Silva ocupante do cargo de Agente Administrativo, 
matrícula n° 305987-1, do quadro de pessoal da Secretaria de Esta-
do da Gestão Administrativa – SGA, em exercício na Divisão de Gabi-
nete - DIGAB, correspondente ao período aquisitivo de 01/04/2002 à 
31/03/2007, a contar de 11 de julho de 2016.
Art. 2º - Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

José Andrias Sarquis
Secretário de Estado da Gestão Administrativa, em exercício
_________________________________________________________

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

PORTARIA N° 486/2016/SGA/GABIN, DE 13 DE JULHO DE 2016
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, em exer-
cício, no uso das atribuições legais que lhe confere a portaria nº 458 de 1º 
de julho de 2016, publicado no Diário Oficial do Estado Nº 11.839, de 4 de 
julho de 2016, e tendo em vista o Processo nº 0012612-3/2016, 
Considerando o art. 132, da Lei Complementar nº 39/93,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder 01 (um) mês de Licença Prêmio ao servidor Gilmario 
Celestino Ferreira, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, 
matrícula n° 9161457-3, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado 
da Gestão Administrativa – SGA, em exercício na Diretoria de Organi-
zação em Centros de Atendimento - OCA, correspondente ao período 
aquisitivo de 17/09/2007 à 15/09/2012, a contar de 11 de julho de 2016.
Art. 2º - Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

José Andrias Sarquis
Secretário de Estado da Gestão Administrativa, em exercício
_________________________________________________________

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEM-
PORÁRIA DE AGENTES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SUPERVISOR 
DE CAMPO E SUPERVISOR GERAL DE CAMPO PARA INTENSIFI-
CAR AS AÇÕES DE CONTROLE DE ENDEMIAS NO MUNICÍPIO DE 
CRUZEIRO DO SUL - ACRE
EDITAL SGA/SESACRE Nº 001, DE 14 DE JULHO DE 2016.
A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa e a Secretária de Es-
tado de Saúde, no uso de suas atribuições;
F A Z E M S A B E R:
A todos, quantos o presente Edital virem, ou dele tiverem conhecimento 
que, na forma das normas ínsitas nos Artigos 37, inciso IX e Artigo 27, 
inciso X, das Constituições Federal e Estadual e alterações posterio-
res, respectivamente, combinados com o artigo 2º, incisos I e VI, da Lei 
Complementar nº. 58, de 17 de julho de 1998 e suas alterações, o Pro-
cesso PGE nº 2016.02.000092 e demais normas que regem a matéria, 
tornam pública a abertura de inscrições ao Processo Seletivo Simplifi-
cado, destinado à contratação por tempo determinado de Agentes de 
Vigilância em Saúde, Supervisor de Campo e Supervisor Geral de Cam-
po para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse 
púbico, mediante condições aqui determinadas e demais disposições 
legais aplicadas à espécie. 
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Processo Seletivo Simplificado será regido por este Edital, seus ane-
xos e eventuais retificações, e executado pela Secretaria de Estado da Ges-
tão Administrativa - SGA e a Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE.
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1.2 O Processo Seletivo de que trata este Edital se destina a selecionar 
candidatos para provimento temporário para os cargos, conforme Anexo 
I, visando suprir carências de natureza temporária para as ações de 
Controle de Endemias no munícipio de Cruzeiro do Sul. 
1.3 Durante a vigência do contrato, a critério da Administração Pública, 
poderá haver remoção de profissionais, conforme a necessidade e a 
conveniência do serviço. 
1.4 O prazo de validade do Processo Seletivo será de 02 (dois) anos, 
contados a partir da data de publicação da homologação do resultado 
final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.
1.5 Será constituída uma Comissão do Processo Seletivo, responsável 
pela coordenação deste Processo. 
1.6 A jornada de trabalho será de 40 (quarenta) horas semanais. 
1.7 O Processo Seletivo Simplificado de que trata este edital compreen-
derá duas fases: Analise Curricular e Entrevista.
1.8 Os atos oficiais relativos ao Processo Seletivo Simplificado serão 
publicados no Diário Oficial do Estado do Acre, no endereço eletrônico 
www.diario.ac.gov.br.
2 DOS CARGOS 
2.1 AGENTES DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE
2.1.1 Requisitos: Histórico Escolar comprovando conclusão de ensino 
fundamental ou comprovação equivalente, fornecido por instituição re-
conhecida pelos órgãos normativos.
2.1.2 Descrição sumária das atividades: Realizar borrifação intradomici-
liar, focal, perifocal e espacial de acordo com indicação de dados ento-
mo-epidemiológicos, e obedecendo aos ciclos estabelecidos, bem como 
a técnica empregada; fazer revisão semanal nos equipamentos através 
de calibração e aferição de bombas; acompanhar dados entomo-epide-
miológicos das áreas trabalhadas; realizar tratamento supervisionado 
em pacientes que apresentem resistência; realizar coleta de lâminas 
para exame; fazer notificação epidemiológica; fazer acompanhamento 
de LVC; encaminhar para assistência ambulatorial e/ou hospitalar pa-
cientes que necessitem de atenção especial; orientar para o início do 
tratamento nos pacientes nas primeiras 24 (vinte e quatro) horas de 
diagnóstico; realizar ações de educação em saúde e mobilização social 
junto a comunidade; realizar vistoria (intra e peridomiciliar) e pesquisa 
larvária em imóveis para levantamento de índice e descoberta de focos; 
realizar eliminação de criadouros, tendo como método de primeira esco-
lha o controle mecânico (remoção, destruição, vedação, etc.); executar 
o tratamento focal e perifocal como medida complementar ao controle 
mecânico, aplicando larvicidas de uso institucional fornecidos pelo Mi-
nistério da Saúde e seguindo orientação técnica; orientar a população 
sobre métodos de evitar proliferação de vetores; utilizar corretamente 
os equipamentos de proteção individual, indicados para cada situação; 
repassar ao supervisor de área os problemas com maior grau de comple-
xidade não solucionados; manter atualizado o cadastro de imóveis e pon-
tos estratégicos da sua área; registrar corretamente as informações refe-
rentes às atividades executadas nos formulários específicos; orientar e 
encaminhar aos serviços de saúde os casos suspeitos de dengue; orien-
tar a população através da prática de educação em saúde, repassando 
informações a comunidade sobre a doença, e medidas alternativas de 
controle da mesma; orientar quanto ao não abandono e acompanhamen-
to do tratamento; acompanhar pacientes após o tratamento, identificando 
uma possível ocorrência de recidiva; colaboração quanto ao fechamen-
to de casos tratados/curados; conhecimento e domínio, principalmente 
no que se refere a: manipulação e dosagem de inseticidas; técnica de 
pesquisa larvária e tratamento (focal e perifocal); controle e dispensa de 
medicamentos; uso correto do equipamento de proteção individual (EPI); 
disponibilidade para atuar em zona rural e urbana, e eventual trabalho 
noturno, aos sábados, domingos e feriados, conforme a necessidade e 
conveniência da Secretaria de Estado de Saúde do Acre.
2.1.3 Jornada de trabalho: 40 horas semanais.
2�2 SUPERVISOR DE CAMPO
2.2.1 Requisitos: Histórico Escolar comprovando conclusão de ensino 
fundamental ou comprovação equivalente, fornecido por instituição re-
conhecida pelos órgãos normativos.
2.2.2 Descrição sumaria das atribuições: realizar diariamente super-
visão nos laboratórios e das equipes de vigilância em saúde; realizar 
supervisão direta e indireta aos agentes lotados nos distritos ao qual é 
responsável; manter regulamente os postos de notificação abastecidos 
com os insumos e materiais necessários para o bom andamento do ser-
viço das endemias (Malária, Leishmaniose e outros); manter as letras 
de notificação, supervisão e medicamentos atualizados e revisados; 
preencher e entregar diariamente os boletins de produção dos laborató-
rios descentralizados, com a produção dos agentes revisados conforme 
as metas estabelecidas; revisar 100% dos boletins, fichas de notificação 
e devolver para correção dos agentes quando necessário, antes de che-
gar ao SIVEP; orientar os agentes e microscopistas a forma correta do 
preenchimento do SIVEP e dos livros (notificação, supervisão e medica-
mentos); avaliar diariamente a quantidade de fichas e boletins/notifica-
ções com erros, rasuras ou campos em brancos e trabalhar na revisão 
semanal com a equipe a qual é de sua responsabilidade; realizar revi-

são das equipes, dos equipamentos e do posto de diagnóstico; entregar 
diariamente para equipe de epidemiologia boletins/fichas para triagem 
e digitação, e posteriormente inserção no sistema de informação; pre-
encher mensalmente o relatório de supervisão por posto de notificação 
e entregar no prazo estabelecido (quinto dia útil de cada mês); elabo-
rar relatório mensal de produção dos laboratórios, dos microscopistas 
e agentes, com avaliação de produção, qualidade do serviço, consumo 
mensal de material e desempenho individual de cada serviço que está 
sobre sua responsabilidade; avaliar diariamente situação atual de pro-
dução por laboratório e a situação epidemiológica de cada localidade do 
distrito a qual é supervisor; desenvolver as programações, cumprindo 
as metas e planejamento estabelecido, visando a qualidade das ações, 
preconizados pelo Programa Estadual de Controle da Malária; geren-
ciar a organização e distribuição dos Agentes de Vigilância em Saúde 
dentro da localidade (áreas de trabalho), visando a cobertura de 100% 
das localidades do distrito de forma eficiente; acompanhar cumprimento 
de itinerários; verificar as condições dos instrumentos/equipamentos de 
trabalho, bem como a disponibilidade de insumos; articular com os par-
ceiros, o trabalho educativo dando sustentabilidade as parcerias com: 
as associações de bairros e rurais, escolas, unidades de saúde e equi-
pes das estratégias da saúde da família, igrejas, centros comunitários, 
lideranças sociais, clubes de serviços etc. que esteja localizado em sua 
área de trabalho; avaliar com toda equipe as ações programadas e as 
realizadas (justificar as que não foram realizadas); coordenar as ações 
emergenciais ou não previstas de forma eficaz; participar e contribuir 
nas reuniões semanais de avaliações dos resultados obtidos pelo Pro-
grama de Controle de Endemias do município de Cruzeiro do Sul; enviar 
semanalmente ao laboratório de revisão a produção dos microscopistas 
de acordo com as semanas epidemiológicas; identificar as necessida-
des de capacitações para os profissionais que prestam serviços ao ser-
viço de endemias e sugerir a coordenação de endemias; comunicar a 
coordenação de endemias qualquer problema que possam interferir no 
alcance das metas propostas, inclusive os de cunho individual; planejar 
e monitorar o controle de estoque necessário de materiais a equipe sob 
sua responsabilidade; acompanhar todas as ações de controle vetorial 
(borrifações residuais espaciais, cortinados e mosquiteiros impregna-
dos), realizados em sua área de supervisão (cumpridos os prazos dos 
ciclos e as porcentagens de residências); realizar reunião de avaliação 
semanal com a equipe de sua responsabilidade; repassar e cobrar to-
das as informações repassadas pela coordenação de endemias; cobrar 
da equipe de sua responsabilidade o cumprimento de carga horária que 
é de 40 horas semanais; cobrar agilidade na saída da equipe de sua 
responsabilidade no menor prazo possível; entregar a frequência de to-
dos os membros da equipe (todo primeiro dia útil do mês)revisado e as-
sinado; cobrar e monitorar o uso correto dos equipamentos de proteção 
individual e coletivo de toda equipe; manter-se presente em seu distrito 
de atuação o maior tempo possível, pois a sua ausência só é justificada 
nas avaliações semanais e caso seja convocado na coordenação; en-
caminhar os atestados de 15 dias conforme o que está estabelecido na 
CLT, bem como comunicar a ausência dos servidores sem justificativa 
por mais de 10 dias seguidos; zelar pelo patrimônio público de respon-
sabilidade de sua equipe; entregar semanalmente ao responsável da 
farmácia o controle de medicamentos conforme as normas.
2.2.3 Jornada de trabalho: 40 horas semanais.
2.3 SUPERVISOR GERAL DE CAMPO
2.3.1 Requisitos: Histórico Escolar comprovando conclusão de ensino 
fundamental ou comprovação equivalente, fornecido por instituição re-
conhecida pelos órgãos normativos.
2.3.2 Descrição sumária das atribuições: acompanhamento das progra-
mações, quanto a sua execução; acompanhamento do cumprimento de 
carga horária de trabalho e itinerários; verificação da disponibilidade de 
insumos e medicamentos; realizar diariamente a supervisão nos labo-
ratórios e supervisão direta e indireta aos Supervisores de Campo e 
Agentes de Vigilância em Saúde; capacitar os Supervisores de Campo 
e Agentes de Vigilância em Saúde; acompanhar o manejo e manuten-
ção de equipamentos de aspersão, a correta manipulação e dosagem 
dos inseticidas utilizados; orientar sobre o uso dos equipamentos de 
proteção individual (EPI); acompanhar e orientar todas as atividades de 
controle vetorial (controle químico, utilização de mosquiteiros impregna-
dos, atividades em criadouros); acompanhamento de registros de dados 
e fluxo de formulários; controle de frequência e distribuição de mate-
riais e insumos; avaliar diariamente a situação atual de produção por 
laboratório e a situação epidemiológica de cada localidade dos distritos; 
avaliar o cuidado e o uso dos equipamentos de trabalho; trabalhar em 
parcerias com as associações de bairros, escolas, unidades de saúde, 
igrejas, centro comunitários, clubes de serviços, etc; realizar atividades 
de mapeamento e registros geográficos das áreas trabalhadas; plane-
jamento e avaliações periódicas das atividades realizadas junto com os 
Supervisores de Campo e Gerência de Endemias; elaborar relatórios 
das supervisões realizadas por distrito�
2.3.3 Jornada de trabalho: 40 horas semanais.
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3 DAS VAGAS 
3.1 A contratação de que trata este Edital, destina-se ao preenchimento das vagas definidas no seu Anexo I, devendo ser providas de acordo com 
a disponibilidade orçamentária do Estado e limites legais para tais despesas, respeitada a ordem de classificação constante da homologação do 
Resultado Final deste Processo Seletivo Simplificado.
3.2 DAS VAGAS DESTINADAS AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
3.2.1 Das vagas existentes, 5% (cinco por cento) serão destinadas aos candidatos com deficiência, na forma do inciso VIII, do artigo 37 da Consti-
tuição Federal e o artigo 12 da Lei Complementar nº 39/93 e suas alterações. 
3.2.2 Serão considerados com deficiência os candidatos enquadrados no contido na Lei Federal nº 7.853 de 24 de outubro de 1989 e Decreto 
Federal nº 3.298 de 20 de dezembro de 1999 e suas alterações.
3.2.3 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 3.2.1 resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro 
subseqüente, desde que não ultrapasse a 10% das vagas oferecidas.
3.2.4 Para fins de contratação, a deficiência do candidato deverá ser compatível com as atribuições do cargo ao qual concorre.
3.2.5 Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato com deficiência deverá:
a) no ato da inscrição, declarar-se com deficiência;
b) encaminhar cópia simples do CPF e laudo médico original ou cópia autenticada, emitido nos últimos doze meses, atestando a espécie e o grau 
ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como à provável 
causa da deficiência, na forma do subitem 3.2.2, conforme especificado no Decreto nº 3.298/99 e suas alterações.
3.2.6 O laudo médico deverá ser acondicionado no envelope lacrado a ser entregue à Secretaria de Estado de Saúde, no ato da inscrição, conforme 
subitem 4.3, alínea “c” deste Edital. 
3.2.7 O laudo médico (original ou cópia autenticada) não será devolvido e não serão fornecidas cópias dos documentos.
3.2.8 Os candidatos que se declararem com deficiência serão convocados para se submeter à perícia médica que verificará sobre a sua qualifica-
ção como deficiente ou não, bem como a incompatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência apresentada, nos termos do artigo 43 do 
Decreto nº 3.298/99 e suas alterações.
3.2.9 A não observância do disposto no subitem 3.2.8, a reprovação na perícia médica ou o não comparecimento à perícia acarretará a perda do 
direito às vagas reservadas aos candidatos em tais condições.
3.2.10 O candidato reprovado na perícia médica, por não ter sido considerado com deficiência, caso seja classificado, figurará na lista de classifi-
cação geral.
3.2.11 Os candidatos classificados e considerados com deficiência terão seus nomes publicados em lista à parte e figurarão na lista de classificação geral.
3.2.12 Os candidatos que se declararem pessoas com deficiência participarão deste Processo Seletivo Simplificado em igualdade de condições 
com os demais candidatos, como determinam os artigos 37 e 41, do Decreto nº 3.298/99, e alterações posteriores.
4 DAS INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO 
4.1 As inscrições ocorrerão no período de 18 a 27 de julho de 2016, das 8 horas às 12 horas e das 14 horas às 17 horas, na Secretaria de Estado de 
Saúde, situada na Rua Benjamim Constant, n.º 830, Centro, Rio Branco/AC, na Central de Atendimento ao Usuário no Mezanino e na Coordenação 
Regional de Saúde do Vale do Juruá, situada na Rua Leopoldo de Bulhões, n.º 216, Bairro Alumínio, Cruzeiro do Sul/AC.
4.2 Para efetivar a inscrição o candidato deverá:
a) preencher o Formulário de Inscrição online nos sites www.sga.ac.gov.br;
b) Entregar as cópias dos documentos comprobatórios de todos os títulos, declarações feitas, legíveis e sem rasuras, acondicionados em envelope lacrado; e
c) entregar o Formulário de Inscrição e o Currículo impressos e preenchidos à mesa receptora com a documentação solicitada na alínea “b” deste subitem; 
d) receber da mesa receptora o comprovante de inscrição.
4.3 São considerados documentos de identidade somente a carteira e/ou cédula de identidade expedida pela Secretaria de Segurança Pública/
Instituto de Identificação, pelas Forças Armadas, pelo Ministério das Relações Exteriores e pelas Polícias Militares, além das carteiras expedidas 
por Órgãos e Conselhos que, por força da Lei Federal, valha como identidade e Carteira Nacional de Habilitação, de acordo com modelo aprovado 
pelo artigo 159 da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997. 
4.4 A inscrição neste Processo Seletivo Simplificado implica o conhecimento e a expressa aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das 
quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.
4.5 Será permitida a inscrição por procuração específica para esse fim, mediante a entrega do respectivo instrumento procuratório, com firmas reconhecidas, 
acompanhadas de cópias do documento de identidade do procurador.
4.6 O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações prestadas por seu procurador, arcando com as consequ-
ências de eventuais erros, omissões e declarações inexatas ou inverídicas por ocasião do preenchimento do Formulário de Inscrição.
4.7 Será admitida uma única inscrição por candidato.
4.8 O candidato que efetuar mais de uma inscrição terá validada apenas a última. 
4.9 A inscrição será anulada, na verificação de eventual falsidade nas declarações ou irregularidade dos documentos apresentados.
4.10 No ato da inscrição será entregue ao candidato o comprovante de requerimento de inscrição neste Processo Seletivo Simplificado.
4.11 Não será aceita solicitação de inscrição que não atender rigorosamente ao estabelecido neste Edital.
4.12 Não será cobrada taxa de inscrição.
5� DO PROCESSO SELETIVO
5.1 O Processo Seletivo Simplificado de que trata este Edital compreenderá duas fases, conforme descrito a seguir:
5.1.1 Primeira Fase: Análise Curricular, que será constituída da análise das informações curriculares comprovadas e contemplará a pontuação de 
70 dos pontos para a titulação e experiência profissional específica na área de seleção.
5.1.1.1 A análise curricular será coordenada pela Comissão desse Processo Seletivo Simplificado.
5.1.1.2 DOS TÍTULOS
5.1.1.2.1 Serão considerados títulos para pontuação, exclusivamente, aqueles discriminados no quadro a seguir.

ESPECIFICAÇÕES PONTUAÇÃO MÁXIMA
Curso técnico de Vigilância em Saúde 10
Curso na área de vigilância em saúde (uso de equipamentos de aspersão de inseticidas, entomologia, microscopia, agente 
de vigilância em saúde, sistemas de informação) – 30 horas 10

Graduação em nível médio 5
Graduação em nível superior 5
Cursos na área de qualidade no atendimento e relações humanas – 30 horas 10

Total 40

5.1.1.2.2 Quaisquer outros títulos adicionais serão desconsiderados pela comissão avaliadora.
5.1.1.2.3 Para comprovação dos títulos, somente serão aceitos diplomas ou certificados de conclusão de cursos realizados em instituições de 
ensino legalmente reconhecida. 
5.1.1.3 DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Para comprovação da experiência em atividade especifica deverá ser observado o quadro a seguir:

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL PERÍODO PONTO POR DIA/ANO TRABALHADO VALOR MÁXIMO
Experiência no cargo pretendido Informar em anos e dias 10 pontos/ano 0,027 ponto/dia 30

TOTAL 30

5.1.1.3.1 Para comprovação do tempo de atuação específica na área deverá ser observado o quadro a seguir:
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TIPO ATIVIDADE COMPROVAÇÃO

Em Órgão Público Documento expedido pelo Poder Federal, Estadual, ou Municipal, em papel timbrado, com carimbo do órgão expe-
didor, datado e assinado pelo Departamento de Pessoal ou órgão equivalente.

Em Empresa Privada
Cópia da carteira de trabalho (página da identificação com foto e dos dados pessoais e registro dos contratos de 
trabalho). Em caso de contrato em vigor, o tempo de serviço será considerado até a data final indicada para entrega 
dos títulos.

Como Prestador de Serviço
Cópia do contrato de prestação de serviço e/ ou declaração da empresa ou setor onde atua ou atuou, em papel 
timbrado e com carimbo do CNPJ, data e assinatura do responsável pela emissão da declaração, comprovando o 
efetivo período de atuação na atividade médica.

5.1.2 Segunda Fase: Entrevista 
5.1.2.1 A Entrevista será realizada em locais e horários a serem divulgados no Edital de convocação, publicado no Diário Oficial do Estado do Acre, 
(www.diario.ac.gov.br) e corresponderá a 30 (trinta) pontos. 
5.1.2.2 Com base na lista organizada na forma estabelecido no subitem 5.1.1 serão convocados para a entrevista os candidatos classificados na 
análise curricular no quantitativo de 3 (três) vezes o número de vagas do município, respeitados os empates na última posição.
 5.1.2.3 A entrevista, de caráter eliminatório, será realizada em sessão pública e contemplará os seguintes critérios:
I - conhecimento e domínio de conteúdo da área de atuação (20 pontos): será avaliada a capacidade do candidato de apresentar na entrevista 
dados e informações técnicas consistentes e corretas do ponto de vista teórico e que demonstre aplicabilidade em situações práticas em sua área 
de atuação; e
 II - habilidade de comunicação (10 dos pontos): será avaliada a capacidade do candidato de expressar verbalmente seus pensamentos e sentimen-
tos de forma objetiva, completa, permitindo a compreensão do seu interlocutor e observando o uso adequado da língua portuguesa. 
5.1.2.4 A Entrevista será coordenada pela Comissão deste Processo Seletivo Simplificado. 
5.1.2.5 Serão convocados para entrevista os candidatos selecionados pela análise curricular por ordem decrescente de pontuação. Havendo empate 
na razão de três vezes o número de vagas serão chamados todos os candidatos que estiverem empatados com a última nota dessa razão. 
5.1.2.6 Os candidatos deverão comparecer aos locais de entrevistas munidos de documentos originais de identificação com foto, no prazo de validade. 
5.1.2.7 A entrevista, de caráter eliminatório, será realizada em sessão pública e avaliará o conhecimento e a experiência dos candidatos no serviço 
Público de Saúde e no cargo pretendido. 
5.1.2.8 Os candidatos selecionados e convocados para a entrevista que não comparecerem ao local, data e horário, previamente estabelecidos, 
estarão automaticamente eliminados deste Processo Seletivo.
 5.1.2.9 O candidato deverá comparecer ao local da entrevista com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, sob pena de ser remanejado para 
o último horário de atendimento do dia em que ele foi agendado. 
6 DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS
6.1 A classificação preliminar dar-se-á em razão da ordem decrescente da nota obtida, individualizada por cargo e por município e será publicada 
no Diário Oficial do Estado do Acre. 
6.2 Os candidatos que não alcançarem 30% do total de pontos atribuídos à análise curricular e à entrevista será excluído deste Processo Seletivo 
Simplificado.
6.3 No caso de igualdade de pontuação na classificação, serão observados os seguintes critérios de desempate: 
a) maior número de pontos no item Experiência no cargo pretendido; 
b) maior número de pontos no item Títulos; e
c) persistindo o empate, terá preferência o candidato com maior idade.
6.4 A divulgação da classificação preliminar dos candidatos será disponibilizada no Diário Oficial do Estado do Acre.
7 DA EXCLUSÃO DO CANDIDATO
7.1 Será excluído deste Processo Seletivo Simplificado o candidato que: 
a) apresentar documento, rasurado, ilegível, incompleto ou falso: 
b) deixar de apresentar documento que seja requisito para acesso ao Cargo quando da contratação;
c) desrespeitar algum membro da Comissão do Processo Seletivo Simplificado;
d) descumprir quaisquer das normas deste Edital; e
e) não participar de qualquer etapa da seleção; 
f) não atingir 30% do total de pontos na soma das notas das fases. 
8 DOS RECURSOS
8.1 Os candidatos poderão interpor Recurso Administrativo no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após a publicação do resultado da Analise de 
Currículos e da Entrevista no Diário Oficial do Estado do Acre.
8.2 Os recursos deverão ser:
I - dirigidos à Comissão do Processo Seletivo Simplificado, por meio eletrônico, após os resultados provisórios a serem divulgados em Edital, publicado no 
Diário Oficial do Estado do Acre, (www.diario.ac.gov.br), informando a data e horário para a abertura de recurso contra os resultados; e 
II – elaborados em conformidade com os seguintes critérios:
a) apresentação em forma livre; e
b) contendo obrigatoriamente o nome do candidato, CPF, as alegações e seus fundamentos.
III - O candidato poderá questionar apenas sua própria nota. 
8.3 A Comissão publicará a resposta da avaliação dos eventuais recursos apresentados.
8.4 Será indeferido liminarmente o recurso ou pedido de revisão que:
a) descumprir as determinações constantes neste Edital; e
b) for apresentado fora do prazo ou fora de contexto. 
8.5 A Banca Examinadora constitui a última instância para recurso ou revisão, sendo soberana em suas decisões, razão porque não caberão re-
cursos adicionais.
9. DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
9.1 A contratação dos candidatos obedecerá rigorosamente à classificação para cada cargo, publicada no Diário Oficial do Estado do Acre, que será 
a fonte oficial para tomada de conhecimento das informações de convocação para contratação.
9.2 A contratação dar-se-á pelo período que perdurar a necessidade que autorizou a contratação, nos termos do artigo 2º, § 1º inciso I, da Lei 
Complementar 58/98 e suas alterações, mediante assinatura de Termo de Contrato firmado entre as partes, podendo ser rescindido de pleno direito, 
antes desse prazo, mediante simples comunicação escrita com antecedência mínima de 30 (trinta) dias a interesse da administração.
9.3 Para ser contratado, o candidato deverá satisfazer, cumulativamente, os seguintes requisitos: 
a) ser aprovado neste Processo Seletivo Simplificado; 
b) ser brasileiro nos termos do artigo 12 da Constituição Federal; 
c) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme definido neste Edital; 
d) estar em dia com as obrigações eleitorais;
e) estar em dia com as obrigações militares (candidatos do sexo masculino);
f) ter idade mínima de 18 anos completos a data da contratação; 
g) firmar declaração de não está cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera Federal, estadual 
ou Municipal;
h) ser considerado apto física e mentalmente para o exercício do cargo no laudo médico pré-admissional;
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i) cumprir as determinações deste Edital; e
j) não acumular cargos, empregos e ou funções públicas, salvo nos casos constitucionalmente admitidos.
9.4 Os candidatos selecionados, no prazo de 10 (dez) dias corridos a contar da convocação, deverão apresentar-se nos locais e horários definidos 
no Diário Oficial do Estado do Acre (www.diario.ac.gov.br).
9.5 O candidato aprovado neste Processo Seletivo Simplificado que não se apresentar no prazo e local definidos no Diário Oficial do Estado do Acre 
será considerado desistente e sua vaga preenchida por outro candidato aprovado, respeitada a classificação geral.
9.6 Os profissionais contratados a partir deste Processo Seletivo Simplificado prestarão seus serviços interna e externamente no município de 
Cruzeiro do Sul.
10. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
10.1 O resultado final será divulgado no Diário Oficial do Estado do Acre (www.diario.ac.gov.br).
11 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para o Processo Seletivo, contidas neste Edital, nos comunicados e em outros a 
serem publicados.
11.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações e comunicados referentes a este processo Seletivo Simplificado no 
Diário Oficial do Estado do Acre.
11.3 O candidato selecionado poderá obter informações junto à Comissão deste Processo seletivo junto à Secretaria de Estado da Gestão Admi-
nistrativa - SGA, por meio do telefone (68) 3215-4031 ou junto a Secretaria de Estado da Saúde, por meio do telefone (68) 3215-2621 ou por meio 
do endereço eletrônico: concursos.sga@ac.gov.br.
11.4 Será obedecida de forma rigorosa a ordem de classificação para o preenchimento das vagas.
11.5 É vedada a contratação de servidores da administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos 
termos do disposto no artigo 6º, III, da Lei Complementar nº 58/98, com redação dada pela Lei Complementar nº. 195/2009, excetuando-se as 
hipóteses de acumulação, previstas no inciso XVI do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se a compatibilidade 
de horários. 
11.6 Qualquer alteração nas regras fixadas neste Edital deverá ser feita por meio de outro Edital ou retificação.
Rio Branco/AC, 14 de julho de 2016.

José Andrias Sarquis
Secretário de Estado da Gestão Administrativa, em exercício
Gemil Salim de Abreu Junior 
Secretário de Estado da Saúde

ANEXO I
QUADRO DE VAGAS

Especialidade Município 
Vagas

Ampla Concorrência Pessoa com Deficiência 
Agente de Vigilância em Saúde

Cruzeiro do Sul
73 4

Supervisor de Campo 13 1
Supervisor Geral de Campo 2 -

Total
88 5

93

ANEXO II
QUADRO DE REMUNERAÇÃO

Cargo Remuneração base Gratificação de Promoção à Saúde Insalubridade Total
Agente de Vigilância em Saúde R$ 724,00 R$ 211,88 10% da remuneração base R$ 1.008,28
Supervisor de Campo R$ 1.250,00 R$ 211,88 10% da remuneração base R$ 1.586,88
Supervisor Geral de Campo R$ 1.350,00 R$ 211,88 10% da remuneração base R$ 1.696,88
____________________________________________________________________________________________________________________

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0000750-3/2014
PREGÃO PRESENCIAL SRP 1159/2013 – CPL 05
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2014
DAS PARTES: Estado do Acre, por intermédio da Secretaria de Estado da Gestão Administrativa – SGA, e a empresa Tec News Eireli.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
O prazo da vigência contratual fica prorrogado por mais 6 (seis) meses, a saber, até 31 de dezembro de 2016.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS FUNDAMENTOS
Este termo possui como fundamento: Despacho conclusivo SGA/SEJUR 13/2016; Ofício da CONTRATADA, pesquisa de mercado; manutenção das 
condições de habilitação pela CONTRATADA e autorização superior.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
As demais cláusulas permanecem inalteradas.
SUBCLÁUSULA ÚNICA. O valor mensal do presente contrato permanece em R$ 346.737,92 (trezentos e quarenta e seis mil, setecentos e trinta e 
sete reais e noventa e dois centavos), perfazendo o valor global de R$ 2.080,427,52 (dois milhões e oitenta mil, quatrocentos e vinte e sete reais e 
cinquenta e dois centavos), conforme planilha a seguir:

LOTE ÚNICO

ITEM
(A)

DESCRIÇÃO
(B)

QTDE DE
 POSTOS 

(C)

PERÍODO
(D)

VALOR UNIT� 
(R$)
(E)

VALOR TOTAL (R$)
(F) = (C)*(E)

1 Postos de Serviços de Atendentes e Orientadores 81

06 MESES

R$ 2.773,64 R$ 224.664,84
2 Postos de serviços de Recepcionistas 18 R$ 1.950,96 R$ 35.117,28
3 Postos de serviços de Supervisor 10 R$ 4.477,18 R$ 44.771,80
4 Postos de serviços de Artífice de Serviços Gerais 16 R$ 2.636,50 R$ 42.184,00

VALOR MENSAL (R$) (G) = (F) R$ 346.737,92
VALOR GLOBAL (R$) (H) = (G)*(D) R$ 2.080,427,52

Assinam: Sawana Leite de Sá Paulo Carvalho pela contratante e Alexandre Gomes de Oliveira pela contratada.
Local e data de assinatura: Rio Branco, 01 de julho de 2016.


