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SECRETARIA MUNICIPAL DA 
CASA CIVIL 

DECRETO N. 11.977, de 08 de agosto de 2013. 
DESIGNA MEMBROS PARA COMPOREM A QUARTA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES – JARI IV, NO MUNICÍPIO DE 
FLORIANÓPOLIS GESTÃO 2013/2015. O Prefeito 
Municipal de Florianópolis, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo inciso III, do art. 74 da Lei 
Orgânica do Município de Florianópolis e com 
fundamento no Decreto Municipal n. 1193 de 12 de 
novembro de 2001, na Lei Federal n. 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, e na Resolução n. 233 de 30 de 
março de 2007, do Conselho Nacional de Trânsito - 
CONTRAN, R E S O L V E: Art. 1º Designar os Membros 
para, sob a presidência do titular da entidade 
representativa da sociedade ligada á área de trânsito, 
comporem a Quarta Junta Administrativa de 
Recursos de Infrações – JARI IV: I – Integrante com 
conhecimento na área de trânsito, com no mínimo, 
nível médio de Escolaridade: a) Titular: Luciano 
Goulart b) Suplente: Adriano Santiago Stoeterau II – 
Representante servidor do órgão que impôs a 
penalidade: a) Titular: Eduardo Antônio da Silva b) 
Suplente: Victor Maravalhas Filho III - Representante 
de entidade representativa da sociedade ligada à 
área de trânsito: a) Titular: Jean Carlos Viana Cardoso 
b) Suplente: Thiago Rogério Costa IV - Para 
secretariar os serviços da JARI IV a) Secretária: 
Christiane França Art. 2º Este Decreto entra em vigor 

na data de sua publicação. Florianópolis, aos 08 de 
agosto de 2013. CESAR SOUZA JUNIOR - PREFEITO 
MUNICIPAL, JULIO CESAR MARCELLINO JR. - 
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO, ERON 
GIORDANI - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO 

COMUNICADO: A COMISSÃO designada pela 
PORTARIA N. 1223/2013, publicada no Diário Oficial 
do Município de 21/03/2013, edição n. 932, no uso 
de suas atribuições e conforme previsto no art. 56 e 
57 da Lei Complementar CMF n. 063/2003 (Estatuto 
dos Servidores Públicos da Prefeitura de 
Florianópolis), COMUNICA: os servidores abaixo 
terão desconto financeiro a partir da Folha de 
Pagamento de Agosto de 2013: 
Nome Matr. Cargo 

Alexsandra Pereira 28142-5 Prof Substituto 
Aline Renata Rentz 
Fernandes 29365-2 Prof Substituto 

Amelia Boeger Berto 26356-7 Prof Substituto 

Ana Lucia da Silva 24325-6 Ag. Comum. de 
Saude 

Ana Paula de Souza 
Kincheski 291730 Prof Substituto 

Andreia Karam 
Ricardo dos Santos 82204-3 Medico 

Barbara Quadros 
Isidorio 28164-6 Prof Substituto 

Bernadete Vera 
Krein 17580-3 Prof Substituto 

Camila Kuhn 28344-4 Prof Substituto 

Celmari de Carvalho 29385-7 Prof Subistituto 

Clara Ribeiro 24370-1 Ag. Comunitario 
Dayane de Oliveira 
Pinheiro 29473-0 Prof Substituto 

Debora Trupel 24485-6 Ag. Comun. de 
Saude 

Denise Machado 
Longhi 23706-0 Medico 

Dilvair Cesar Loch 
Junior 23262-9 Fiscal de Vig em 

Saude 
Elizabete Maria 
Lacerda 118648 Prof Substituto 

Fabiola Teofilo 
Kindermann Buzzi 17765-2 Prof Substituto 

Franciele Claudia 
Alexandre 29276-1 Prof Substituto 
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Francieli Garcia 29491-8 Prof Substituto 
Frazelesio de 
Medeiros 23224-6 Fiscal de Vig em 

Saude 
Gabriela de Oliveira 
Gomes 29506-0 Prof Substituto 

Gisele Maria Rosa 28270-7 Prof Substituto 
Gustavo Rugoni de 
Souza 29172-2 Prof Substituto 

Jaqueline Vicente 29890-5 Prof Substituto 

Jessica Deitos 29638-4 Prof Substituto 
Julia Pereira da 
Rocha 30144-2 Prof Substituto 

Karine Medeiros 
Reitz 28591-9 Assist. Social 

Katia Cristina da 
Silva 23139-8 Prof Substituto 

Leonardo Rodrigues 
Oliveira 82156-0 Educador Social 

Lidia Terezinha 
Campos Ramos 20487-0 Prof Substituto 

Lucia Dalva Bastos 
Waltortt 30153-1 Prof Substituto 

Manoel Osvaldo 
Mello Junior 23256-4 Fiscal de Vig em 

Saude 
Maria Aparecida 
Silveira Colonia 29619-8 Prof Substituto 

Maria de Fatima 
Veras 15103-3 Prof Substituto 

Maria Izabel 
Machado Costa 09933-3 Aux. De 

Enfermagem 
Maria Luiza Meier 29961-8 Prof Substituto 
Patricia do 
Nascimento 22218-6 Prof Substituto 

Ricardo Neumann 26914-0 Prof. Substituto 
Rose Mary Maykot 
Testa 14550-5 Prof Substituto 

Roselene Silva 
Magalhaes 11433-2 Prof. Substituto 

Rosicleide do Arte 
Alves Andrade 29214-1 Prof. Substituto 

Sandra Steinbach 23685-3 Tec. Enfermagem 

Sandro Jose Carpes 69272 Ass. 
Administrativo 

Sueli Aparecida 
Hermenegildo 29780-1 Prof. Substituto 

Tamara Santos do 
Espirito Santo Rod 29587-6 Prof. Substituto 

Tania Maria Waltrick 
Muhl 25460-6 Prof Substituto 

Tiago Noguti 23234-3 Fiscal de Vig em 

Saude 

Valdelena Malzete 
Salvados 24879-7 Prof. Substituto 

Valdeni Manoel 
Bernardo 28031-3 Prof Substituto 

Vanessa Angela 
Lucas 17453-0 Prof. Substituto 

Vera Lucia Calazans 23845-7 Prof. Substituto 
Florianópolis, 12 de agosto de 2013. Gerência da 
Folha de Pagamento. 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
095/SMAP/2013. PMF X FK ASSESSORIA EM 
RECURSOS HUMANOS LTDA. A Cláusula Quarta do 
Contrato continua subsistindo em todos seus termos 
e condições modificando-se apenas e tão somente o 
seu valor, constante no item 4.1 da referida cláusula, 
que fica aditado em 16,176471% sobre o valor 
inicialmente contratado, representando um 
acréscimo de R$ R$ 11.000,00 (onze mil reais), 
passando o valor global do contrato para R$ 
79.000,00 (setenta e nove mil reais), com 
fundamento no §1º do Art. 65, da Lei nº 8.666/93, e 
no Parecer 263-A/DLC/2013. Assinaturas: Sr. Gustavo 
Miroski pela Secretaria Municipal de Administração e 
o Sr. Werner Kurth pela empresa. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 

GESTÃO 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 763/SMPOG/2013. 
Objeto:  Fornecimento de material de higiene e 
limpeza. Modalidade da Licitação: Pregão Eletrônico 
para Registro de Preços nº 239/SMAP/DLC/2013; 
Contratada: ELISVÂNDIA MATOS DONINI - ME. Valor 
do Contrato: R$801,00 (oitocentos e um reais); A 
vigência da Ata de Registro de Preços será por 12 
(doze) meses, contado a partir da data da publicação 
da respectiva Ata. Assinaturas: Edson Caporal- 
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e 
Gestão (FUNREBON) e pela empresa o Srª Elisvândia 
Matos Donini. 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 793/SMPOG/2013. 
Objeto: Aquisição de colchão ortopédico. Modalidade 
da Licitação: Pregão Eletrônico nº 
355/SMAP/DLC/2013; Contratada; ELISVÂNDIA 
MATOS DONINI - ME.. Contratante: Município 
Fpolis/SMPOG/2013; Valor do Contrato: O valor total 
do presente Contrato fica estimado em R$11.900,00 
(onze mil e novecentos reais); Este contrato terá 
vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de 
dezembro de 2013. Assinaturas: Edson Caporal – 
Secretário Municipal de Planejamento Orçamento e 
pela empresa o Srª Elisvândia Matos Donini. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DA 
FAZENDA 

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES. PAUTA 
DE JULGAMENTO Nº 176/2013 – PLENO. De ordem 
do(a) Exmº(ª) Senhor(a) JOSE ALEIXO DELLAGNELO, 
Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes, 
faço saber a quem interessar possa que, no dia 
09/09/2013 às 14:00 hs, o Pleno deste Conselho, em 
sessão ordinária, julgará em sua sala de sessões, 
localizada à Rua Àlvaro de Carvalho, 145, 6º andar os 
seguintes processos  - Nº 344272007 Recorrente :  
Secretaria Municipal da Receita (RECURSO DE 
OFICIO) - Recorrido/Interessado : PRAIA BRAVA 
EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS  - Notificante : 
ALEXANDRE WOLNIEWICZ - Relator(a) : DIRCEU JOSE 
MASSON - Nº 1311222011 Recorrente : Secretaria 
Municipal da Receita (RECURSO DE OFICIO) - 
Recorrido/Interessado : -STRAVOS ANASTACIO 
KOTZIAS - FPOLIS 1 TAB DE NOTAS E 3 OFICIO DE 
PROTESTOS  - Notificante : JANINE GUIDI STEINER - 
Relator(a) : DIRCEU JOSE MASSON - PROCURADOR: 
OLAVO RIGON FILHO –OAB/SC 4117-. Florianópolis, 
28 de Agosto de 2013. Rosângela Franco. Secretária 
Geral.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO 

PORTARIA N º 115/2013. O SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO DE FLORIANÓPOLIS/SC, no uso de 
suas atribuições legais de acordo com a Lei nº 
7508/2007, que criou o Sistema Municipal de Ensino 
e as Resoluções 01/2009, 04/2011 e 05/2011 do 
Conselho Municipal de Educação, que autorizam o 
funcionamento e a supervisão das Instituições 
Públicas e Privadas de Educação Infantil no âmbito do 
Município de Florianópolis. RESOLVE: Artigo 1º Fica 
autorizado o funcionamento da Educação Infantil na 
CRECHE ALMIRANTE LUCAS ALEXANDRE BOITEUX, 
da Rede Pública Municipal de Ensino, sito a Avenida 
Mauro Ramos, nº 658, bairro Centro - 
Florianópolis/SC, com base na legislação vigente de 
acordo com o Parecer nº 15/2013, aprovado em 21 
de agosto de 2013 do Conselho Municipal de 
Educação. Artigo 2º Fica estabelecido que a CRECHE 
ALMIRANTE LUCAS ALEXANDRE BOITEUX, será 
assessorada e supervisionada pela Secretaria 
Municipal de Educação, podendo ser suspensa a 
autorização, quando detectadas irregularidades, com 
base na legislação vigente. Artigo 3º Esta Portaria 
entrará em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, 27 de agosto de 2013. Rodolfo Joaquim 
Pinto da Luz - Secretário Municipal de Educação de 
Florianópolis. 

PORTARIA N º 116/2013. O SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO DE FLORIANÓPOLIS/SC, no uso de 
suas atribuições legais de acordo com a Lei nº 
7508/2007, que criou o Sistema Municipal de Ensino 
e as Resoluções 01/2009, 04/2011 e 05/2011 do 
Conselho Municipal de Educação, que autorizam o 
funcionamento e a supervisão das Instituições 
Públicas e Privadas de Educação Infantil no âmbito do 
Município de Florianópolis. RESOLVE: Artigo 1º Fica 
autorizado o funcionamento da Educação Infantil no 
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VINCULADO 
PROFESSOR ANÍSIO TEIXEIRA, da Rede Pública 
Municipal de Ensino, sito a Rua João Câncio Jacques, 
nº 1461, bairro Costeira do Pirajubaé - 
Florianópolis/SC, com base na legislação vigente de 
acordo com o Parecer nº 14/2013, aprovado em 21 
de agosto de 2013 do Conselho Municipal de 
Educação. Artigo 2º Fica estabelecido que o NÚCLEO 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL VINCULADO PROFESSOR 
ANÍSIO TEIXEIRA, será assessorado e supervisionado 
pela Secretaria Municipal de Educação, podendo ser 
suspensa a autorização, quando detectadas 
irregularidades, com base na legislação vigente. 
Artigo 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação. Florianópolis, 27 de agosto de 2013.  
Rodolfo Joaquim Pinto da Luz - Secretário Municipal 
de Educação de Florianópolis. 

PORTARIA N º 117/2013. O SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO DE FLORIANÓPOLIS/SC, no uso de 
suas atribuições legais de acordo com a Lei nº 
7508/2007, que criou o Sistema Municipal de Ensino 
e as Resoluções 01/2009, 04/2011 e 05/2011 do 
Conselho Municipal de Educação, que autorizam o 
funcionamento e a supervisão das Instituições 
Públicas e Privadas de Educação Infantil no âmbito do 
Município de Florianópolis. RESOLVE: Artigo 1º Fica 
autorizado o funcionamento da Educação Infantil no 
CENTRO EDUCACIONAL INTERAÇÃO LTDA. EPP., 
CNPJ 05.417.762.0001-01, da Rede Particular de 
Ensino, Avenida Jorge Lacerda, n.º 2027, bairro 
Costeira do Pirajubaé - Florianópolis/SC, com base na 
legislação vigente de acordo com o Parecer CME nº 
16/2013, aprovado em 21 de agosto de 2013. Artigo 
2º Fica estabelecido que o CENTRO EDUCACIONAL 
INTERAÇÃO LTDA. EPP, será supervisionado pela 
Secretaria Municipal de Educação, podendo ser 
suspensa a autorização, quando detectadas 
irregularidades, com base na legislação vigente. 
Artigo 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação. Florianópolis, 27 de agosto de 2013. 
Rodolfo Joaquim Pinto da Luz - Secretário Municipal 
de Educação de Florianópolis. 

PORTARIA ADS Nº 02048/13. O Secretário Municipal 
de Educação, de acordo com o Art. 71 da Lei 2.517 de 
19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 10/04/2012. 
Resolve: Artigo 1º Admitir a servidora Terezinha da 
Silva, matrícula nº 28104-2, Professor Substituto III 
(1326) Educação Infantil (029), para no período de 
21/08/2013 a 20/12/2013, atuar em caráter 
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temporário no(a) Creche Vila Cachoeira (343222), 
com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, 
face o impedimento da titular Mariana de Oliveira 
Mendes, matrícula nº 21145-1, por estar em 
readaptação (13). Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 27 de agosto 
de 2013. Rodolfo Joaquim Pinto da Luz - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 02047/13. O Secretário Municipal 
de Educação, de acordo com o Art. 71 da Lei 2.517 de 
19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 10/04/2012. 
Resolve: Artigo 1º Admitir a servidora Janaina Alvany 
Machado, matrícula nº 30466-2, Professor Substituto 
III (1326) Educação Infantil (029), para no período de 
26/08/2013 a 18/09/2013, atuar em caráter 
temporário no(a) Nei Barreira do Janga (343302), 
com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, 
face o impedimento da titular Franciane Machado 
Branco Monteiro, matrícula nº 20035-2, por estar em 
licença para tratamento de saúde (03). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 27 de agosto de 2013. Rodolfo Joaquim 
Pinto da Luz - Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA TRV Nº 00077/13. Concede gratificação 
pela elaboração de trabalho relevante. O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, com base na Lei 2.517/86, artigo 143, item II, e 
o Decreto 9.881/12, de 10/04/2012. Resolve: Artigo 
1º- Conceder gratificação pela elaboração de 
trabalho relevante de nível técnico a Eleusis de 
Morais Almeida, matrícula nº 21041-2, no período de 
02/09/2013 a 01/10/2013, referente ao trabalho 
relevante desempenhado na elaboração e articulação 
das questões para a Prova Floripa 2013 - Anos 
Iniciais. Artigo 2º- Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as disposições 
em contrário. Florianópolis, 27 de agosto de 2013. 
Rodolfo Joaquim Pinto da Luz - Secretário Municipal 
de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 02043/13. O Secretário Municipal 
de Educação, de acordo com o Art. 71 da Lei 2.517 de 
19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 10/04/2012. 
Resolve: Artigo 1º Admitir a servidora Hanagy 
Morane G. Silva Valvassori, matrícula nº 17128-0, 
Professor Substituto I (1324) Professor Auxiliar-Ens. 
Fundamental (065), para no período de 28/08/2013 a 
20/12/2013, atuar em caráter temporário no(a) Esc. 
Bas. Almirante Carvalhal (344203), com carga horária 
de 20 (vinte) horas semanais (Matutino), face o 
impedimento da titular Luciana Augusta Prado Higino 
da Silva, matrícula nº 26528-4, por estar em 
assessoramento da S.M.E. (06). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 27 de agosto de 2013. Rodolfo Joaquim 
Pinto da Luz - Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 02046/13. O Secretário Municipal 
de Educação, de acordo com o Art. 71 da Lei 2.517 de 
19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 10/04/2012. 
Resolve: Artigo 1º Admitir a servidora Madelon Anízia 
Bressan, matrícula nº 30461-1, Professor Substituto 
III (1326) Anos Iniciais (014), para no período de 
23/08/2013 a 04/10/2013, atuar em caráter 
temporário no(a) Esc. Bas. Brigadeiro Eduardo Gomes 
(344208), com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais (Vespertino), face o impedimento da titular 
Soraia de Mello Oberto, matrícula nº 23297-1, por 
estar em licença para tratamento de saúde (03). 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 27 de agosto de 2013. 
Rodolfo Joaquim Pinto da Luz - Secretário Municipal 
de Educação. 

PORTARIA TRV Nº 00078/13. Concede gratificação 
pela elaboração de trabalho relevante. O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, com base na Lei 2.517/86, artigo 143, item II, e 
o Decreto 9.881/12, de 10/04/2012. Resolve: Artigo 
1º- Conceder gratificação pela elaboração de 
trabalho relevante de nível técnico a Gesiel Pereira 
da Silveira, matrícula nº 26850-0, no período de 
02/09/2013 a 01/10/2013, referente ao trabalho 
relevante desempenhado na elaboração e articulação 
das questões para a Prova Floripa 2013 - Anos 
Iniciais. Artigo 2º- Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as disposições 
em contrário. Florianópolis, 27 de agosto de 2013. 
Rodolfo Joaquim Pinto da Luz - Secretário Municipal 
de Educação. 

Portaria ADS nº 02041/13: O Secretário Municipal de 
Educação, de acordo com o Art. 71 da Lei 2.517 de 
19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 10/04/2012. 
Resolve: Artigo 1º Admitir a servidora Claudia Fabiani 
S. do E. S. da Silva, matrícula nº 27100-4, Professor 
Substituto III (1326) Anos Iniciais (014), para no 
período de 23/08/2013 a 20/12/2013, atuar em 
caráter temporário no(a) Depto de Educ. de Jovens e 
Adultos (344110), Eja Continente I (079), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Vespertino), 
face o impedimento da titular Deisi Cord, matrícula 
nº 11693-9, por estar em licença para 
aperfeiçoamento profissional (09). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 27 de agosto de 2013. Rodolfo Joaquim 
Pinto da Luz - Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA TRV Nº 00079/13. Concede gratificação 
pela elaboração de trabalho relevante. O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, com base na Lei 2.517/86, artigo 143, item II, e 
o Decreto 9.881/12, de 10/04/2012. Resolve: Artigo 
1º- Conceder gratificação pela elaboração de 
trabalho relevante de nível técnico a Maristela Peres 
Vieira, matrícula nº 05761-4, no período de 
02/09/2013 a 01/10/2013, referente ao trabalho 
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relevante desempenhado na elaboração e articulação 
das questões para a Prova Floripa 2013 - Anos 
Iniciais. Artigo 2º- Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as disposições 
em contrário. Florianópolis, 27 de agosto de 2013. 
Rodolfo Joaquim Pinto da Luz - Secretário Municipal 
de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 02042/13. O Secretário Municipal 
de Educação, de acordo com o Art. 71 da Lei 2.517 de 
19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 10/04/2012. 
Resolve: Artigo 1º Admitir a servidora Marileide da 
Silva Ramos, matrícula nº 08952-4, Professor 
Substituto III (1326) Professor Auxiliar-Ens. 
Fundamental (065), para no período de 26/08/2013 a 
20/12/2013, atuar em caráter temporário no(a) Esc. 
Desdob. Retiro Lagoa (344230), com carga horária de 
20 (vinte) horas semanais (Vespertino), face o 
impedimento do titular Ivo Rech, matrícula nº 09487-
0, por estar exercendo direção (10). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 27 de agosto de 2013. Rodolfo Joaquim 
Pinto da Luz - Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 02045/13. O Secretário Municipal 
de Educação, de acordo com o Art. 71 da Lei 2.517 de 
19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 10/04/2012. 
Resolve: Artigo 1º Admitir a servidora Mônica Priori 
de Oliveira, matrícula nº 30471-9, Professor 
Substituto III (1326) Artes-Artes Plásticas (045), para 
no período de 27/08/2013 a 12/09/2013, atuar em 
caráter temporário no(a) Esc. Bas. Inten. Aricomedes 
da Silva (344218), com carga horária de 20 (vinte) 
horas semanais (Matutino), face o impedimento da 
titular Mônica Santos Quintal Albano, matrícula nº 
07426-8, por estar em licença para tratamento de 
saúde (03). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 27 de agosto 
de 2013. Rodolfo Joaquim Pinto da Luz - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 02044/13. O Secretário Municipal 
de Educação, de acordo com o Art. 71 da Lei 2.517 de 
19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de 10/04/2012. 
Resolve: Artigo 1º Admitir a servidora Hanagy 
Morane G. Silva Valvassori, matrícula nº 17128-0, 
Professor Substituto I (1324) Professor Auxiliar-Ens. 
Fundamental (065), para no período de 28/08/2013 a 
20/12/2013, atuar em caráter temporário no(a) Esc. 
Bas. Almirante Carvalhal (344203), com carga horária 
de 20 (vinte) horas semanais (Vespertino), face o 
impedimento da titular Luciana Augusta Prado Higino 
da Silva, matrícula nº 26528-4, por estar em 
assessoramento da s.m.e. (06). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 27 de agosto de 2013. Rodolfo Joaquim 
Pinto da Luz - Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01121/13. O Secretário Municipal 
de Educação, de acordo com o Art. 71 da Lei 2.517 de 
19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 de 
10/04/2012. Resolve: Artigo 1º Admitir a servidora 
Claudia Cardoso Backer, matrícula nº 26154-8, 
Professor Substituto IV (1328) Anos Iniciais (014) para 
no período de 26/08/2013 a 20/12/2013 atuar em 
classe-vaga no(a) Depto de Educ. de Jovens e Adultos 
(344110), Eja Centro I (075), com carga horária de 20 
(vinte) horas semanais (Vespertino). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 27 de agosto de 2013. Rodolfo Joaquim 
Pinto da Luz - Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA TRV Nº 00080/13. Concede gratificação 
pela elaboração de trabalho relevante. O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, com base na Lei 2.517/86, artigo 143, item II, e 
o Decreto 9.881/12, de 10/04/2012. Resolve: Artigo 
1º- Conceder gratificação pela elaboração de 
trabalho relevante de nível técnico a Rosimari 
Gonçalves Martins, matrícula nº 07698-8, no período 
de 02/09/2013 a 01/10/2013, referente ao trabalho 
relevante desempenhado na elaboração e articulação 
das questões para a Prova Floripa 2013 - Anos 
Iniciais. Artigo 2º- Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as disposições 
em contrário. Florianópolis, 27 de agosto de 2013. 
Rodolfo Joaquim Pinto da Luz - Secretário Municipal 
de Educação. 

PORTARIA TRV Nº 00081/13. Concede gratificação 
pela elaboração de trabalho relevante. O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, com base na Lei 2.517/86, artigo 143, item II, e 
o Decreto 9.881/12, de 10/04/2012. Resolve: Artigo 
1º- Conceder gratificação pela elaboração de 
trabalho relevante de nível técnico a André Justino 
dos Santos Costa, matrícula nº 23082-0, no período 
de 02/09/2013 a 01/10/2013, referente ao trabalho 
relevante desempenhado na elaboração e articulação 
das questões para a Prova Floripa 2013 - Anos Finais. 
Artigo 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 27 de agosto de 2013. 
Rodolfo Joaquim Pinto da Luz - Secretário Municipal 
de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01122/13. O Secretário Municipal 
de Educação, de acordo com o Art. 71 da Lei 2.517 de 
19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 de 
10/04/2012. Resolve: Artigo 1º Admitir a servidora IV 
Sarrala dos Santos Patricio, matrícula nº 30463-8, 
Professor Substituto III (1326) Professor Auxiliar-
Educ. Especial (070) para no período de 23/08/2013 a 
20/12/2013 atuar em classe-vaga no(a) Esc. Bas. 
Paulo Fontes (344217), com carga horária de 20 
(vinte) horas semanais (Vespertino). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
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Florianópolis, 27 de agosto de 2013. Rodolfo Joaquim 
Pinto da Luz - Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA TRV Nº 00082/13. Concede gratificação 
pela elaboração de trabalho relevante. O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, com base na Lei 2.517/86, artigo 143, item II, e 
o Decreto 9.881/12, de 10/04/2012. Resolve: Artigo 
1º- Conceder gratificação pela elaboração de 
trabalho relevante de nível técnico a Eneida Célia 
Rudolf Espindola, matrícula nº 14779-6, no período 
de 02/09/2013 a 01/10/2013, referente ao trabalho 
relevante desempenhado na elaboração e articulação 
das questões para a Prova Floripa 2013 - Anos Finais. 
Artigo 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 27 de agosto de 2013. 
Rodolfo Joaquim Pinto da Luz - Secretário Municipal 
de Educação. 

PORTARIA TRV Nº 00083/13. Concede gratificação 
pela elaboração de trabalho relevante. O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, com base na Lei 2.517/86, artigo 143, item II, e 
o Decreto 9.881/12, de 10/04/2012. Resolve: Artigo 
1º- Conceder gratificação pela elaboração de 
trabalho relevante de nível técnico a Jussara Brigo, 
matrícula nº 19667-3, no período de 02/09/2013 a 
01/10/2013, referente ao trabalho relevante 
desempenhado na elaboração e articulação das 
questões para a Prova Floripa 2013 - Anos Finais. 
Artigo 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 27 de agosto de 2013. 
Rodolfo Joaquim Pinto da Luz - Secretário Municipal 
de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 00226/13. O Secretário Municipal 
de Educação, no uso de suas atribuições legais, 
resolve alterar a partir de 16/08/2013, a Portaria nº 
ADS 01811/13 de 29/07/2013 de Debora Michel, 
matrícula nº 22203-8 para atuar no(a) Creche Joel 
Rogério de Freitas (343209), referente ao período 
que passa a ser de 30/07/2013 a 30/09/2013 . 
Florianópolis, 27 de agosto de 2013. Rodolfo Joaquim 
Pinto da Luz - Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA TRV Nº 00084/13. Concede gratificação 
pela elaboração de trabalho relevante. O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, com base na Lei 2.517/86, artigo 143, item II, e 
o Decreto 9.881/12, de 10/04/2012. Resolve: Artigo 
1º- Conceder gratificação pela elaboração de 
trabalho relevante de nível técnico a Maria Leticia 
Naime Muza, matrícula nº 19837-4, no período de 
02/09/2013 a 01/10/2013, referente ao trabalho 
relevante desempenhado na elaboração e articulação 
das questões para a Prova Floripa 2013 - Anos Finais. 
Artigo 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 27 de agosto de 2013. 

Rodolfo Joaquim Pinto da Luz - Secretário Municipal 
de Educação. 

PORTARIA TRV Nº 00085/13. Concede gratificação 
pela elaboração de trabalho relevante. O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, com base na Lei 2.517/86, artigo 143, item II, e 
o Decreto 9.881/12, de 10/04/2012. Resolve: Artigo 
1º- Conceder gratificação pela elaboração de 
trabalho relevante de nível técnico a Marlene Rocha 
Backes, matrícula nº 13856-8, no período de 
02/09/2013 a 01/10/2013, referente ao trabalho 
relevante desempenhado na elaboração e articulação 
das questões para a Prova Floripa 2013 - Anos Finais. 
Artigo 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 27 de agosto de 2013. 
Rodolfo Joaquim Pinto da Luz - Secretário Municipal 
de Educação. 

PORTARIA TRV Nº 00086/13. Concede gratificação 
pela elaboração de trabalho relevante. O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, com base na Lei 2.517/86, artigo 143, item II, e 
o Decreto 9.881/12, de 10/04/2012. Resolve: Artigo 
1º- Conceder gratificação pela elaboração de 
trabalho relevante de nível técnico a Santiago Alves 
de Siqueira, matrícula nº 16720-7, no período de 
02/09/2013 a 01/10/2013, referente ao trabalho 
relevante desempenhado na elaboração e articulação 
das questões para a Prova Floripa 2013 - Anos Finais. 
Artigo 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 27 de agosto de 2013. 
Rodolfo Joaquim Pinto da Luz - Secretário Municipal 
de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 00833/13. O Secretário Municipal 
de Educação, no uso de suas atribuições legais. 
Resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir de 
21/08/2013, da Portaria nº ADS 01818/13 de 
30/07/2013, de Margarete Cascaes Bornelli, 
matrícula nº 20950-3, lotada no(a) Esc. Bas. 
Almirante Carvalhal (344203) por desistência da vaga. 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 27 de agosto de 2013. 
Rodolfo Joaquim Pinto da Luz - Secretário Municipal 
de Educação. 

PORTARIA TRV Nº 00087/13. Concede gratificação 
pela elaboração de trabalho relevante. O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, com base na Lei 2.517/86, artigo 143, item II, e 
o Decreto 9.881/12, de 10/04/2012. Resolve: Artigo 
1º- Conceder gratificação pela elaboração de 
trabalho relevante de nível técnico a Tamelusa 
Ceccato do Amaral, matrícula nº 22956-3, no período 
de 02/09/2013 a 01/10/2013, referente ao trabalho 
relevante desempenhado na elaboração e articulação 
das questões para a Prova Floripa 2013 - Anos Finais. 
Artigo 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de 
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sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 27 de agosto de 2013. 
Rodolfo Joaquim Pinto da Luz - Secretário Municipal 
de Educação. 

PORTARIA TRV Nº 00088/13. Concede gratificação 
pela elaboração de trabalho relevante. O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, com base na Lei 2.517/86, artigo 143, item II, e 
o Decreto 9.881/12, de 10/04/2012. Resolve: Artigo 
1º- Conceder gratificação pela elaboração de 
trabalho relevante de nível técnico a Waleska R. B. 
Coelho de Franceschi, matrícula nº 13830-4, no 
período de 02/09/2013 a 01/10/2013, referente ao 
trabalho relevante desempenhado na elaboração e 
articulação das questões para a Prova Floripa 2013 - 
Anos Finais. Artigo 2º- Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 27 de agosto 
de 2013. Rodolfo Joaquim Pinto da Luz - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 00835/13. O Secretário Municipal 
de Educação, no uso de suas atribuições legais. 
Resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir de 
28/08/2013, da Portaria nº ADV 00813/13 de 
22/03/2013, de Sandra Maria da Silva, matrícula nº 
26607-8, lotada no(a) Esc. Bas. Henrique Veras 
(344211) por transferência da criança para outra 
Unidade Educativa. Artigo 2º Esta portaria entrará 
em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 27 de agosto 
de 2013. Rodolfo Joaquim Pinto da Luz - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 00836/13. O Secretário Municipal 
de Educação, no uso de suas atribuições legais. 
Resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir de 
28/08/2013, da Portaria nº ADS 02017/13 de 
20/08/2013, de Cristina Garcia dos Santos, matrícula 
nº 23127-4, lotada no(a) Esc. Bas. João Alfredo Rohr 
(344212) por desistência da vaga. Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 27 de agosto de 2013. Rodolfo Joaquim 
Pinto da Luz - Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 00834/13. O Secretário Municipal 
de Educação, no uso de suas atribuições legais. 
Resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir de 
30/08/2013, da Portaria nº ADS 01079/13 de 
28/02/2013, de Gabriela Souza Schebella, matrícula 
nº 29522-1, lotada no(a) Esc. Bas. Beatriz de Souza 
Brito (344207) por desistência da vaga. Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 27 de agosto de 2013. Rodolfo Joaquim 
Pinto da Luz - Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA TRV Nº 00089/13. Concede gratificação 
pela elaboração de trabalho relevante. O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 

legais, com base na Lei 2.517/86, artigo 143, item II, e 
o Decreto 9.881/12, de 10/04/2012. Resolve: Artigo 
1º- Conceder gratificação pela elaboração de 
trabalho relevante de nível técnico a Monica da Luz 
Moreira, matrícula nº 07480-2, no período de 
02/09/2013 a 02/12/2013, referente ao trabalho 
relevante desempenhado na elaboração, 
sistematização, diagramação e aplicação da Prova 
Floripa 2013. Artigo 2º- Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 27 de agosto 
de 2013. Rodolfo Joaquim Pinto da Luz - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 00832/13. O Secretário Municipal 
de Educação, no uso de suas atribuições legais. 
Resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir de 
27/08/2013, da Portaria nº ADS 02020/13 de 
22/08/2013, de Ricardo Maes Varela, matrícula nº 
21866-9, lotado no(a) Esc. Bas. Inten. Aricomedes da 
Silva (344218) por desistência da vaga. Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 27 de agosto de 2013. Rodolfo Joaquim 
Pinto da Luz - Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA DES Nº 00417/13. O Secretário Municipal 
de Educação, no uso de suas atribuições legais. 
Resolve: Artigo 1º Designar a servidora Rita de Cassia 
Peres, matrícula nº 14103-8, Professor IV (1305) 
Português (001), lotada no(a) Esc. Bas. Beatriz de 
Souza Brito (344207), para atuar no(a) Esc. Bas. João 
Gonçalves Pinheiro (344213) com carga horária de 20 
(vinte) horas semanais, no período de 14/02/2013 a 
20/12/2013, face o impedimento da titular 
professora Rosinete dos Santos Freitas, matrícula nº 
14378-2, por estar no cargo de direção. Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 27 de agosto de 2013. Rodolfo Joaquim 
Pinto da Luz - Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA DES Nº 00419/13. O Secretário Municipal 
de Educação, no uso de suas atribuições legais. 
Resolve: Artigo 1º Designar a servidora Selma 
Carmem Lago, matrícula nº 08697-5, Professor IV 
(1305) Matemática (008), lotada no(a) Esc. Bas. João 
Gonçalves Pinheiro (344213), para atuar no(a) Esc. 
Bas. Brigadeiro Eduardo Gomes (344208) com carga 
horária de 40 (quarenta) horas semanais, no período 
de 09/08/2013 a 20/12/2013, para ocupar uma 
classe-vaga por estar em readaptação. Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 27 de agosto de 2013. Rodolfo Joaquim 
Pinto da Luz - Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA TRV Nº 00090/13. Concede gratificação 
pela elaboração de trabalho relevante. O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, com base na Lei 2.517/86, artigo 143, item II, e 
o Decreto 9.881/12, de 10/04/2012. Resolve: Artigo 
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1º- Conceder gratificação pela elaboração de 
trabalho relevante de nível técnico a Ivarne Maria 
Mendel, matrícula nº 10186-9, no período de 
02/09/2013 a 02/12/2013, referente ao trabalho 
relevante desempenhado na elaboração, 
sistematização, diagramação e aplicação da Prova 
Floripa 2013. Artigo 2º- Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 27 de agosto 
de 2013. Rodolfo Joaquim Pinto da Luz - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA DES Nº 00418/13. O Secretário Municipal 
de Educação, no uso de suas atribuições legais. 
Resolve: Artigo 1º Designar a servidora Adélia Doraci 
de Oliveira, matrícula nº 08887-0, Orientador 
Educacional III (1322) Orientador Educacional (058), 
lotada no(a) Esc. Bas. José do Valle Pereira (344214), 
para atuar no(a) Gerência de Formação Permanente 
(341200) com carga horária de 40 (quarenta) horas 
semanais, no período de 30/08/2013 a 20/12/2013, 
para ocupar uma classe-vaga por estar em 
assessoramento na SME. Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 27 de agosto de 2013. Rodolfo Joaquim 
Pinto da Luz - Secretário Municipal de Educação. 

PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORAMENTO DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL 
NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. COMISSÃO DE 
LICITAÇÕES. EXTRATO CONTRATO Nº. 
721/EDUC/BID/2013. - Objeto: Contratação de 
empresa especializada para Reforma de edifício em 
alvenaria e estrutura de concreto com área de 
2.053,37m² da Escola Básica Gentil Mathias da Silva, 
localizado na Rua Dom João Becker, 988 - Ingleses – 
Florianópolis – SC. Modalidade de Licitação: Tomada 
de Preços nº. 0003/EDUC/BID/2013. Contratada: 
Empresa Avalius Engenharia e Avaliação LTDA. EPP. 
Prazo: A vigência do contrato inicia com a assinatura 
do referido instrumento e estende-se até o momento 
em que as partes cumprirem as suas obrigações. O 
prazo para execução é de 180 (cento e oitenta) dias, 
contados a partir da data de recebimento da ordem 
de serviço pela Contratada. Valor: O valor do 
presente contrato a preços iniciais é de R$ R$ 
695.073,60 (seiscentos e noventa e cinco mil setenta 
e três reais e sessenta centavos), sendo R$ 
479.126,39 (quatrocentos e setenta e nove mil cento 
e vinte e seis reais e trinta e nove centavos) para 
material e R$ 215.947,21 (duzentos e quinze mil 
novecentos e quarenta e sete reais e vinte e um 
centavos) para mão de obra, conforme quadro de 
quantidades e preços unitários anexos, parte 
integrante da proposta; Despesas e fontes de 
Recursos: As despesas decorrentes do presente 
contrato correrão por conta do Orçamento Fiscal 
vigente, da Secretaria Municipal de Educação com a 
seguinte funcional programática/atividade: 
19.01.3.123 e elemento/ítem: 4.4.90.39.16.00. 

Assinaturas: Rodolfo Joaquim Pinto da Luz, pela 
Prefeitura e Roberto Daniel Gevaerd, pela Empresa.  

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO  Nº 
051/EDUC/2012. PMF X ORBENK ADMINISTRAÇÃO E 
SERVIÇOS LTDA.  A Cláusula Segunda do Contrato 
continua subsistindo em todos seus termos e 
condições modificando-se apenas e tão somente o 
seu valor, que fica aditado em 13,665297% sobre o 
valor inicial atualizado do contrato, representando 
um acréscimo de R$ 65.171,59 (sessenta e cinco mil, 
cento e setenta e um reais e cinquenta e nove 
centavos), com fundamento no §1º do Art. 65, da Lei 
nº 8.666/93, e no Parecer 287/DLC/2013. 
Assinaturas: Sr. Rodolfo Joaquim Pinto da Luz pela 
Secretaria Municipal de Educação e pela empresa Sr. 
Ronaldo Benkendorf.  

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
216/EDUC/2012. PMF X AVALIUS ENGENHARIA E 
AVALIAÇÃO LTDA. A Cláusula quinta do contrato 
original de prestação de serviços continua subsistindo 
em todos os seus termos e condições, modificando-
se apenas e tão somente o seu prazo que fica 
prorrogado por mais 90 (noventa) dias, com início em 
18 de agosto de 2013 e término em 16 de novembro 
de 2013. Tudo em conformidade com o § 1º, inciso I 
e II do Artigo 57 da Lei 8.666/93 e com o parecer nº. 
8-1-14/DLC/2013, Assinaturas: Sr. Rodolfo Joaquim 
Pinto da Luz pela Secretaria Municipal de Educação e 
pela empresa Sr. Roberto Daniel Geveard. 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 790/EDUC/2013. 
Objeto: Aquisição de bebedouro. Modalidade da 
Licitação: Pregão Eletrônico n° 355/SMAP/DLC/2013. 
Contratada: HP & E Comercial Ltda - EPP.; 
Contratante: Município de Fpolis/EDUC/2013; Valor 
total do Contrato R$4.259,80 (quatro mil duzentos e 
cinquenta e nove reais, e oitenta centavos). Este 
contrato terá vigência a partir de sua assinatura até o 
dia 31 de dezembro de 2013. Assinaturas: Rodolfo 
Joaquim Pinto da Luz Secretário Municipal de 
Educação pela empresa Guilherme Pereira de Souza. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONTRATO Nº 
806/EDUC/2013. PMF X RACINE COMERCIAL LTDA - 
ME Objeto:  Fornecimento de material esportivo e 
educativo. Pregão Eletrônico para Registro de Preços 
nº 333/SMAP/DLC/2013; Contratada: RACINE 
COMERCIAL LTDA - ME., Valor global do Contrato: 
R$41.694,56 (quarenta e um mil seiscentos e noventa 
e quatro reais e cinquenta e seis centavos); A vigência 
da Ata de Registro de Preços será por 12 (doze) 
meses, contado a partir da data da publicação da 
respectiva Ata. Assinaturas: Rodolfo Joaquim Pinto da 
Luz pela Secretaria Municipal de Saúde e o Sr Volnei 
Carlos Boeing. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

RETIFICAÇÃO:  Publicado no Diário Oficial Eletrônico 
do Município na Edição nº 1038, do dia 23 de agosto 
de 2013, Onde se lê: Modalidade da Licitação:  
EXTRATO DE CONTRATO Nº 506/SEMAS/2013. Leia-
se:  EXTRATO DE CONTRATO Nº 759/SEMAS/2013. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
HABITAÇÃO E SANEAMENTO 

AMBIENTAL 
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DE IMÓVEL, declaramos 
que JACIRA APARECIDA XAVIER DA SILVA DE 
OLIVEIRA,  portadora da RG nº 2.599.535-9, SSP/SC, 
inscrita sob o  CPF nº 018.827.059-04 e MIGUEL 
AIRTON MADRUGA DE OLIVEIRA,  portador do RG nº 
8/R-2.894.664, SSP/SC, inscrito sob CPF nº 
032.127.399-08, cadastrados no NIS sob o Nº 
16255644805, beneficiários de programa de 
regularização fundiária de interesse social e 
habitacional na modalidade aquisição de benfeitoria, 
realizaram a quitação no valor de R$ 20.103,87 (Vinte 
mil, cento e três reais e oitenta e sete centavos), 
sendo este composto da seguinte forma: R$ 
15.591,79 (quinze mil, quinhentos e noventa e um 
reais e setenta e nove centavos) com recursos por 
desapropriação de benfeitoria e R$ 4.512,08 (quatro 
mil, quinhentos e doze reais e oito centavos) com 
recursos subsidiados do governo federal.  A quitação 
refere-se à edificação de uma casa de alvenaria com 
46,38 m² (Quarenta e seis metros quadrados e trinta 
e oito decímetros quadrados), localizada na Rua 
Álvaro Ramos, s/nº, Comunidade Morro da 
Penitenciária, Florianópolis/SC, participante do 
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, na 
Região do Maciço do Morro da Cruz. Florianópolis, 9 
de Agosto 2013. Rafael Hahne - Secretário Municipal 
de Habitação e Saneamento Ambiental.  

EXTRATO CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO 
REMUNERADA DE IMÓVEL INTERESSE SOCIAL 
URBANO. Firmou-se o presente contrato com as 
partes Permitente Município de Florianópolis, com 
interveniência do Fundo Municipal de Integração 
Social, de outro, a Permissionária Tatiana Gisele 
Linhares, portadora da CI n.º3.801.407-6  e inscrita 
sob o CPF 028.918.139-95. Objeto é a permissão de 
uso remunerada de imóvel de interesse social para 
fins residenciais, com prazo de vigência será de 
12(doze) meses, podendo ser renovado, no valor da 
Permissão de uso é R$ 28.975,56 (vinte e oito mil 
novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis 
centavos). Florianópolis, 23 de Agosto de 2013. 

Rafael Hahne - Secretário Municipal de Habitação e 
Saneamento Ambiental. 

EXTRATO DE CONTRATO DE COMPROMISSO  DE 
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POPULAR URBANO. 
Firmou-se o presente contrato com as partes 
Promitente Vendedor Município de Florianópolis, 
com interveniência do Fundo Municipal de 
Integração Social, de outro, o Promissário Comprador 
Gizele de Jesus, portadora da CI n.º 49415433 e 
inscrita sob o CPF 009.891.659-90 convivente em 
regime de união estável com José Raimundo de 
Lisboa Santana, portador da CI n.º 1200499964 e 
inscrito sob o CPF 018.808.695-19. Objeto é a  
compra da casa n° 16, com 42,38 m², construída 
sobre um Lote com 42,41 4 m², localizada na(o) Rua 
São Pedro, Setor E, Comunidade Chico Mendes, 
Florianópolis/SC. O valor  final da compra e venda  é 
de R$ 11.503,01 (onze mil quinhentos e três reais e 
um centavo). Florianópolis,  09 de Agosto de 2013. 
Rafael Hahne - Secretário Municipal de Habitação e 
Saneamento Ambiental.  

EXTRATO DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO 
REMUNERADA DE IMÓVEL INTERESSE SOCIAL 
URBANO. Firmou-se o presente contrato com as 
partes Permitente Município de Florianópolis, com 
interveniência do Fundo Municipal de Integração 
Social, de outro, a Permissionária Graziela Alves de 
Lima, portadora da CI n.º4.086.233 e inscrita sob o 
CPF 004.668.519-79. Objeto é a permissão de uso 
remunerada de imóvel de interesse social para fins 
residenciais, com prazo de vigência será de 12(doze) 
meses, podendo ser renovado, no valor da Permissão 
de uso é de R$ 28.975,56 (vinte e oito mil novecentos 
e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos). 
Florianópolis, 23 de Agosto de 2013. Rafael Hahne - 
Secretário Municipal de Habitação e Saneamento 
Ambiental. 

EXTRATO DE CONTRATO DE COMPROMISSO  DE 
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POPULAR URBANO. 
Firmou-se o presente contrato com as partes 
Promitente Vendedor Município de Florianópolis, 
com interveniência do Fundo Municipal de 
Integração Social, de outro, o Promissário Comprador 
Karina da Rosa Leite, portadora da CI n.º 6.071.546 e 
inscrita sob o CPF 090.129.729-14 casada com 
Cristiano Chaves Leite, portador da CI n.º 5.91.888 e 
inscrito sob o CPF 061.727.909-86. Objeto é a  
compra da casa n° 2, com 42,38 m²,  localizada na 
Rua B, n.º 2 – Vila Fabiano de Cristo, Comunidade 
Santa Terezinha, Florianópolis/SC. O valor  final da 
compra e venda  é 28.975,56 (vinte e oito mil 
novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis 
centavos). Florianópolis, 23 de Agosto de 2013. 
Rafael Hahne - Secretário Municipal de Habitação e 
Saneamento Ambiental. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 

URBANO 
ERRATA DO EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 
518/SMA/DLC/2013. O Município de Florianópolis, 
por intermédio da Comissão Permanente de 
Licitações do Município de Florianópolis, torna 
público aos interessados que no Anexo II, box 48 – 
Ala Norte: Onde se lê: Empório de Materiais 
Recicláveis.  Leia-se: Comércio de Rendas Artesanais 
e Bordados Manuais. E no Anexo VIII. Onde se lê: 
Empório de Materiais Recicláveis (Box 48 N). Leia-se: 
Comércio de Rendas Artesanais e Bordados Manuais 
(Box 48 N).O Edital corrigido encontra-se disponível 
no site da Prefeitura Municipal de Florianópolis – 
www.pmf.sc.gov.br. Em 28 de agosto de 2013. A 
Comissão. 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 593/SMDU/2013 – 
Objeto: a prestação de serviços especializados 
necessários à realização de concurso público de 
arquitetura para projeto arquitetônico para 
cobertura do vão central do mercado público de 
Florianópolis / SC, a ser construída, com área de 
intervenção de aproximadamente 1.211,60 m2. 
Modalidade da Licitação: Processo de Inexigibilidade 
de Licitação nº 449/2013; Contratada INSTITUTO 
DOS ARQUITETOS DO BRASIL – DEPARTAMENTO 
SANTA CATARINA – IAB/SC; Contratante: Município 
de Fpolis/SMDU/2013; Valor do Contrato  
R$140.773,50 (cento e quarenta mil, setecentos e 
setenta e três reais e cinquenta centavos). Vigência 
do contrato: Este contrato terá vigência a partir de 
sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2013. 
Assinaturas: Sr. César Souza Junior pela Prefeitura 
Municipal de Florianópolis, Sr. Dalmo Vieira Filho pela 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Urbano e o Sr. Rael Belli pelo 
Instituto Dos Arquitetos Do Brasil – Departamento 
Santa Catarina. 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 708SMDU/2013 – 
Objeto: Contratação de empresa especializada para 
prestar serviços de manutenção preventiva e 
corretiva de veículos, com o fornecimento de peças. 
Modalidade da Licitação: Pregão Eletrônico nº 
346/SMAP/DLC/2013; CONTRATADA EDINHO 
COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA – AUTO 
GIRO; Contratante: Município de Fpolis/SMDU/2013; 
Valor  do Contrato  R$30.000,00  (trinta mil reais). 
Vigência do contrato: Este contrato terá vigência a 
partir de sua assinatura até 31 de dezembro de 2013. 
Assinaturas: Sr. Dalmo Vieira Filho pela Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano e o Gilberto Salésio da Silva pelo empresa. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MOBILIDADE URBANA  

TORNA SEM EFEITO A RETIFICAÇÃO PUBLICADO NO 
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO NA 
EDIÇÃO Nº 1040, DO DIA 27 DE AGOSTO DE 2013, 
PÁGINA 14. 

RETIFICAÇÃO:  Publicado no Diário Oficial Eletrônico 
do Município na Edição nº 1038, do dia 23 de agosto 
de 2013, onde se lê: Modalidade da Licitação:  
EXTRATO DE CONTRATO Nº 506/SEMAS/2013. Leia-
se:  EXTRATO DE CONTRATO Nº 759/SEMAS/2013. 

FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 740/FMS/2013. 
Objeto: Fornecimento de material de expediente.  
Modalidade da Licitação: Pregão Eletrônico para 
Registro de Preços nº 123/SMAP/DLC/2013; 
Contratada: ELISVÂNDIA MATOS DONINI ME:  Valor 
global do Contrato: R$3.014,60 (três mil e quatorze 
reais e sessenta centavos); A vigência da Ata de 
Registro de Preços será por 12 (doze) meses, contado 
a partir da data da publicação da respectiva Ata. 
Assinaturas: Carlos Daniel Magalhães da Silva 
Moutinho Junior pela Secretaria Municipal de Saúde 
e o Sr. Elisvandia Matos Donini. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 731/FMS/2013 . 
Objeto: Fornecimento material de higiene, limpeza e 
coparia.  Modalidade da Licitação: Eletrônico para 
Registro de Preços nº 180/SMAP/DLC/2013; 
Contratada: ELISVANDIA MATOS DONINI - ME:  Valor 
global do Contrato: R$73.924,46 (setenta e três mil, 
novecentos e vinte e quatro reais e quarenta e seis 
centavos); A vigência da Ata de Registro de Preços 
será por 12 (doze) meses, contado a partir da data da 
publicação da respectiva Ata. Assinaturas: Carlos 
Daniel Magalhães da Silva Moutinho Junior pela 
Secretaria Municipal de Saúde e a Srª Elisvandia 
Matos Donini. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 738/FMS/2013. 
Objeto: fornecimento de material de expediente.  
Modalidade da Licitação: Eletrônico para Registro de 
Preços  nº 123/SMAP/DLC/2013; Contratada: CARLOS 
AUGUSTO DOS PASSOS EPP:  Valor global do 
Contrato: R$3.687,90 (três mil, seiscentos e oitenta e 
sete reais e noventa  centavos); A vigência da Ata de 
Registro de Preços será por 12 (doze) meses, contado 
a partir da data da publicação da respectiva Ata. 
Assinaturas: Carlos Daniel Magalhães da Silva 
Moutinho Junior pela Secretaria Municipal de Saúde 
e Sr. Carlos Augusto dos Passos. 

http://www.pmf.sc.gov.br/
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 674/FMS/2013 . 
Objeto: fornecimento de formula semi-elementar.  
Modalidade da Licitação: Eletrônico para Registro de 
Preços  nº 283/SMAP/DLC/2013; Contratada: 
ONCOLINE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 
ME,:  Valor global do Contrato:  R$4.140,00 (quatro 
mil, cento e quarenta reais); A vigência da Ata de 
Registro de Preços será por 12 (doze) meses, contado 
a partir da data da publicação da respectiva Ata. 
Assinaturas: Carlos Daniel Magalhães da Silva 
Moutinho Junior pela Secretaria Municipal de Saúde 
e Sr. Mauro Marques. 

.DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
Nº 2008/0711-00 PMF X TRÍPLICE CONSULTORIA E 
SERVIÇOS LTDA. O prazo de vigência fica prorrogado, 
em caráter excepcional, pelo período de 18 de agosto 
de 2013 a 15 de dezembro de 2013, conforme § 4º 
do art. 57 da Lei 8.666/93 e Parecer nº 8-0-
22/DLC/2013. Assinaturas: Sr.  Carlos Daniel 
Magalhães da Silva Moutinho Junior  Secretário 
Municipal de Saúde e pela empresa José Carlos 
Zanini. 

FUNDO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO NO 167/PMF/SEMAS/FMDCA/2012– 
Objeto: Altera a CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA 
VIGÊNCIA, que entrará em vigor a partir de 01 de 
setembro de 2013 até 31 de outubro de 2013. Partes 
Conveniadas: Prefeitura Municipal de Florianópolis 
com interveniência da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, através do Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente e a CASA DOS 
GIRASSÓIS. Signatários: Alessandro Balbi Abreu pela 
SEMAS, e pela entidade Janet Maria Fontanella.  

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 
ESPORTES 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 778/FME/2013. 
PMF X ELISVÂNDIA MATOS DONINI - ME. Objeto:  
fornecimento de material de higiene e limpeza. 
Modalidade da Licitação: Pregão Eletrônico para 
Registro de Preços nº 239/SMAP/DLC/2013; 
Contratada: ELISVÂNDIA MATOS DONINI - ME.:  Valor 
do Contrato: R$213,60 (duzentos e treze reais e 
sessenta centavos); A vigência da Ata de Registro de 
Preços será por 12 (doze) meses, contado a partir da 
data da publicação da respectiva Ata. – Fundação 
Municipal de Esportes de Florianópolis Sr Hudson 
Pires e pela empresa Elisvândia Matos Donini. 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 
AMBIENTE DE FLORIANÓPOLIS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
781/FLORAM/2013. PMF X ELISVANDIA MATOS 
DONINI-ME. Objeto: fornecimento de material de 
higiene e limpeza. Modalidade de licitação: Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços nº 
239/SMAP/DLC/2013; Contratada: Elisvandia Matos 
Donini-ME. Valor do Contrato: R$6.917,80 (seis mil, 
novecentos e dezessete reais, e oitenta centavos); A 
vigência da Ata de Registro de Preços será por 12 
(doze) meses, contado a partir da data da publicação 
da respectiva Ata. – Superintendente da Fundação 
Municipal do Meio ambiente Sr. Volnei Ivo Carlin e 
pela empresa Sra. Elisvandia Matos Donini. 

CÂMARA MUNICIPAL DE 
FLORIANÓPOLIS 

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 057/2013. O 
Presidente da Câmara Municipal de Florianópolis, no 
cumprimento das atribuições que lhe confere o inciso 
II do art. 14 da Resolução n. 811, de 03 de dezembro 
de 2002, publica o presente edital de AUDIÊNCIA 
PÚBLICA a ser realizada no âmbito da COMISSÃO DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, no local, data, 
horário e assunto a seguir relacionados: DATA: 11 de 
setembro de 2013. LOCAL: Plenarinho da Câmara 
Municipal de Florianópolis - Rua Anita Garibaldi, 35, 
1º andar – Centro. HORÁRIO: 14 horas ASSUNTO: 
discutir a falta de vagas nas creches do município de 
Florianópolis, em atendimento ao Requerimento n. 
501/2013, de autoria do Senhor Vereador Ricardo 
Camargo Vieira. Câmara Municipal de Florianópolis, 
em 21 de agosto de 2013. Vereador Cesar Luiz Belloni 
Faria - Presidente. 

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 058/2013. O 
Presidente da Câmara Municipal de Florianópolis, no 
cumprimento das atribuições que lhe confere o inciso 
II do art. 14 da Resolução n. 811, de 03 de dezembro 
de 2002, publica o presente edital de AUDIÊNCIA 
PÚBLICA a ser realizada no âmbito da COMISSÃO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR, DIREITOS HUMANOS E 
SEGURANÇA PÚBLICA, no local, data, horário e 
assunto a seguir relacionados: DATA: 12 de setembro 
de 2013. LOCAL: Plenarinho da Câmara Municipal de 
Florianópolis - Rua Anita Garibaldi, 35, 1º andar – 
Centro. HORÁRIO: 14 horas e 30 minutos. ASSUNTO: 
Discutir o transporte público na cidade de 
Florianópolis, em atendimento ao requerimento n. 
481/2013, de autoria do senhor vereador Tiago Silva. 
Câmara Municipal de Florianópolis, em 21 de agosto 
de 2013. Vereador Cesar Luiz Belloni Faria - 
Presidente. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
(ANEXO) 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 005/2013. 

Abertura de Inscrições para o provimento dos cargos do Quadro Único de Pessoal Civil da Administração Direta da 
Prefeitura Municipal de Florianópolis, através de Concurso Público- Edital nº. 005/2012. 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, torna 
público que fará realizar Concurso Público para provimento do Quadro Único de Pessoal Civil da Administração 
Direta, de acordo com a Lei Complementar Municipal CMF 063/2003, suas alterações, e demais legislações 
vigentes, que será regido pelas normas estabelecidas neste Edital.  

1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1  O Concurso Público será regido por este Edital e executado pela FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS 
SÓCIO-ECONÔMICOS – FEPESE, localizada no seguinte endereço: Campus Reitor João David Ferreira Lima, 
da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC – Trindade – Florianópolis, SC. Telefone (48) 3953-
1000, endereço eletrônico http://pmfasssocial.fepese.org.br; e-mail pmfasssocial@fepese.org.br. 

1.2  A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação irrestrita das instruções e das 
condições do concurso, tais como se acham estabelecidas neste Edital, bem como em eventuais 
aditamentos, comunicações, instruções e convocações relativas ao certame, que passarão a fazer parte 
do instrumento convocatório como se nele estivessem transcritos e acerca dos quais não poderá o 
candidato alegar desconhecimento. 

1.3  Os documentos e requerimentos exigidos, salvo expressa determinação das normas Editalícias, poderão 
ser entregues, pessoalmente pelo candidato ou por procurador devidamente habilitado, no Posto de 
Atendimento ao Candidato da FEPESE nos horários estabelecidos abaixo: 

Endereço e Posto de Atendimento ao Candidato da FEPESE  

FEPESE-ASSISTENTE SOCIAL 

Campus Reitor João David Ferreira Lima. 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. 

Trindade – Florianópolis, SC. 

CAIXA POSTAL: 5067 

CEP: 88040-900 

Horário de atendimento: Nos dias úteis, das 08h às 17h. 

 

1.4  Os documentos exigidos por esse Edital também poderão ser enviados via postal, salvo expressa vedação 
do Edital, preferencialmente por serviço de entrega expressa (SEDEX) para serem entregues no endereço 
da FEPESE. O candidato deve providenciar a expedição com a devida antecedência, pois só serão aceitos 
se entregues até a data prevista no Edital, mesmo que postados anteriormente, valendo para fins de 
direito a data aposta no carimbo de recebimento da correspondência. 

1.5  Não são admitidas, após o término das inscrições, a complementação, a inclusão ou a substituição dos 
documentos entregues.  

1.6  São requisitos básicos para investidura nos cargos objeto do presente concurso público: 

a) Nacionalidade brasileira, ressalvados os casos em que a lei expressamente admitir a nomeação 
de estrangeiros;  

b) Gozo dos direitos políticos;  

c) Estar em dia no cumprimento das obrigações eleitorais e do serviço militar obrigatório;  

http://pmfsaude.fepese.org.br/
mailto:pmfasssocial@fepese.org.br
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d) Idade mínima de 18 (dezoito) anos;  

e) Nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;  

f) Aptidão física e mental.  

2 DOS CARGOS, VAGAS, CARGA HORÁRIA, VENCIMENTOS E VANTAGENS. 

2.1  O Concurso Público destina-se ao preenchimento de vagas descritas na forma deste Edital e para novas 
vagas que forem criadas dentro do prazo de validade deste concurso público. 

2.2  Todos os cargos descritos neste Edital podem ser exercidos por pessoas de ambos os sexos. 

2.3  Os cargos objeto deste Concurso Público são descritos nas tabelas abaixo: 

 

2.3.1 Cargo de Nível Superior: 

 

CARGO VAGAS VENCIMENTO 

ASSISTENTE SOCIAL   05 R$ 1.052,88 

 

A carga horária para o cargo de Assistente Social é de 30 (trinta) horas semanais. 

Aos ocupantes do cargo de Assistente Social é devida a gratificação de Responsabilidade Técnica, de acordo com a 
Lei Municipal 7668/2008, no valor de R$ 1.704,00 (hum mil setecentos e quatro) reais. 

Os servidores que preencherem os requisitos legais farão jus ao adicional de insalubridade ou periculosidade, de 
acordo com os artigos 68 a 74 da Lei Complementar nº 063/2003 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais). 

Será pago por dia útil trabalhado, auxílio-lanche no valor de R$ 11,50 (onze reais e cinquenta centavos) para os 
servidores com cargo horária de 30 (trinta) horas semanais.  

 

2.3.2 Cargo de Nível Médio: 

 

CARGO VAGAS VENCIMENTO 

EDUCADOR SOCIAL I    43 R$ 806,00 

 

2.3.2.1 A carga horária para o cargo de Educador Social I é de 30 (trinta) horas semanais, cumprida em dias e 
horários próprios, nos termos do art. 41, da Lei Complementar nº 63/2003. 

2.3.2.2 A carga horária poderá ser ampliada diante da  necessidade de instituição de escala de trabalho de 
revezamento ininterrupto de 12 (doze) horas com intervalo de 36 (trinta e seis) horas, em turnos de 12 (doze) 
horas diurnos e noturnos, incluindo feriados, sábados e domingos, para o fiel desempenho das atividades 
finalísticas da Secretaria Municipal da Assistência Social. 

2.3.2.3 Ao ter a jornada de trabalho ampliada para 40 (quarenta) horas semanais o ocupante do cargo terá direito 
à gratificação de 33,33% sobre o vencimento. 

2.3.2.4 Fará jus à gratificação por serviço noturno, o ocupante do cargo de Educador Social I que prestar serviço 
noturno, de acordo com o Art. 66 da Lei Complementar nº 063/2003 (Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais). 

2.3.2.5 Os servidores que preencherem os requisitos legais farão jus ao adicional de insalubridade ou 
periculosidade, de acordo com os artigos 68 a 74 da Lei Complementar nº 063/2003 (Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais). 

2.3.2.6 Será pago por dia útil trabalhado, auxílio-lanche no valor de R$ 11,50 (onze reais e cinquenta centavos) 
para os servidores com carga horária de 30 (trinta) horas semanais e auxílio-alimentação no valor de R$ 14,00 
(quatorze) reais para os servidores que tiverem a jornada ampliada para 40 (quarenta) horas semanais. 
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3 DA ESCOLARIDADE, EXIGÊNCIAS PARA A POSSE, DESCRIÇÃO SUMÁRIA E ATIVIDADES TÍPICAS DOS 
CARGOS. 

3.1  A escolaridade exigida, exigências para a posse, a descrição sumária e exemplos típicos de atividades dos 
cargos acham-se descritas no quadro abaixo. 

 

CARGO:  ASSISTENTE SOCIAL 

 

ESCOLARIDADE E EXIGÊNCIAS PARA A POSSE 

Curso de Graduação em Serviço Social e registro no respectivo órgão de classe. 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Participa na elaboração e execução da política de Serviço Social do Município e da política de 
Desenvolvimento de Recursos Humanos da PMF, planejando, executando e avaliando trabalhos na área 
de: saúde, família, trabalho, habitação, providência, menor, idoso e organização popular; tanto em 
nível de comunidade, quanto de servidor, através da atuação com grupos e/ou atendimento 
individualizado. 

 

EXEMPLOS TÍPICOS DE ATIVIDADES 

Planejar e desenvolver atividades voltadas para o atendimento das necessidades humanas básicas do 
servidor nas áreas de saúde, alimentação, transporte, educação e assistência à família; 

Implementar formas de participação dos servidores na PMF, dentro de sua estrutura formal (poder 
decisório no planejamento e execução das atividades) e na estrutura informal (Associação, grupos de 
trabalho, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes); 

Atender a nível individualizado e/ou agrupar as situações problemáticas que refletem e/ou decorrem 
das relações do servidor com o trabalho como: readaptação profissional, aposentadoria, 
relacionamento profissional, alcoolismo, acidentes de trabalho, etc.; 

Discutir e orientar os servidores sobre seus direitos trabalhistas e previdenciários de forma que estes se 
autodeterminem no que diz respeito à vida funcional; 

Elaborar, coordenar, executar e avaliar programas e projetos de participação, educação e cultura 
popular; 

Participar de reuniões junto à secretaria e órgãos do município para discutir a implantação e 
encaminhamento de projetos por área social; 

Promover articulação com outras instituições para troca de informações, realização de trabalhos em 
conjunto, elaboração de novas propostas, e, encaminhamentos de clientela; 

Desenvolver e avaliar estudos, levantamentos e pesquisas voltados para o conhecimento da realidade 
social, com a participação da população; 

Estabelecer planos de ação com objetivos, metas e programas, com base nos levantamentos e 
diagnósticos obtidos; 

Estimular a organização e participar, diretamente na formação e orientação de grupos operativos e de 
reflexão nas comunidades, coordenando e avaliando os processos grupais; 

Participar na organização de reuniões e eventos populares; 

Realizar estudos e diagnósticos dos fatos e fenômenos sociais das comunidades, visando a intervenção 
junto às pessoas ou grupos afetados pelas mesmas; 

Repassar informações para a população sobre os recursos institucionais existentes no município, 
através de atendimentos individualizados, dos grupos, postos de saúde e escolas; 

Realizar atendimento à população carente, através de acompanhamento e encaminhamento de casos 
sociais, jurídicos e outros, e, da prestação de auxílio de acordo com os recursos e critérios 
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estabelecidos; 

Propor e organizar trabalhos de formação profissional para adolescentes e adultos, considerando as 
ofertas no mercado de trabalho e os interesses da população; 

Supervisionar voluntários, estagiários e auxiliares, que contribuem na execução de trabalhos da área do 
Serviço Social; 

Implementar a articulação periódica com o CIS, visando o encaminhamento de dados de seu interesse 
relativos aos trabalhos de execução; 

Atuar a integração com os demais profissionais, assegurando um trabalho articulado e de acordo com 
as diretrizes estabelecidas; 

Participar e contribuir para a consecução de programas, campanhas e outras atividades 
interinstitucionais relacionadas às Ações Integradas de Saúde e às intervenções epidemiológicas que 
forem assumidas pela Prefeitura; 

Desenvolver atividades relacionadas ao Projeto Geração de Empregos; 

Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho; 

Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do trabalho; 

Executar outras atividades correlatadas.  

 

 

 

CARGO:  EDUCADOR SOCIAL I 

 

ESCOLARIDADE E EXIGÊNCIAS PARA A POSSE. 

Ensino Médio Completo 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Planejar, desenvolver e avaliar atividades no âmbito socioeducacional. 

 

EXEMPLOS TÍPICOS DE ATIVIDADES 

Executar atividades lúdicas, pedagógicas, artísticas, culturais e de lazer, de acordo com o planejamento 
geral do Serviço/programa/projeto socioassistencial; 

Organização do ambiente (espaço físico e atividades adequadas a cada usuário atendido); 

Auxiliar na execução de eventos relacionados ao Serviço/Programa/Projeto socioassistencial; 

Participar integradamente com famílias e indivíduos de processos socioeducativos em 
Serviços/Programa/Projetos socioassistenciais desenvolvidos pela PMF; 

Acompanhar famílias e indivíduos para atendimentos médicos, odontológicos, jurídicos e outros que se 
fizeram necessários, de acordo com a especificidade dos serviços de orientação da equipe técnica; 

Acompanhar a participação de famílias e indivíduos na realização de atividades de higiene pessoal, 
alimentação, saúde, preservação ambiental e ocupacional produtiva; 

Encaminhar as demandas dos usuários à equipe técnica dos Serviços/Programa/Projetos 
socioassistenciais; 

Acompanhar a equipes técnicas em procedimentos de abordagem social; 

Organização de fotografias e registros individuais sobre o desenvolvimento dos usuários, de modo a 
preservar sua história de vida; 

Conhecer e cumprir, nas ações que lhe compete, as regulamentações que regem os serviços de Criança 
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e Adolescente, População em Situação de Rua, mulheres vitimas de violência e famílias vulneráveis; 

Acompanhar famílias e indivíduos em procedimentos definidos pela equipe técnica dos 
Serviços/Programa/Projetos socioassistenciais; 

Apoio na preparação do usuário para o desligamento do serviço, sendo para tanto orientado e 
supervisionado por um profissional de nível superior; 

Na ausência da equipe técnica e ou coordenador, o educador social deve prestar o primeiro 
atendimento/orientações (apresenta r espaço físico, orientações de banho e alimentação) para o 
acolhimento institucional; 

Colaborar na elaboração dos relatórios estatísticos e descritivos de atividades desenvolvidas; 

 Auxiliar os profissionais nos trabalhos de grupo; 

Participar de reuniões, treinamentos e cursos de aperfeiçoamento para ao quais for convocado; 

Participar do planejamento e execução das atividades psicopedagógicas em conjunto com o 
coordenador e/ ou responsável pelo Serviço; 

Manter-se atualizado sobre as condições biopsicossocial dos usuários dos serviços socioassistenciais; 

Participar de grupos de estudo, pesquisas e avaliações, no que se refere à proposta desenvolvida pelo 
Serviço/Programa/Projeto em que estiver atuando; 

Estimular situações educativas em que a criatividade, a percepção, a interpretação e a comunicação 
sejam adequadas à realidade socioeconômica e cultural das comunidades e dos usuários; 

Atuar junto ao Serviço/Programa/Projeto, de acordo com a orientação/supervisão do referido 
coordenador do serviço; 

Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho; 

Atender as normas de medicina, higiene e segurança do trabalho; 

Contribuir na mediação de processos grupais dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 

Executar outras atividades correlatas. 

 

3.2  A escolaridade e requisitos exigidos deverão ser comprovados quando da convocação do candidato para 
posse. 

4 DAS INSCRIÇÕES 

4.1 A participação no presente Concurso Público iniciar-se-á pela inscrição, que deverá ser efetuada no prazo 
e nas condições estabelecidas neste Edital. 

4.2 A inscrição somente poderá ser efetuada via Internet, mediante o preenchimento de Requerimento de 
Inscrição publicado no endereço eletrônico http://pmfasssocial.fepese.org.br no período 
compreendido entre as 18 horas do dia 28 de agosto de 2013 às 16 horas do dia 27 de setembro de 
2013. 

4.3 No requerimento de inscrição, sob as penas da Lei, o candidato declarará: 

a) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado 
pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos 
políticos, nos termos do § 1º, do artigo 12 da Constituição Federal. 

b) Estar quite com as obrigações resultantes da legislação eleitoral, e, quando do sexo masculino, estar 
quite também, com as obrigações do serviço militar. 

c) Ter conhecimento das exigências contidas neste Edital e que deverá tomar conhecimento de 
eventuais termos aditivos e instruções específicas contidas em outros avisos pertinentes ao presente 
concurso. 

d) Possuir a escolaridade exigida e cumprir as demais exigências do presente Edital. 

e) Estar legalmente habilitado (a) para o exercício das ações pertinentes a função; 

f) Ter aptidão física e mental para o exercício do cargo; 

http://pmfsaude.fepese.org.br/
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g) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos quando da investidura do cargo. 

4.4 Os valores da taxa de inscrição são: 

a) Para o cargo de Assistente Social: R$ 110,00; 

b) Para o cargo de Educador Social I: R$ 70,00. 

4.5 Só serão deferidas as inscrições cujo pagamento for efetuado com a utilização do boleto bancário com 
código de barras obtido no sitio do concurso na Internet até a data prevista no presente Edital, findo 
o qual as inscrições cujas respectivas taxas não tiverem sido pagas serão canceladas. 

4.6 A inscrição no concurso, somente será efetivada após a FEPESE ser notificada, pelo banco, do pagamento 
da taxa de inscrição. 

4.7 Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que se 
encontra o candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente.  

4.8 O agendamento do pagamento e o respectivo demonstrativo não se constituem documentos 
comprobatórios do pagamento da inscrição.  

4.9 Os candidatos sem acesso à Internet poderão dispor de equipamentos e ter ajuda de pessoal treinado 
para orientar a sua inscrição, no posto de atendimento na FEPESE nos horários mencionados neste 
Edital. No último dia de inscrições o horário de atendimento será encerrado às 15h. 

4.10 O atendimento de que trata o item 1.9 é limitado à disponibilidade de pessoal para auxílio e uso de 
equipamentos, sendo o candidato o único responsável pelas informações prestadas e pelos demais 
atos relativos à sua inscrição. Em determinados momentos, principalmente nos últimos dias de 
inscrição, poderá haver a formação de filas. 

4.11 O candidato portador de deficiência que tiver dificuldade para efetuar a sua inscrição deverá entrar 
em contato com a FEPESE, até 5 (cinco) dias úteis antes do término das inscrições e solicitar ajuda de 
profissional especializado. 

4.12 A FEPESE não se responsabilizará por solicitações de inscrição ou pagamentos não efetivados por 
fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados ou a impressão dos 
documentos relacionados.   

4.13 As informações prestadas e o preenchimento do Requerimento de Inscrição são de inteira 
responsabilidade do candidato e não poderão ser alteradas, podendo ser indeferida ou anulada a 
inscrição por seu preenchimento incompleto ou de forma indevida.  

4.14 A Comissão Organizadora, a qualquer tempo, poderá anular a inscrição, as provas e a admissão do 
candidato, se verificada falsidade em qualquer declaração ou documento exigido neste Edital.   

4.15 A FEPESE e a Prefeitura Municipal de Florianópolis não se responsabilizarão por solicitação de 
inscrição não recebida por falhas de técnicas de qualquer natureza que impossibilitarem a 
transferência dos dados ou a impressão de documentos. 

4.16 Será cancelada a inscrição do candidato que: 

1. Efetuar o pagamento da taxa de inscrição com cheque sem a provisão de fundos ou com qualquer 
outra irregularidade; 

2. Prestar declarações falsas, inexatas, adulterar qualquer documento informado ou apresentado ou 
que não satisfizer as condições estabelecidas neste Edital. 

4.17 No caso de cancelamento da inscrição serão anulados todos os atos dela decorrentes, a qualquer 
tempo, mesmo que o candidato tenha sido classificado e que o fato seja constatado posteriormente. 

4.18 Não serão aceitas inscrição condicional ou fora do prazo estabelecido. 

4.19 Verificando-se mais de uma inscrição de um mesmo candidato, para o mesmo cargo, será 
considerada apenas a inscrição paga mais recente.  

4.20 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será restituído. 

4.21 Os candidatos que preencherem os requisitos previstos na Lei Municipal n.º 8.081/2009 (isenção da 
taxa de inscrição para doadores de sangue), deverão entregar pessoalmente, ou por intermédio de 
Procurador, no período compreendido entre as 12 horas do dia 28 de agosto de 2013 às 18 horas do 
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dia 13 de setembro de 2013, no endereço da FEPESE, documento expedido por entidade coletora, 
comprovando a qualidade de doador, cuja doação não poderá ser inferior a 3 (três) vezes anuais. 

4.22 O candidato que pretender o benefício do Decreto nº 6.593, de 2 de outubro de 2008, deverá no 
período de 28 de agosto de 2013 às 18 horas do dia 13 de setembro de 2013, protocolar na FEPESE 
requerimento de que trata o art. 10 do referido decreto. 

4.23 O deferimento ou não da isenção da taxa de inscrição será divulgado na data provável de 18 de 
setembro de 2013 no sitio do concurso na Internet. 

4.24 Os candidatos que tiverem seu pedido indeferido deverão efetuar o pagamento da taxa devida, 
dentro do prazo estabelecido no presente Edital. 

5 DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

5.1 Ao candidato com deficiência é assegurado o direito de se inscrever neste concurso público. 

5.2 Nos termos do Decreto Municipal nº 4.654/07, os portadores de deficiência integrarão lista de chamada 
especial.  

5.3 Serão reservadas 10% (dez por cento) das vagas aos candidatos portadores de deficiência física 
relativamente incapacitante, condicionando-se a nomeação à comprovação também de que 
dispõem do nível mínimo de capacitação para o exercício do cargo, conforme disposto na Lei 
Complementar CMF nº 063/03, Art. 5º, § 2º, de acordo com o quadro abaixo. 

CARGOS VAGAS VAGAS 
RESERVADAS 

VAGAS LIVRE 
CONCORRÊN-CIA 

ASSISTENTE SOCIAL 05 01 04 

EDUCADOR SOCIAL 43 04 39 

 

5.4 Não havendo candidatos aprovados e classificados para as vagas reservadas aos deficientes, as mesmas 
serão ocupadas pelos demais candidatos habilitados e classificados. 

5.5 Serão consideradas deficiências somente aquelas conceituadas na medicina especializada, de acordo com 
os padrões mundialmente estabelecidos, e que se enquadrem nas categorias descritas no Decreto 
Federal nº 3.298/1999 e suas alterações, Decreto Federal nº 5.296/2004 e suas alterações, Lei 
Estadual 12.870/2004 e na Lei Federal nº 7.853/1989. 

5.6 Os candidatos com deficiência, que desejarem concorrer às vagas a eles reservadas, deverão assinalar 
sua condição no item específico da Ficha de Inscrição. 

5.7 Os inscritos para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência deverão entregar pessoalmente ou 
por procurador devidamente constituído, no Protocolo da FEPESE, nos dias úteis, até às 18 horas do 
último dia de inscrição, atestado médico especificando a respectiva deficiência e a indicação de que 
ela não impede ao candidato o exercício do cargo a que se inscreveu cuja data de expedição seja 
igual ou posterior à data de publicação deste Edital.  

5.8 Não serão aceitos atestados redigidos com letra ilegível, rasurados ou que não contiverem todos os itens 
exigidos no item 5.7, bem como a data de emissão, o nome e respectivo número de inscrição no 
CRM do especialista que o emitiu. 

5.9 Os inscritos para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência que deixarem de atender, no prazo 
editalício, todas as exigências do Edital, terão sua inscrição como portador de deficiência invalidada, 
passando a concorrer unicamente como candidato não portador de deficiência. 

5.10  Os candidatos com deficiência submeter-se-ão, quando convocados, a Perícia Médica Oficial que 
será feita pela Secretaria Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Florianópolis. A 
convocação será feita através de nota publicada no endereço eletrônico do concurso na data 
provável de 8 de outubro de 2013. 

5.11 Terá indeferida a sua condição de candidatos que concorrem às vagas reservadas aos portadores de 
deficiência, o candidato que não atender à convocação para a Perícia Médica Oficial e ou cuja 
deficiência assinalada no Requerimento de Inscrição não seja constatada ou não seja compatível 
com o exercício das atribuições do cargo, passando a compor apenas a lista de classificação geral 
final. 
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5.12 O candidato com deficiência participará deste concurso em igualdade de condições com os demais 
candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, 
horário, data, local de aplicação e nota mínima exigida para todos os demais candidatos.  

5.13 Não será admitido recurso relativo à condição de deficiente de candidato que, no ato da inscrição, 
não declarar essa condição. 

5.14 Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
aposentadoria. 

6 DOS PEDIDO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS 

6.1 Os candidatos que desejarem condições especiais para a realização da prova deverão assinalar esta 
opção no Requerimento de Inscrição e relacionar as condições que julgarem necessárias. No caso de 
eventuais pedidos de uso de equipamentos especiais e ou de dilação do tempo de duração da prova 
o candidato deverá protocolar, até às 18 horas do último dia de inscrições, laudo médico justificando 
o uso do equipamento ou a necessidade de ampliação da duração da prova, com a cópia do 
requerimento de inscrição. 

6.2 O pedido de condições especiais para a realização da prova não constitui o requerimento para concorrer 
a vagas reservadas a deficientes. 

6.3 A candidata que desejar amamentar deverá, além de requerer condição especial para realizar a prova, 
deverá comparecer ao local com a antecedência mínima de trinta minutos, acompanhada de pessoa 
maior que ficará responsável pela guarda da criança. O menor e o responsável ficarão em sala 
especial. Nos momentos de amamentação a candidata solicitará ao fiscal de sala que a conduza à 
sala reservada. O tempo destinado à amamentação não será descontado do tempo de duração da 
prova. 

6.4 A FEPESE publicará, no sitio do concurso na data provável de 11 de novembro de 2013, o deferimento 
das condições especiais requeridas pelos candidatos. 

6.5 Nos termos da Lei N° 14936 de 4 de novembro de 2009 fica assegurado às pessoas portadoras de 
deficiência visual, o direito de acesso gratuito ao conteúdo programático das provas em Braile. Para 
a obtenção do referido conteúdo o candidato deverá ligar para o telefone (48) 39531018 e fazer a 
devida solicitação, que será atendida em até 15 (quinze) dias úteis contados a partir da data do 
pedido. 

6.6 Os candidatos que pretenderem, em caso de empate na classificação final, o benefício da Lei 
11.689/2008, deverão entregar no Posto de Atendimento da FEPESE, até o último dia de inscrições, 
cópia autenticada de certidão e ou declaração e ou atestado ou outros documentos públicos 
(original ou cópia autenticada em cartório) emitidos pelos Tribunais de Justiça Estaduais e Regionais 
Federais do País, relativos ao exercício da função de jurado, nos termos do art. 440 do CPP, a partir 
de 10 de agosto de 2008, 

7 DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES. 

7.1 As inscrições que preencherem todas as condições deste Edital serão homologadas e deferidas pela 
autoridade competente. O ato de homologação será divulgado no sitio do concurso na Internet. No 
mesmo local será publicada a relação das inscrições indeferidas. 

7.2 Para acessar a confirmação de inscrição o candidato deverá indicar o seu número de inscrição e o 
número do seu CPF. 

8 DAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO 

8.1 O presente Concurso Público para o cargo de Assistente Social será constituído de duas etapas: 

Primeira etapa: Prova escrita com questões objetivas de caráter eliminatório e classificatório; 

Segunda etapa: Prova de títulos de caráter unicamente classificatório. 

8.2 O presente Concurso Público para o cargo de Educador Social I será constituído de etapa única de caráter 
eliminatório e classificatório: Prova escrita. 

9 DA PROVA ESCRITA 

9.1 A primeira etapa do presente concurso público, para ambos os cargos, será constituída do exame dos 
conhecimentos e habilidades dos candidatos através de 1 (uma) prova escrita de caráter 
classificatório e eliminatório. 
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9.2 A prova escrita será realizada em 1º de dezembro de 2013, em locais que serão divulgados no sitio do 
concurso público na Internet na data provável de 25 de novembro de 2013, no município de 
Florianópolis e duração de 4 (quatro) horas, conforme cronogramas abaixo: 

PROVA ESCRITA PARA O CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL 

EVENTO HORÁRIO 

Abertura dos portões dos locais de prova 8h10 

Fechamento dos portões. Proibido o acesso a partir deste horário. 8h50 

Abertura dos invólucros e distribuição das provas. 8h50 

Início da resolução da prova. 

 
9 h 

Horário em que o candidato poderá entregar a prova. 10 h 

Horário em que o candidato poderá sair dos locais de prova. 10 h 

Final das provas. O candidato deverá entregar a prova o cartão. 13 h 

 

PROVA ESCRITA PARA O CARGO DE EDUCADOR SOCIAL 

EVENTO HORÁRIO 

Abertura dos portões dos locais de prova 

 
14 h10 

Fechamento dos portões. Proibido o acesso a partir deste horário. 14h50 

Abertura dos invólucros e distribuição das provas. 14h50 

Início da resolução da prova. 

 
15 h 

Horário em que o candidato poderá entregar a prova. 16 h 

Horário em que o candidato poderá sair dos locais de prova. 16 h 

Final das provas. O candidato deverá entregar a prova o cartão. 19 h 

 

9.3 O número de questões da prova escrita, áreas de conhecimento por ela abrangidas, a distribuição e valor 
das questões, é descrito no quadro abaixo: 

Para o cargo de Assistente Social e Educador Social 

ÁREA DE CONHECIMENTO N° QUESTÕES VALOR 
QUESTÃO 

TOTAL 

Português 5 0,25 1,25 

Atualidades 5 0,25 1,25 

Conhecimentos específicos 30 0,25 7,50 

Totais 40 - 10,00 

 

9.4 Serão considerados aprovados na prova escrita os candidatos que obtiverem média final igual ou 
superior a 5,00 (cinco). 

9.5 Os programas da prova escrita estão descritos em anexo do presente Edital. 

9.6 As datas e os horários das provas poderão ser alterados por razões de ordem técnica ou motivo de força 
maior, do que os candidatos serão avisados por e-mail e por aviso publicado no sitio do concurso 
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http://pmfasssocial.fepese.org.br com, pelo menos, 3 (três) dias de antecedência e ou nos locais 
onde se realizarão a prova em casos de natureza imprevisível. 

9.7 Na eventual falta de locais adequados para a acomodação de todos os candidatos no município de 
Florianópolis, as provas poderão ser realizadas também em cidades vizinhas. 

9.8 Todas as despesas decorrentes da participação no presente concurso, mesmo que os horários e locais de 
provas venham a ser alterados, são de exclusiva responsabilidade dos candidatos. 

9.9 A entrada nos locais de prova só será admitida mediante a apresentação de documento de identificação 
original, não se aceitando cópias mesmo que autenticadas ou protocolos.  

9.10 São considerados documentos de identificação: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas 
Secretarias de Segurança Pública e pelo Corpo de Bombeiros Militar, pelos Conselhos e Ordens 
fiscalizadores de exercício profissional, passaporte, certificado de reservista, carteiras funcionais 
expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade, carteira de trabalho e 
carteira nacional de habilitação, com foto.  

9.11 Só serão aceitos documentos no prazo de validade e em perfeitas condições, de forma a permitir, 
com clareza, a identificação do candidato e sua assinatura.  

9.12 Em caso de perda, furto ou roubo do documento de identidade original, o candidato deverá 
apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no 
máximo, trinta dias.  

9.13 Durante a realização das provas é vedada a comunicação entre os candidatos, a consulta a livros, 
revistas, folhetos ou anotações, bem como o porte/uso de relógios (digitais e ou analógicos) e 
aparelhos telefônicos, controles remotos em geral, chaves de veículos com sistema integrado ou 
ainda qualquer equipamento elétrico ou eletrônico, sob pena de eliminação do candidato do 
concurso.  

9.14 É vedado o ingresso ao local onde se realizarão as provas de candidato portando qualquer tipo de 
armamento. 

9.15 São permitidos unicamente no local de prova: 

a) Documento de identificação; 

b) Cópia do Requerimento de Inscrição; 

c) Caneta esferográfica fabricada com material transparente com tinta de cor azul ou preta; 

d) Água acondicionada em embalagem fabricada com material transparente sem qualquer 
etiqueta ou rótulo. 

9.16 Recomenda-se ao candidato não trazer para o local de prova qualquer material não permitido. Os 
pertences não autorizados devem ser entregues de imediato na entrada da sala de prova, desligados 
quando for o caso, sem qualquer outro aviso. 

9.17 A FEPESE e a Prefeitura Municipal de Florianópolis não assumem qualquer responsabilidade pelo 
extravio, roubo ou avaria de qualquer material ou equipamento ocorrido nos locais de prova. 

9.18 A simples posse, mesmo que desligado, ou uso de qualquer material, objeto ou equipamento não 
permitido, no local da prova, corredores ou banheiros, configura tentativa de fraude e implicará na 
exclusão do candidato do concurso, sendo atribuída nota zero às provas já realizadas. 

9.19 O candidato receberá para realizar a Prova Escrita um caderno de questões e um cartão resposta, 
sendo responsável pela conferência dos dados, pela verificação se o caderno de questões está 
completo, sem falhas de impressão e se corresponde ao cargo para o qual se inscreveu. A ocorrência 
de qualquer divergência deve ser comunicada imediatamente ao fiscal de sala. 

9.20 As alternativas corretas das questões deverão ser marcadas no cartão resposta, de acordo com as 
instruções nele contidas, com caneta esferográfica feita de material transparente com tinta de cor 
azul ou preta. As questões da prova escrita serão corrigidas unicamente pelo registro do candidato 
no cartão resposta, não sendo válidas as anotações feitas no caderno de questões ou em qualquer 
outro lugar. 

9.21 É de inteira responsabilidade do candidato a aquisição das canetas de acordo com as especificações 
do Edital. 

http://pmfsaude.fepese.org.br/
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9.22 Não serão substituídos os cartões por erro do candidato nem atribuídos pontos às questões não 
assinaladas, ou marcadas com mais de uma alternativa, emendas ou rasuras, a lápis ou com caneta 
esferográfica de tinta com cor diversa das estabelecidas ou em desacordo com as instruções 
contidas no caderno de provas e ou cartão resposta. 

9.23 O candidato só poderá entregar a prova e deixar o local após 1 (uma) hora do seu início, mesmo que 
desistente e ou que tenha sido excluído. 

9.24 Ao concluir a prova o candidato entregará obrigatoriamente o cartão resposta devidamente 
assinado e o caderno de questões. 

9.25 Os três (3) últimos candidatos de cada sala só poderão entregar o caderno de questões e o cartão 
resposta ao mesmo tempo.  

9.26 Não haverá, em qualquer hipótese, segunda chamada para a prova, nem a realização de prova fora 
do horário e local marcado para todos os candidatos.  

9.27 Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão de afastamento 
por qualquer motivo, de candidato da sala de provas. 

9.28 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação 
das provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas e/ou a 
critérios de avaliação/classificação. 

9.29 O candidato declara estar ciente e concordar que a FEPESE, através de seus prepostos, poderá 
proceder à sua identificação datiloscópica e ou fotográfica, bem como revista pessoal e de seus 
pertences, por quaisquer meios inclusive eletrônicos.  

9.30 Os candidatos não poderão estar acompanhados de outras pessoas na sala de prova, mesmo que 
filhos menores.  

9.31 O gabarito da prova escrita será divulgado a partir das 20 horas do dia da sua realização, no 
endereço eletrônico do concurso http://pmfasssocial.fepese.org.br. 

10 DA PROVA DE TÍTULOS 

10.1 A segunda etapa para o cargo de Assistente Social será constituída de Prova de Títulos. 

10.2 A Prova de Títulos consiste na análise e pontuação de documentos apresentados pelos candidatos, a 
saber: Certificado ou diploma de curso de pós-graduação, em nível de Especialização, Mestrado ou 
Doutorado, devidamente registrado no órgão competente, na área de conhecimento de Serviço 
Social. 

10.3 Os certificados e ou diplomas de cursos de pós-graduação em nível de Especialização deverão ser 
acompanhados do respectivo histórico escolar emitido na forma da lei. 

10.4 Não serão pontuados: 

a) Certidões, atestados ou quaisquer outros documentos que não sejam certificados ou 
diplomas emitidos na forma da lei; 

b) Os títulos não entregues no prazo e locais determinados; 

c) Títulos obtidos em cursos em área diversa da determinada no Edital; 

d) Documentos cujas cópias não permitam a leitura de qualquer dos itens que o componham e 
ou apresentem rasuras, rasgos, emendas, etc.; 

e) Os títulos de especialistas não acompanhados do respectivo histórico escolar. 

10.5 Os títulos de Mestrado e Doutorado obtidos no exterior deverão ser validados por instituição 
nacional, na forma da lei. 

10.6 Os documentos redigidos em língua estrangeira deverão ser acompanhados por tradução feita por 
tradutor oficial. 

10.7 O candidato cujo título for grafado com nome diferente da inscrição declara que é o legítimo 
portador de tal título e ou diploma e que a alteração havida na grafia do seu nome se deu por ato 
legal e ou decisão judicial.  

http://pmfsaude.fepese.org.br/
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10.8 Para participar da Prova de Títulos o candidato deverá entregar em um dos Postos de Atendimento, 
até o último dia de inscrição, ou via postal, cópia xerográfica dos títulos de pós-graduação, como 
especificado, acompanhados do Requerimento para a Prova de Títulos (Anexo 3). 

10.9 Os títulos apresentados, cumpridas as exigências do Edital, serão avaliados de acordo com a tabela 
abaixo: 

TÍTULO PONTUAÇÃO 

Certificado ou diploma de curso de pós-graduação em nível 
de Especialização 

0,20 

Certificado ou diploma de curso de pós-graduação em nível 
de Mestrado 

0,50 

Certificado ou diploma de curso de pós-graduação em nível 
de Doutorado  

1,00 

PONTUAÇÃO MÁXIMA           1,00  

 

10.10 Os pontos correspondentes aos certificados ou diplomas de cursos de pós-graduação não serão 
computados cumulativamente, valendo caso o candidato apresente mais de um título, unicamente o 
de maior valor acadêmico. 

10.11 A pontuação máxima na prova de títulos será de 1,00 (um ponto). 

10.12 A nota da prova de títulos será somada à da prova escrita para a classificação do candidato. 

11  DO RESULTADO FINAL E DA CLASSIFICAÇÃO 

11.1 O resultado final, para os candidatos às vagas para o cargo de Assistente Social será obtido mediante 
o seguinte cálculo: 

 

RF=NPE + NPT 

Sendo: 

RF= Resultado final. 

NPE= Nota da prova escrita. 

NPT= Nota da prova de títulos. 

 

11.2 O resultado final para o cargo de Educador Social I será a nota obtida na prova escrita. 

 

RF=NPE 

Sendo: 

RF= Resultado final. 

NPE= Nota da prova escrita. 

 

11.3 Os candidatos serão classificados por vaga, em ordem decrescente do resultado final, expressa com 
2(duas) decimais sem arredondamento. 

11.4 Ocorrendo empate na média final, aplicar-se-á, para o desempate, o disposto no parágrafo único do 
artigo 27 da Lei Federal 10.741/03, para os candidatos que se enquadrarem na condição de idoso 
nos termos do Artigo 1º da mencionada Lei (possuírem 60 anos completos ou mais).  

11.5 Para o efeito do item 11.3 será considerada a idade do candidato na data do último dia de inscrições 
para o presente concurso. 
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11.6 Para os candidatos que não se enquadrarem no item anterior, na hipótese de igualdade de notas, o 
desempate será feito através dos seguintes critérios: 

a) Maior nota nas questões de Conhecimentos Específicos; 

b) Maior nota nas questões de Português; 

c) Maior nota nas questões de Atualidades; 

d) Tiver comprovado, nos termos do item 6.6 do Edital, o exercício da função de jurado; 

e) Maior idade.  

11.7 Os portadores de deficiência integrarão lista especial de classificação. 

12 DOS RECURSOS 

12.1 Caberão recursos quanto à homologação das inscrições, conteúdo das provas e gabarito provisório, 
do resultado da Prova e de Títulos e do resultado final do concurso público, que deverão ser 
interpostos até às 18 horas do segundo dia útil subsequente ao da divulgação dos eventos 
relacionados. 

12.2 Para interposição dos recursos o candidato deverá seguir os seguintes procedimentos: 

a) Acessar a página do concurso na Internet: http://pmfasssocial.fepese.org.br; 

b) Clicar no link RECURSOS;  

c) Preencher “on line” atentamente, com clareza e argumentos consistentes, o formulário de 
recurso e enviá-lo via Internet, seguindo as instruções nele contidas.  

12.3 No caso de anulação de qualquer questão, ela será considerada como respondida corretamente por 
todos os candidatos que a responderam. 

12.4 No caso de erro ou falha na indicação da resposta correta o gabarito provisório será alterado.  

12.5 Em virtude de decisão exarada pela Banca Examinadora em recurso interposto ou por decisão da 
Comissão Organizadora por força de erro material poderá ser alterada a nota da prova escrita e ou 
da prova prática e ou classificação do candidato para posição superior ou inferior ou mesmo a sua 
desclassificação caso não alcance a pontuação exigida pelo edital. 

12.6 O despacho dos recursos e as respostas aos recorrentes serão publicados no endereço eletrônico do 
concurso: http://pmfasssocial.fepese.org.br. 

12.7 A decisão exarada nos recursos pela Comissão Organizadora, é irrecorrível na esfera administrativa.  

12.8 Não serão recebidos recursos interpostos por qualquer outro meio a não ser o descrito no Edital. 

12.9 Os recursos intempestivos e inconsistentes não serão analisados.  

13 DAS EXIGÊNCIAS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

 13.1 O candidato aprovado e classificado será convocado através de telegrama por meio da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos- ECT, ou e-mail ou telefonema pela Gerência de Admissão e Desenvolvimento do Servidor 
da Secretaria Municipal de Administração.  

13.2 O candidato que não se apresentar na data, local e horário, estabelecido conforme convocação descrita no 
subitem 13.1, será excluído deste Concurso Público, com exceção dos casos de ausência justificada para 
tratamento de saúde, situação em que o candidato ou seu representante legal deverá protocolar, em até no 
máximo 02 (dois) dias úteis, a contar da data do recebimento do telegrama, requerimento junto à Secretaria 
Municipal de Administração na Gerência de Desenvolvimento do Servidor. 

13.3 É obrigação de o candidato manter atualizado seu endereço após a homologação do resultado final. As 
mudanças de endereço dos candidatos classificados deverão ser comunicadas diretamente a Secretaria Municipal 
de Administração da Prefeitura Municipal de Florianópolis, junto à Gerência de Admissão e Desenvolvimento do 
Servidor, à Rua Conselheiro Mafra, 656 2º andar – sala 201 ou pelo e-mail: ddrh@pmf.sc.gov.br 

13.4 A inobservância do subitem 13.3, implicará na desclassificação do Concurso Público. 

13.5 O candidato que não tomar posse ou não entrar em exercício no prazo previsto nos art. 13 e 16 da Lei 
Complementar nº 063/2003 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais) será eliminado do presente concurso. 

http://pmfsaude.fepese.org.br/
http://pmfsaude.fepese.org.br/
http://secturismo.fepese.ufsc.br/
http://secturismo.fepese.ufsc.br/
mailto:ddrh@pmf.sc.gov
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13.6 Para tomar posse os candidatos deverão apresentar, quando convocados, os documentos solicitados pela 
Gerência de Desenvolvimento do Servidor da Secretaria Municipal de Administração observando-se também a 
escolaridade e exigências de cada cargo, constante no presente Edital. 

13.7 O laudo médico solicitado para a posse será expedido pela Gerência de Perícia Médica e Saúde Ocupacional 
da Prefeitura Municipal de Florianópolis. 

13.8 O exame médico admissional consiste na avaliação do candidato, através de exames médicos para averiguar 
a aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo a ser ocupado. 

13.9 O exame médico admissional está restrito somente aos candidatos convocados para nomeação. 

13.10 O resultado do exame médico será expresso com indicação de “apto” ou “inapto”, para o exercício da 
atribuição do cargo. A indicação de condição “inapta” será causa obstativa para a admissão do candidato 
aprovado no concurso. 

13.11 A aprovação e classificação neste Concurso não asseguram ao candidato o direito de ingresso automático 
no Quadro da Prefeitura Municipal de Florianópolis. A admissão é de competência do Secretário Municipal de 
Administração, dentro do interesse e conveniência da administração, observada a ordem de classificação dos 
candidatos. Os candidatos aprovados e classificados serão nomeados de acordo com a necessidade e a 
conveniência administrativa.  

14  DELEGAÇÃO E COMPETÊNCIA 

 14.1 Delega-se competência à FEPESE para: 

a) Receber as taxas de inscrições; 

b) Emitir os documentos de homologação das inscrições; 

c) Elaborar, aplicar, julgar e corrigir as provas escrita e de títulos; 

d) Apreciar os recursos previstos neste Edital; 

e) Emitir relatórios de classificação final dos candidatos; 

f) Prestar informações sobre o concurso dentre de sua competência; 

g) Atuar em conformidade com as disposições deste Edital. 

h) Divulgar o Concurso Público. 

15 DO FORO JUDICIAL 

 15.1 O foro para admitir qualquer questão relacionada com o concurso público de que trata este Edital, é o da 
Comarca da Capital do Estado de Santa Catarina. 

16  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

  16.1 Este concurso será válido por 2 (dois) anos, a contar da data de publicação da homologação do seu 
resultado, podendo ser prorrogado, por igual período, a critério da Secretaria Municipal de Administração. 

16.2 Não será aceito pedido de reclassificação (final de lista) na hipótese do candidato manifestar desinteresse 
quando convocado. 

16.3 A classificação neste concurso público não assegura ao candidato o direito de admissão automática no 
quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Florianópolis. 

16.4 Será excluído do concurso, por ato da FEPESE, o candidato que: 

a) Tornar-se culpado por agressões ou descortesias para com qualquer membro da equipe encarregada de 
realização das provas; 

b) For surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, 
por escrito ou por qualquer outra forma; 

c) For flagrado, utilizando-se de qualquer meio, visando a burlar a prova, ou que apresentar falsa 
identificação pessoal; 

d) Ausentar-se da sala de prova durante a sua realização, sem estar acompanhado de um fiscal; 

e) Negar-se a fazer a identificação datiloscópica quando solicitado pela coordenação local do concurso; 

f) Negar-se a cumprir o que determina ou descumprir as regras contidas neste Edital. 
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g) Fizer em qualquer fase ou documento declaração falsa ou inexata; 

 

16.5 O Edital na sua íntegra será publicado pela Prefeitura Municipal de Florianópolis no Diário Oficial Eletrônico 
do Município e no endereço eletrônico do concurso: http://pmfasssocial.fepese.org.br 

16.6 Os casos não previstos serão resolvidos, conjuntamente, pelas Comissões de Concurso da FEPESE e da 
Prefeitura Municipal de Florianópolis. 

 

Florianópolis, 28 de agosto de 2013. 

 

 

 

GUSTAVO MIROSKI 

Secretário Municipal da Administração 

 

 

http://pmfsaude.fepese.org.br/
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ANEXO 1 - CONCURSO PÚBLICO - Edital nº 005/2013 

 

CRONOGRAMA 

 

ITEM ATIVIDADES DATA INICIAL DATA FINAL 

01 Publicação do Edital 

 

 28/8/13 

02 Período de Inscrição 

 

28/8/13 27/9/13 

 

03 Prazo para entrega de documentos- candidatos portadores de 
deficiência e Prova de Títulos 

28/8/13 27/9/13 

04 Prazo para entrega de documentos para os pedidos de isenção da 
taxa de inscrição 

28/8/13 13/9/13 

05 Publicação do despacho do deferimento dos pedidos de isenção da 
taxa de inscrição 

 18/9/13 

03 Convocação dos candidatos às vagas reservadas aos portadores de 
deficiência para exame 

 08/10/13 

04 Apresentação dos candidatos às vagas reservadas aos portadores de 
deficiência para exame na Perícia Médica 

 20/10/13  

05 Homologação das Inscrições 

 

 11/11/13 

06 Prazo recursal: Homologação das inscrições 

 

12/11/13 13/11/13 

07 Divulgação do Local das Provas e Resultado dos Recursos  25/11/13 

08 Data da Prova 

 

 01/12/13 

09 Publicação do Gabarito Preliminar e Pontuação da Prova e Títulos  01/12/13 

10 Prazo recursal: Gabarito Preliminar e do resultado da Prova e Títulos 02/12/13 03/12/13 

11 Divulgação dos resultados dos Recursos e Gabarito Definitivo  13/12/13 

12 Resultado Final 

 

 16/12/13 

13 Prazo recursal: Recurso do Resultado Final 

 

17/12/13 18/12/13 

14 Resultado final-pós-recursos 

 

 20/12/13 

15 Homologação do Resultado Final  

 

 20/12/13 
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ANEXO 2- CONCURSO PÚBLICO - Edital nº 005/2013 

 

PROGRAMAS 

PARA O CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

PORTUGUÊS 

Compreensão e interpretação de texto. Adequação vocabular. Linguagem figurada.  Redação oficial: 
características e especificidades. Ortografia oficial; Acentuação Gráfica. Flexão nominal e verbal. Pronomes: 
emprego, forma de tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos verbais. Regência nominal e verbal. 
Concordância nominal e verbal. Ocorrência de crase. Pontuação. 

 

ATUALIDADES 

Análise de assuntos relevantes e atuais das áreas de política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, 
esporte, história, turismo, relações internacionais, desenvolvimento sustentável e ecologia, suas inter-relações e 
suas vinculações históricas.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Fundamentos teórico-metodológicos do Serviço Social; Instrumentos e Técnicas do serviço Social; Projeto Ético-
Político do Serviço Social; Código de Ética Profissional; Avaliação e Monitoramento de Serviços e Programas 
Sociais; Pesquisa Social; Legislações Sociais: Estatuto da Criança e do Adolescente; Estatuto do Idoso; Lei Maria da 
Penha; Política Nacional para População em Situação de Rua; Política Nacional para a Pessoa com Deficiência; Lei 
Orgânica da Assistência Social Consolidada; Política Nacional da Assistência Social; NOB-SUAS; NOB-RH. 

 

PARA O CARGO DE EDUCADOR SOCIAL I 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

PORTUGUÊS 

Compreensão e interpretação de texto. Adequação vocabular. Linguagem figurada.  Redação oficial: 
características e especificidades. Ortografia oficial; Acentuação Gráfica. Flexão nominal e verbal. Pronomes: 
emprego, forma de tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos verbais. Regência nominal e verbal. 
Concordância nominal e verbal. Ocorrência de crase. Pontuação. 

 

ATUALIDADES 

Análise de assuntos relevantes e atuais das áreas de política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, 
esporte, história, turismo, relações internacionais, desenvolvimento sustentável e ecologia, suas inter-relações e 
suas vinculações históricas.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

Processos de Desenvolvimento e Aprendizagem. Planejamento e implementação de atividades pedagógicas, 
culturais e de lazer. Planejamento e implementação de atividades de higiene, alimentação, saúde e preservação 
ambiental. Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (9394/96).  
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ANEXO 3- CONCURSO PÚBLICO - Edital nº 005/2013 

 

REQUERIMENTO PARA A PROVA DE TÍTULOS 

O candidato abaixo nomeado vem requerer a aceitação do documento relacionado para concorrer à Prova de 
Títulos do Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de Florianópolis. 

Declara serem cópias autênticas dos originais e está ciente de que não serão computados aqueles apresentados 
em desacordo com as normas editalícias.  

 

DADOS DO REQUERENTE. 
Nome N° da inscrição Cargo 

 

 
 ASSISTENTE SOCIAL 

 

DOCUMENTO APRESENTADO 

 

Certificado ou diploma de curso de pós-graduação 

 
Instituição que emitiu o Diploma/ Certificado Data de emissão 

  

 
Titulação recebida Avaliação: 

  

 

ATENÇÃO 

Não serão pontuados: 

1. Certidões, atestados ou quaisquer outros documentos; 

2. Os títulos não entregues no prazo e locais determinados; 

3. Títulos obtidos em cursos em área diversa da determinada no Edital; 

4. Documentos cujas cópias não permitam a leitura e ou apresentem rasuras, rasgos, emendas, 
etc.; 

5. Os títulos de especialistas não acompanhados do respectivo histórico escolar. 

 

O candidato cujo título for grafado com nome diferente da inscrição declara que é o legítimo portador de tal título 
e ou diploma e que a alteração havida na grafia do seu nome se deu por ato legal e ou decisão judicial.  

 

Florianópolis, ____ de ____________________ de 2013. 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do candidato 
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