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ANEXO I - QUADRO DE VAGAS 
 

 
CARGO / FUNÇÃO 

 
Nº DE VAGAS 

Nº de vagas 
pessoas portadoras 
de deficiência 

 

 
TOTAL DE VAGAS 

 

ADVOGADO 2 1 3 

ADMINISTRADOR 2 1 3 

CONTADOR 1 - 1 

ARQUITETO 1 - 1 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

1 - 1 

TOTAL 09 
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ANEXO II – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
 

INSCRIÇÃO Nº. _____________ 
FUNÇÃO:____________________________________________________________________ 
 
DADOS PESSOAIS 
Nome do candidato:____________________________________________________________ 
 
Sexo: M ( ) F ( ) Estado Civil: Data de Nascimento: ___/___/___ 
 
Naturalidade: Nacionalidade: 
 
RG: Órgão Emissor: UF: Data de Emissão: ___/___/___ 
 
CPF: PIS/PASEP: 
 
Título de Eleitor: nº ____________________________Zona: ___________Seção__________ 
: 
Cart. Profi ssional: nº ___________Série:______ UF:___ Data de Expedição: ___/___/___ 
 
Cert. Reservista: nº ______________Série:____________ Região:______________ 
 
Endereço:____________________________________________________________ Nº_____ 
 
Complemento:____________________________ Bairro: _______________Cidade:_________ 
 
UF: ______CEP:________________ Telefone: (____) ____________________________ 
 
Nome do Pai:_________________________________________________________________ 
 
Nome da Mãe:________________________________________________________________ 
 
Possui vínculo empregatício com alguma instituição pública ou privada? 
 
Sim ( ) Não( ) 
 
Local:_______________________________________________________ 
 
Função: _____________________________________________Tempo de serviço:_________ 
 
Portador de Deficiência ( ) Sim 
 
Especificar qual a Deficiência:____________________________________________________ 
 

 
ASSINATURA 

Candidato: 
 
Local e data: 
 
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO 
 
INSCRIÇÃO Nº. __________________  
 
NOME DO CANDIDATO: ____________________________________________________ 
 
RECEBIDA EM ______/______/______ __________________________________ 
 

__________________________________________ 
ASSINATURA 
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ANEXO III 

FORMULÁRIO PARA RECURSO 
 

Nome do candidato:___________________________________________________________ 
 
Nº de Inscrição: 
 
Ao Presidente da Comissão Executora: 
Como candidato ao processo seletivo para a função de ___________________________, 
lotação 
____________________________________________________________________________
_______________ 
________________, solicito a revisão de minha pontuação na Avaliação Curricular, sob os 
seguintes argumentos: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 

Recife, ____ de _________ de 2012. 
 

_________________________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
Atenção: 
1 Preencher o recurso com letra legível. 
2. Apresentar argumentações claras e concisas. 
3. Preencher o recurso em 02 (duas) vias, das quais 01 (uma) será retida e outra permanecerá 
com o candidato, sendo atestada a entrega. 
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ANEXO IV 
CALENDÁRIO 

 

Inscrição presencial e via 
SEDEX 

 

De 05 de janeiro de 2012 até 
18 de janeiro de 
2012. HORÁRIO: Das 09:00 
às 
13:00 hs) Postagem da 
documentação via sedex até 

às 13:00 hs do dia 12 de 
janeiro de 2012 

Inscrição Presencial ou via 
Sedex – Rua Gervásio Pires, 
nº 399 – 
Boa Vista – Recife – PE – 
CEP: 50.050- 
070 – 3º andar - a/c 
Coordenadoria de 
Gestão de Pessoas. 

 

Resultado Preliminar da 
Avaliação Curricular 

. 
24 de janeiro de 2012 

 
http://www.cidades.pe.gov.br/ 
 

Recurso ao Resultado 
da Avaliação 
Curricular 
 

24 a 26 de janeiro de 2012. 
HORÁRIO:das 09:00 às 
13:00 hs 
 

SECID - Rua Gervásio Pires, 
nº 399 – 
Boa Vista – Recife – PE – 
CEP: 50.050- 
070 – 3º andar - a/c 
Coordenadoria de 
Gestão de Pessoas. 
 

Resultado Defi nitivo 
da Avaliação Curricular e 
Convocação para a 
Prova Discursiva 

 
30 de janeiro de 2012 

 
http://www.cidades.pe.gov.br/ 
 

Prova Discursiva 
 

1º de fevereiro de 2012 
Administrador - Horário: 
das 08:00 às 12:00 hs 
Advogado – Horário: das 
14:00 às 18:00 hs. 
2 de fevereiro de 2012. 
Contador – Horário das 
8:00 às 12:00 hs. 
Arquiteto – Horário das 
14:00 às 18:00 hs 
3 de fevereiro de 2012 
Auxiliar Administrativo – 
Horário das 8:00 hs às 
12:00 hs. 
 

Local a ser informado na 
convocação 

Local a ser informado na 
convocação 
Resultado Preliminar 
da Prova Discursiva 

07 de fevereiro de 2012 http://www.cidades.pe.gov.br/ 

Recurso ao Resultado 
da Prova Discursiva 
 

 
07 a 09 de fevereiro de 
2012. 
Horário: 09:00 hs às 13:00 
hs 
 

SECID - Rua Gervásio Pires, 
nº 399 – 
Boa Vista – Recife – PE – 
CEP: 50.050- 
070 – 3º andar - a/c 
Coordenadoria de 

Gestão de Pessoas 

Resultado Final da 
Seleção 

14 de fevereiro de 2012 Diário Oficial do Estado de 
Pernambuco 
http://www.cidades.pe.gov.br/ 
 

. 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE DEFICIÊNCIA 
 

Dr.(ª)_________________________________________CRM - PE: ___________ 
 
Especialidade: ______________________________, fundamentado no Texto da Lei 7.853 DE 
24/10/1989, Artigo 2º, Parágrafo Único, 
em seu inciso III, alíneas b, que diz: O empenho do poder público quanto ao surgimento e a 
manutenção de empregos inclusive de tempo parcial, destinados a pessoas portadoras de defi 
ciência que não tenham acesso aos empregos comuns. A qual foi normatizada pelo Decreto 
3.298/99 e que foi alterado pelo Decreto 5.296/04 que diz no seu Artigo 4º: É considerada 
pessoa portadora de deficiência Física a que se enquadra na seguinte categoria: 
 
Inciso I – Deficiência Física: Alteração completa ou parcial de um ou mais segmento 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, membro com deformidade 
congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam difi culdades 
para o desempenho de funções. (nova 
redação dada pelo Decreto Nº 5.296 de 02 de dezembro de 2004 – DOU de 03/12/2004) 
 
Declaro que o(a) Sr(ª)________________________________________________ Identidade 
Nº _____________ inscrito(a) no Concurso Público concorrendo a uma vaga de 
_________________________ como Portador(a) de Defi ciência Física. Fundamentado no 
exame clínico que o(a) mesmo(a) apresenta e com base no previsto nos termos da Lei e nos 
Decreto 3.298 alterado pelo Decreto 5.296, AFIRMO que: O(A) candidato(a) (É) (NÃO É) 
portador(a) de Deficiência Física, cujo CID 10 da Deficiência é ______. Em razão do(a) 
mesmo(a) apresentar o seguinte quadro deficitário motor: ______________________________ 
 
E que será necessário para acesso à sala onde será realizada a prova escrita 
_________________, e em razão da paralisia nos membros superiores, será necessidade 
__________________ para preencher o cartão de resposta da prova. 
 
NOTA: O(A) candidato(a) inscrito(a) como Deficiente Físico(a) é obrigado(a) a além deste 
documento para a análise da comissão organizadora do concurso encaminhar em anexo 
exames atualizados que possa comprovar a Deficiência Física (laudo dos exames 
acompanhados da tela radiológica, escanometria, Tomografia Computadorizada, 
Ressonância Magnética, etc). 
 
Recife, _____/____/_____ 
 

Ratifico as informações acima. 
Ass. c/ Carimbo do Médico Assistente 
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DECLARAÇÃO DE DEFICIÊNCIA 
 

Dr.(ª)_________________________________________CRM - PE: ___________ 
Especialidade: ______________________________, fundamentado no Texto da Lei 7.853 DE 
24/10/1989, Artigo 2º, Parágrafo Único, 
em seu inciso III, alíneas b, que diz: O empenho do poder público quanto ao surgimento e a 
manutenção de empregos inclusive de tempo parcial, destinados a pessoas portadoras de defi 
ciência que não tenham acesso aos empregos comuns. A qual foi normatizada pelo 
Decreto 3.298/99 alterado pelo Decreto 5.296/04 que diz no seu Artigo 4º: É considerada 
pessoa portadora de defi ciência Auditiva a que se enquadra nas seguintes categorias: 
 
Inciso II – Defi ciência Auditiva: Perdas bilaterais, parciais ou totais, de quarenta e um 
decibéis(db) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 
3.000Hz. 
a) de 25 a 40 db – surdez leve; b) de 41 a 55 db – surdez moderada; 
c) de 56 a 70 db – surdez acentuada; d) de 71 a 90 db – surdez severa; 
e) acima de 91 db – surdez profunda;  
f) anacusia. 
 
Declaro que o(a) Sr(ª) ________________________________________________ Identidade 
Nº _____________ inscrito(a) no 
Concurso Público concorrendo a uma vaga de _______________________ como Portador(a) 
de Deficiência Auditiva. Fundamentado no exame clínico que o(a) mesmo(a) apresenta e com 
base no previsto nos termos da Lei e no Decreto 3.298 alterado pelo Decreto 5.296, 
 
AFIRMO que: o(a) candidato(a) (É) (NÃO É) portador(a) de Deficiência Auditiva, cujo CID 10 
da Deficiência é _________. Em razão do(a) mesmo(a) apresentar surdez bilateral em nível de 
acentuada a profunda ou anacusia, conforme demonstrado na audiometria tonal e vocal datada 
de ___/___/___ em anexo. E que (SERÁ) (NÃO SERÁ) necessário a presença de um(a) 
leitor(a) de libras na sala onde será realizada a prova escrita, em razão da necessidade 
comunicação do candidato para prestar os esclarecimentos necessário, uma vez que NÃO 
SERÁ permitido o uso de Prótese Auditiva durante a realização da Prova. 
 
NOTA: O(A) candidato(a) inscrito(a) como Deficiente Auditivo(a) é obrigado(a) além deste 
documento para a análise da comissão organizadora do concurso encaminhar em anexo 
Audiometria atualizada e Audiometrias anteriores que por ventura possua, que possam 
comprovar a defi ciência Auditiva Bilateral a partir de 56 db na freqüência de 500 Hz e 
sua evolução, se for o caso. 
 

Recife, _____/____/_____ 
Ratifico as informações acima. 

Ass. c/ Carimbo do Médico Assistente 
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DECLARAÇÃO DE DEFICIÊNCIA 
Dr.(ª)_________________________________________CRM - PE: ___________ 
Especialidade: ______________________________, fundamentado no Texto da Lei 7.853 DE 
24/10/1989, Artigo 2º, Parágrafo Único, em seu inciso III, alíneas b, que diz: O empenho do 
poder público quanto ao surgimento e a manutenção de empregos inclusive de tempo parcial, 
destinados a pessoas portadoras de defi ciência que NÃO tenham acesso aos empregos 
comuns. A qual foi normatizada pelo Decreto 3.298/99 alterado pelo Decreto 5.296/04 que diz 
no seu Artigo 4º: É considerada pessoa portadora de deficiência Visual a que se enquadra nas 
seguintes categorias: 
 
Inciso III – Defi ciência 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 60 º; ou a ocorrência 
simultânea de quaisquer das condições anteriores. (nova redação dada pelo Decreto Nº 
5.296/04) e pela Súmula STJ 377/09 para os portadores de visão monocular. 
 
Declaro que o(a) Sr(ª) ________________________________________________ Identidade 
Nº _____________ inscrito(a) no Concurso 
Público concorrendo a uma vaga de ________________________ como Portador(a) de Defi 
ciência VISUAL. Fundamentado no exame clínico que o(a) mesmo(a) apresenta e com base 
no previsto nos termos da Lei e nos Decreto 3.298 alterado pelo Decreto 5.296, e pela Súmula 
STJ 377/09. AFIRMO que: o(a) candidato(a) (É) (NÃO É) portador(a) de Defi ciência Visual, 
cujo CID 10 da Defi ciência é __________. Em razão do(a) mesmo(a) apresentar Cegueira 
bilateral ou Visão Monocular as custas do Olho ____, conforme a acuidade visual C/S correção 
e na Campimetria Digital Bilateral datada de ____/____/____ anexa. E que (SERÁ) (NÃO 
SERÁ) necessário que a prova seja escrita em Braille ou com letra ampliada para corpo 
______. 
 
NOTA: O(A) candidato(a) inscrito(a) como Deficiente Visual é obrigado(a) encaminhar 
além deste documento para a análise da comissão organizadora do concurso anexar 
Campimetria Digital Bilateral atualizada e estudo da acuidade visual com e sem correção. 
Será considerado portador de Cegueira monocular “visão monocular” aquele que tenha 
acuidade visual igual ou inferior a 0,05 com a melhor correção, no olho afetado. 
 

Recife, _____/____/_____ 
Ratifi co as informações acima. 

Ass. c/ Carimbo do Médico Assistente 
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ANEXO VI 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – PROVA DISCURSIVA  
(NÍVEL SUPERIOR) E PROVA OBJETIVA/REDAÇÃO OFICIAL (NÍVEL MÉDIO) 

 
ADVOGADO 
 
Licitações: Lei nº 8.666/93: Princípios. Dispensa e Inexigibilidade. Modalidades. Tipos. 
Procedimento licitatório. Sanções Administrativas. Pregão (Lei nº 10.520/02). Lei 
Complementar nº 123/2006. 
Contratos Administrativos: Características. Formalização, Alteração, Execução e Inexecução. 
Prorrogação. Cláusulas Exorbitantes. Processo Administrativo (Lei nº 8.666/93). 
Convênios (Decreto Estadual nº 24.120/2002. Lei de diretrizes Orçamentárias do Estado de 
Pernambuco de 2011). Celebração. 
Requisitos. Cláusulas essenciais e vedações. Recursos. Contrapartida. Prestação de Contas. 
Tomada de Contas Especial. 
Desapropriação. Pressuposto Constitucional. Competência Objeto. Fase Declaratória. Fase 
Executória. Desapropriação Indireta. 
Retrocessão. 
Direito Ambiental e Urbanístico. Licenças Ambientais necessárias à execução de obras 
públicas. 
 
ADMINISTRADOR 
 
1- ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS 

 Orçamento público: elaboração, acompanhamento e fi scalização. 

 Plano plurianual. 

 Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 Lei Orçamentária Anual – elaboração, acompanhamento e aprovação. 

 Receita Pública: Categorias, fontes, estágios; dívida ativa. 

 Despesa Pública: categorias, estágios, suprimento de fundos, restos a pagar, despesas de 

exercícios anteriores. 
 
2- ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA 

 Modelo de Gestão e Cultura Organização – conceitos e interações. 

 O Ciclo do Planejamento (PDCA). 

 O Planejamento Estratégico das Organizações Públicas e Privadas. 

 Referencial Estratégico das Organizações. Análise de ambiente interno e externo. 

Ferramentas de análise de ambiente: análise swot, análise de cenários, matriz GUT. 
Negócio, missão, visão de futuro, valores. Indicadores de Desempenho. Tipos de 
indicadores. 

 Gerenciamento de Projetos. 

 Monitoramento e Avaliação. 

 
 
CONTADOR 
1. Créditos adicionais. Classificações; 
2. Instrumentos de execução orçamentária e financeira; 
3. Empenho; 
4. Contas retificadoras; 
5. Lei nº 8666/93. 
6. Código de Administração Financeira do Estado. 
7. Conhecimento de programas de informática; 
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8.Companhia fechada. Elaboração e Publicação de fluxos de caixa 
 
ARQUITETO 
1. Sistemas de informática MS Project, AutoCad, Excel; 
2. Concepção de projeto; 
3.Conhecimento de projeto de habitação e de infraestrutura (pavimentação, terraplenagem, 
infraestrutura, etc.) 
4. Lei nº 8.666/93; 
5. Atividades exercidas pela SECID; 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
PROVA OBJETIVA 
1- LÍNGUA PORTUGUESA 
1-Interpretação de texto.  
2-Sinônimos e antônimos.  
3-Sentido próprio e figurado das palavras.  
4-Ortografia oficial. Acentuação gráfica. 
5-Pontuação. Substantivo e adjetivo: flexão de gênero, número e grau.  
6- Verbos: regulares, irregulares e auxiliares.  
7- Emprego de pronomes.  
8- Preposições e conjunções: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. 
9- Concordância verbal e 
nominal.  
10- Crase.  
11- Regência. 
 
1- MATEMÁTICA 
1) Matrizes, determinantes e Sistemas Lineares.  
2) Análise Combinatória: Principio fundamental da Contagem.  
3) Seqüências finitas e infinitas: Progressão Aritmética e Progressão Geométrica.  
4) Media Aritmética; Moda; Mediana; Média geométrica; Media ponderada. 
5) Matemática Financeira: Regra de três simples e composta; Porcentagem e juros simples  
6) Funções: Função do primeiro e segundo Grau, Função Modular, função exponencial, função 
logarítmica, função trigonométrica.  
7) Geometria e Medidas: Medida de ângulos; Soma dos ângulos internos e 
externos um polígono; Ângulo central, ângulo inscrito e ângulo de seguimento; Polígonos 
(regulares e irregulares). Figuras espaciais. Teorema de Pitágoras; Teorema de Tales; 
Teorema da bissetriz interna; Semelhança de triângulos; Relações métricas na circunferência; 
Medidas de comprimento; Medidas de áreas; Medidas de volume; Medidas agrárias; Cálculo de 
perímetros; Cálculo da área de figuras planas regulares; Cálculo do volume de figuras 
espaciais; Medida do comprimento da circunferência. Área do círculo; Volume da esfera. 
 
REDAÇÃO OFICIAL 
1. Ofi cio; 
2. Requerimento; 
3. Declaração; 
4. Memorando; 
5. Manual de Redação da Presidência da República. 
 

 


