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I - GUSTAVO PONTES M� DA SILVA – CRM 971/AC
II – JANE MARY FERRAZ DA COSTA – CRM 360
IlI - CARLOS PEREDO CALDERON – CRM 082/AC
Art. 2º A Junta Médica deverá ser realizada na CLINICA CESTRAN com 
endereço na Av. Nações Unidas, nº. 2457, Bairro Estação Experimental, 
Rio Branco/AC, às 09h00min (nove horas) no dia 18/09/2019 (quarta-feira),
Art� 3º Esta portaria tem efeito imediato�
Certifica-se,
Publique-se,
Cumpra-se�
Rio Branco/AC, 10 de setembro de 2019�

Manoel Gerônimo Filho
presidente DO DETRAN/AC, EM EXERCÍCIO
PORTARIA N° 474/2019

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS PARA AS JUNTAS MÉDICAS
DATA: 18/09/2019 Horário: 09h00min

01 Antonio Silva Malveira da Costa 051�320�882�87
02 Antonio da Silva Moura 079�720�912-34
03 Carlos Henrique de Araújo Lima 340�345�282-49
04 Dirceu de Souza Lima 322�390�332-15
05 Doricelia Taumaturgo da Silva 216�953�422-91
06 Jeanine Lykawka Medeiros 907�032�860-72
07 Mauricio Garcia Pinheiro 233�383�342-49
08 Maria Suzete de Sá Pessoa 308�456�102-87
09 Raimundo Nonato Gomes 040�293�302-82
10 Rosevani da Costa Abreu Albuquerque 814�250�312-34
11 Sebastião Edmilson Abreu de Oliveira 079�483�362-49
12 Vicente Machado da Rocha 025�926�652-34

PORTARIA Nº 0699 DE 18 DE SETEMBRO DE 2019
O Presidente do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/AC, ins-
tituído através do Decreto nº 026, de 02 de janeiro de 2019, publicado no 
Diário Oficial do Estado – DOE/AC nº 12.463 de 03 de janeiro de 2019, 
usando de suas atribuições legais que o cargo lhe confere (art. 18, inciso I, 
da Lei nº 1�169, de 13 de Dezembro de 1995), que transformou o Departa-
mento Estadual de Trânsito em Autarquia e dá outras providências,
CONSIDERANDO justificativa apresentada pela Clinica Credenciada 
Centro Especializado de Trânsito – CESTRAN,
RESOLVE:
Art� 1º TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 0692 de 10 de setembro 
de 2019, publicada no Diário Oficial do Estado do Acre – DOE/AC n° 
12�637, de 18 de setembro do corrente ano�
Art� 2º Esta portaria tem efeito imediato�
Certifica-se,
Publique-se,
Cumpra-se�
Rio Branco/AC, 18 de setembro de 2019�

Luiz Fernando Duarte Maia
PRESIDENTE DO DETRAN/AC

PORTARIA Nº 0700 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019
O Presidente do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/AC, 
instituído através do Decreto nº 026, de 02 de janeiro de 2019, pu-
blicado no Diário Oficial do Estado – DOE/AC nº 12.463 de 03 de 
janeiro de 2019, usando de suas atribuições legais que o cargo lhe 
confere (art. 18, inciso I, da Lei nº 1.169, de 13 de Dezembro de 
1995), que transformou o Departamento Estadual de Trânsito em Au-
tarquia e dá outras providências,
CONSIDERANDO o que consta no § 1º, do art� 2º e § 2º do art� 4º da 
Resolução nº425, de 27 de novembro de 2012, do CONTRAN,
 CONSIDERANDO o que consta na Lei n�º 8�989, de 1995, com as al-
terações da Lei n.º 10.182, de 2001, dos Arts. 2º, 3º e 5º da Lei n.º 
10�690, de 2003, e pela Lei 10�757, de 2003, para a fruição da isenção 
do imposto sobre produtos industrializados (IPI), na aquisição de auto-
móvel de passageiros ou veículos de uso misto, de fabricação nacional, 
classificado na posição 87.03 da tabela de incidência do ICMS/IPI (TIPI) 
e o art. 12, VII, da Lei Complementar nº. 114/02, que dispõe sobre a 
isenção de IPVA;
RESOLVE:
Art. 1º Designamos peritos examinadores de trânsito abaixo relaciona-
dos, sob a presidência do primeiro, para compor Junta Médica, com ob-
jetivo de avaliar os candidatos encaminhados pelo DETRAN, conforme 
calendário a seguir:
I - JANE MARY FERRAZ DA COSTA – CRM 360
II – EDMO ORLANDO F� COELHO – CRM 087/AC
IlI - CARLOS PEREDO CALDERON – CRM 082/AC

Art. 2º A Junta Médica deverá ser realizada na CLINICA CLINS-
TRAN com endereço na Av. Nações Unidas, nº. 2457, Bairro Esta-
ção Experimental, Rio Branco/AC, às 09h00min (nove horas) no dia 
18/09/2019 (quarta-feira),
Art� 3º Esta portaria tem efeito imediato�
Certifica-se,
Publique-se,
Cumpra-se�
Rio Branco/AC, 17 de setembro de 2019�

Luiz Fernando Duarte Maia
presidente DO DETRAN/AC

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS PARA AS JUNTAS MÉDICAS
DATA: 18/09/2019 Horário: 09h00min

01 Antonio Silva Malveira da Costa 051�320�882�87
02 Antonio da Silva Moura 079�720�912-34
03 Carlos Henrique de Araújo Lima 340�345�282-49
04 Dirceu de Souza Lima 322�390�332-15
05 Doricelia Taumaturgo da Silva 216�953�422-91
06 Jeanine Lykawka Medeiros 907�032�860-72
07 Mauricio Garcia Pinheiro 233�383�342-49
08 Maria Suzete de Sá Pessoa 308�456�102-87
09 Raimundo Nonato Gomes 040�293�302-82
10 Rosevani da Costa Abreu Albuquerque 814�250�312-34
11 Sebastião Edmilson Abreu de Oliveira 079�483�362-49
12 Vicente Machado da Rocha 025�926�652-34

IAPEN

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2018
PARTES: Instituto de Administração Penitenciária-IAPEN como CON-
TRATANTE e a empresa DZ Construções EIRELI como CONTRATADA.
OBJETO: Constitui objeto deste instrumento, Terceiro termo aditivo 
de prorrogação de prazo ao contrato nº 039/2018, celebrado entre o 
Instituto de Administração Penitenciária do Acre – IAPEN e a empre-
sa DZ construções EIRELI, alternado desta forma a cláusula nona 
(vigência), prorrogando se o prazo contratual por mais 03 (três) me-
ses o qual passará a viger pelo período de 22 de setembro de 2019 
a 21 de dezembro de 2019� 
PROGRAMA DE TRABALHO: 819�626�14�421�1119�2740�0000
ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51.00-VALOR: R$ 1.335.803,80 (Um mi-
lhão trezentos e trinta e cinco mil oitocentos e três reais e oitenta centavos)
FONTE DE RECURSO: 700 (FUNPENACRE)
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: Art� 57, inciso II da lei 8�666/93� 
DATA DA ASSINATUR A: 16�09�2019

Assinam: Sr� JOSÉ LUCAS DA CRUZ GOMES pela Contratante e Sr�ª 
LUCIANA MARIA DA SILVA LIMA pela CONTRATADA�

IEPTEC

ESTADO DO ACRE
INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNO-
LÓGICA – IEPTEC
GABINETE DO PRESIDENTE 

PORTARIA Nº 128/2019/GAB/IEPTEC
Rio Branco Acre, 17 de setembro de 2019�
O PRESIDENTE NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE 
A LEI Nº 1�695/2005, ALTERADA PELA LC Nº 359/2019, C/C O QUE 
DISPÕE O DECRETO Nº 2�660/2019 E O ART� 18 DO ESTATUTO 
DESTA INSTITUIÇÃO,
RESOLVE:
Art� 1º� Designar a Senhora Francisca Arcanja de Araújo Pereira, ma-
trícula 276987-1, para assumir a Coordenação Administrativa do CEPT 
Gastronomia e Hospitalidade, unidade descentralizada deste Instituto�
Art� 2º� Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativos a 02 de setembro de 2019�
Registre-se,
Publique-se e
Cumpra-se�

Francineudo Souza da Costa
Presidente
Decreto n° 2�660/2019
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ESTADO DO ACRE
INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – IEPTEC
GABINETE DO PRESIDENTE 

EDITAL Nº 005/2019 - EAD
PROFESSOR FORMADOR HORISTA
O INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - IEPTEC, representado pelo Presidente, Francineudo Souza da 
Costa, Decreto Nº 2.660/2019, no uso de suas atribuições legais, torna pública A ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE 
SELEÇÃO DE BOLSISTAS, NA MODALIDADE PROFESSOR FORMADOR HORISTA - EAD, PARA ATUAÇÃO NOS CURSOS TÉCNICOS DO 
PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO – PRONATEC/ REDE e-Tec, observadas as normas estabelecidas 
na Lei Federal nº 12.513/2011 e suas alterações e na Instrução Normativa nº 003/2017, que estabelece o valor a ser pago ao bolsista, mediante 
as condições estabelecidas neste Edital.
1� DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O presente Processo Seletivo Simplificado será regido por este Edital, seus anexos e eventuais retificações, executado pelo INSTITUTO 
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - IEPTEC, através dos Centros de Educação Profissional e Tecnológica e 
unidades remotas�
1.2 O Processo Seletivo Simplificado de que trata este Edital se destina a selecionar candidatos para provimento de vagas nos cargos de nível superior, 
conforme definidas no ANEXO I deste Edital. Os candidatos selecionados receberão bolsa conforme o estabelecido na Lei Federal nº 12.513/2011, e suas 
alterações, Resolução nº 04/2012 – CD/FNDE e na Instrução Normativa nº 03/2017, cujo recurso será financiado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimen-
to da Educação (FNDE), de responsabilidade do Ministério da Educação, durante o período da oferta dos cursos.
1.3 Aplica-se ao presente Edital a Lei Federal nº 12.513/2011, e suas alterações, Resoluções: nº 04/2012 e n° 23, de 28 de junho de 2012 – CD/
FNDE e na Instrução Normativa nº 03/2017�
1.4 A contratação dos candidatos selecionados obedecerá à lista de classificação apresentada como resultado final deste processo e serão con-
vocados conforme a demanda do Instituto, podendo ser realizada a qualquer tempo, durante o período dos cursos, com antecedência de três dias 
úteis. A recusa ou ausência de manifestação por parte do candidato implicará na convocação imediata do próximo classificado.
1.5 A Comissão do Processo Seletivo do Instituto, será responsável pela Coordenação deste Processo.
1.6 Os atos oficiais relativos ao Processo Seletivo Simplificado serão publicados no Diário Oficial do Estado do Acre, no endereço eletrônico www.
diario�ac�gov�br�
2� DO PROGRAMA
2.1 O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC/ Sistema Rede e-Tec Brasil (Escola Técnica Aberta do Brasil) visa 
à oferta de educação profissional e tecnológica a distância e tem o propósito de ampliar e democratizar o acesso a cursos técnicos de nível médio, 
públicos e gratuitos, em regime de colaboração entre União, estados, Distrito Federal e municípios�
3� DAS ATRIBUIÇÕES:
3.1.1 – O Professor Formador Horista, possui as seguintes atribuições:
Conhecer o plano de curso de sua área profissional, no que se refere à organização curricular por competências, ao material didático, quando 
houver, e à metodologia de ensino em EaD adotada pelo IEPTEC;
Planejar e elaborar as atividades de ensino e aprendizagem para o AVA, tendo como referências as habilidades, as bases científicas e tecnológicas 
e os valores/atitudes das competências a serem desenvolvidas, bem como a estrutura pactuada para aulas, as metodologias, os materiais didáticos 
e as referências bibliográficas;
Manter interação constante com os professores mediadores (presencial e a distância), área de aprendizagem, área técnica e coordenação geral 
do programa;
Esclarecer as dúvidas de educandos e professores mediadores (tutores), por meio de postagem no AVA em, no máximo, 12 (doze) horas;
Realizar as avaliações e as novas oportunidades de aprendizagem dos estudantes, conforme o planejamento dos cursos, referenciando-se nas 
orientações previstas no plano de curso e em conformidade com a organização didático pedagógica estabelecida da Coordenação Geral do Pro-
grama PRONATEC/Rede eTec;
Participar dos encontros e capacitações técnico-pedagógicos promovidos pelo coordenador geral do PRONATEC/Rede eTec, pelas áreas de apren-
dizagem do CEPT e/ou pelo Departamento Pedagógico e Curricular do IEPTEC;
Participar das atividades relativas ao desenvolvimentos e acompanhamento do seu curso, comunicando à Coordenação Geral do Programa proble-
mas e eventuais dificuldades no desempenho da função ou ambiente do curso;
Realizar outras atividades necessárias para o bom desempenho do ensino no programa PRONATEC/Rede eTec;
Elaborar relatórios mensais, durante a vigência da bolsa, sobre as atividades de ensino na esfera de suas atribuições, para encaminhamento à Coorde-
nação Geral do Programa para autorização do pagamento da bolsa;
4� DA REMUNERAÇÃO
4.1 Os valores das bolsas obedecerão aos seguintes parâmetros de distribuição da carga horária semanal dedicada ao PRONATEC/e-Tec na mo-
dalidade de Educação a Distância - EaD:
TABELA I

Função Valor R$ Valor Mensal 

Professor Formador 1 por disciplina

Profissionais com Graduação = R$ 55,00

Carga horária da disciplinaProfissionais com Pós Graduação Lato Senso = R$ 60,00
Profissionais com Strito Sensu (Mestrado) = R$ 65,00

Profissionais com Strito Sensu (Doutorado) = R$ 75,00

5� REQUISITOS MÍNIMOS PARA OS CARGOS:
5�1 Diploma ou certidão de formação de nível superior, conforme ANEXO I, expedido por Instituição de Ensino devidamente reconhecida pelo MEC;
5.2 Experiência profissional conforme especificado para cada cargo do ANEXO I. 
6� DAS INSCRIÇÕES
6.1. As inscrições ocorrerão no período de 18, 19, 20 e 23 de setembro de 2019, das 8:30 às 17:30, exceto no dia 20 de setembro das 8:30h às 
13:30h, nos locais indicados na TABELA ABAIXO:
TABELA II

MÚNICIPIO LOCAL ENDEREÇO
RIO BRANCO Unidade Central Rua Riachuelo nº 138, Bairro José Augusto CEP: 69.900-809 (Ao lado da Esc. Humberto Soares)

6.2 No ato da inscrição o candidato deverá:
a) preencher o Formulário de Inscrição no ANEXO II, entregue pela mesa receptora;
b) apresentar documento de identidade;
c) entregar o Curriculum Vitae, as cópias dos documentos comprobatórios e documento de identificação, legíveis e sem rasuras e acondicionados 
em envelope lacrado;
d) receber da mesa receptora o comprovante de inscrição�
6�3 São considerados documentos de identidade somente a carteira e/ou cédula de identidade expedida pela Secretaria de Segurança Pú-
blica/Instituto de Identificação, pelas Forças Armadas, pelo Ministério das Relações Exteriores e pelas Polícias Militares, além das carteiras 
expedidas por Órgãos e Conselhos que, por força da Lei Federal, valham como identidade�
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6.4 A concorrência se dará entre os candidatos inscritos para o mesmo cargo, mesma área, no mesmo município.
6�5 Caso o candidato aprovado no processo seletivo tenha feito inscrição para Município/Vila que não seja o da sua moradia, todas as despesas 
com deslocamento e permanência serão por conta do candidato, não cabendo nenhuma obrigação por parte da Instituição�
6.6 O candidato deverá no ato da inscrição marcar os campos específicos da Ficha de Inscrição ANEXO II. Depois de efetivada a inscrição não 
será aceito pedido de alteração.
6.7 Será admitida 01 uma única inscrição por candidato, caso haja mais de uma, validar-se-á a de maior pontuação.
6�8 O preenchimento da Ficha de Inscrição é de inteira responsabilidade do candidato�
6.9 A inscrição neste Processo Seletivo Simplificado implica o conhecimento e a expressa aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das 
quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.
6.10 Será permitida a inscrição por procuração específica para esse fim, mediante a entrega do respectivo instrumento procuratório, com firmas reconhecidas, 
acompanhadas de cópias do documento de identidade do procurador�
6.11 O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações prestadas por seu procurador, arcando com as consequ-
ências de eventuais erros, omissões e declarações inexatas ou inverídicas por ocasião do preenchimento do Formulário de Inscrição.
6.12 A inscrição será anulada, na verificação de eventual falsidade nas declarações ou irregularidade dos documentos apresentados.
6.13 Não será admitida juntada ou substituição posterior de quaisquer documentos exigidos deste Edital, consistindo obrigação do candidato 
apresentá-los no ato da inscrição, sob pena de ser indeferido.
6.14 Não será aceita solicitação de inscrição que não atender rigorosamente ao estabelecido neste Edital.
6.15 A documentação apresentada pelo candidato nesse Processo Seletivo Simplificado não será devolvida, sendo arquivada junto com os demais 
documentos referentes ao certame�
6.16 Não será cobrada taxa de inscrição.
7� DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
7.1 Das vagas, 10% (Dez por cento) serão destinadas aos portadores de deficiência na forma do inciso VIII, do artigo 37 da Constituição Federal e 
o artigo 12 da Lei Complementar nº 39/93 e suas alterações.
7.2 Serão considerados portadores de deficiências os candidatos enquadrados na Lei Federal nº 7.853 de 24 de outubro de 1989 e Decreto Federal 
nº 3.298 de 20 de dezembro de 1999 e suas alterações.
7.3 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 7.1 resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro sub-
sequente, desde que não ultrapasse a 10% das vagas oferecidas�
7.4 Para fins de recrutamento, a deficiência da qual o candidato seja portador deverá ser compatível com as atribuições da atribuição a qual concorre.
7.5 Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato portador de deficiência deverá, impreterivelmente, sob pena de desclassificação:
a) No ato da inscrição, declarar-se portador de deficiência;
b) Juntar laudo médico original ou cópia autenticada, emitido nos últimos doze meses, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com 
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a provável causa da deficiência, na 
forma do subitem 6.2, conforme especificado no Decreto nº 3.298/99 e suas alterações.
7.6 O laudo médico deverá ser acondicionado no envelope, no ato da inscrição.
7.7 O laudo médico (original ou cópia autenticada) não será devolvido e não serão fornecidas cópias dos documentos.
7.8 A não observância do disposto no subitem 7.2, a reprovação na perícia médica ou o não comparecimento à perícia acarretará a perda do direito 
às vagas reservadas aos candidatos em tais condições.
7.9 Os candidatos classificados e considerados portadores de deficiência terão seus nomes publicados em lista à parte e figurarão na lista de 
classificação geral.
7.10 Os candidatos que se declararem pessoas com deficiência participarão deste Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais 
candidatos, como determinam os artigos 37 e 41, do Decreto nº 3.298/99, e alterações posteriores.
7.11 As vagas destinadas às pessoas com deficiência no subitem 7.1 que não forem preenchidas por falta de candidatos, por reprovação no Pro-
cesso Seletivo, serão preenchidas pelos demais candidatos, concorrentes às vagas gerais, observada a ordem de classificação.
8� DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
8.1 O Processo Seletivo será conduzido pela Comissão do Processo Seletivo, designada pelo Presidente do IEPTEC por meio de Portaria, e cons-
tará de duas fases, descritas abaixo:
PRIMEIRA FASE: ANÁLISE DOCUMENTAL (CARÁTER CLASSIFICATÓRIO);
a) Será constituída da análise das informações documentais comprovadas e contemplará a pontuação de 60 (sessenta) pontos para a experiência 
profissional específica na área de seleção e titulação para todos os candidatos de todos os cargos.
b) A análise documental será coordenada pela Comissão desse Processo Seletivo Simplificado.
c) Serão considerados títulos para pontuação, exclusivamente, aqueles discriminados na TABELA III;
d) Cada certificado ou declaração de experiência será pontuado uma única vez;
8�1�2 SEGUNDA FASE: PROVA DIDÁTICA - CARÁTER CLASSIFICATÓRIO e ELIMINATÓRIO�
8.1.2.1 A Prova Didática será realizada em locais e horários a serem divulgados no Edital de convocação, que será publicado no Diário Oficial do 
Estado do Acre, (www.diario.ac.gov.br) e corresponderá a 40 pontos.
8.1.2.2 Com base na lista organizada na forma estabelecida no item 10.1 serão convocados para a prova didática os candidatos ao cargo de 
Professor Formador Horista classificados na análise documental no quantitativo de 5 (cinco) vezes o número de vagas do cargo, respeitados os 
empates na última posição�
8.1.2.3 Os candidatos selecionados e convocados para a prova didática, que não comparecerem ao local, na data e horário estabelecidos, estarão 
automaticamente excluídos deste Processo Seletivo Simplificado.
8.1.2.4 A prova didática consistirá na elaboração de um Plano de Ação (Planejamento e apresentação de aula expositiva) conforme orientações do 
item 8.1.2.5 alíneas “a” e “b”. A entrega do planejamento escrito deve ser feita em 2 (duas) vias impressas, na data indicada no Edital de Convoca-
ção para a Prova Prática. Sendo que a não entrega do documento impresso acarretará na perda dos pontos relativos a esse item.
8.1.2.5 No Edital de Convocação para a prova didática, publicado no Diário Oficial do Estado do Acre, os candidatos que estiverem convocados 
deverão seguir rigorosamente:
a) Os candidatos deverão apresentar um dos temas indicados em Edital de Convocação, em formato de aula expositiva�
b) Os candidatos terão que apresentar seu Planejamento obedecendo ao tempo mínimo de 20 minutos e não ultrapassando o máximo de 30 minu-
tos, conforme cronograma de horários estabelecido pela comissão de avaliação deste processo de seleção.
8.1.2.6 O Plano de Ação terá pontuação máxima de 40 (quarenta) pontos, sendo que 10 (dez) pontos é na entrega do Plano de Ação (Planejamento) 
impresso de acordo com o item 8.1.2.8 e 30 (trinta) na apresentação da prova didática. 
8.1.2.7 O Plano de Ação terá como objetivo avaliar o candidato quanto ao domínio do assunto, à capacidade de comunicação, de organização do 
pensamento e de planejamento, às estratégias de ensino utilizadas, o domínio dos recursos didáticos utilizados e à apresentação da aula.
8.1.2.8 Para a prova didática os candidatos convocados deverão escolher os temas propostos nos componentes curriculares de acordo com o cargo para 
o qual está concorrendo que constará em Edital de Convocação.
8.1.2.9 A não entrega do Plano de Ação, escrito e impresso, acarretará na anulação dos 10 (dez) pontos correspondentes a esse item. Sendo que apenas 
a entrega física do documento não garante a pontuação inicial�
8.1.2.10 O não respeito à duração mínima ou máxima da apresentação do Plano de Ação resultará na perda de 5,0 (cinco) pontos. O candidato será 
avaliado considerando o desempenho efetivo, de acordo com as normas estabelecidas no ANEXO III�
8.1.2.11 Qualquer material ou recurso didático utilizado na execução da apresentação (Prova Didática) é de inteira responsabilidade do candidato. 
8.1.2.12 O instrumento de avaliação do Plano de Ação (Planejamento escrito) seguirá o modelo constante no ANEXO III deste edital.
8.1.2.13 Os candidatos deverão comparecer aos locais de prova munidos de documentos originais de identificação, no prazo de validade.
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8�1�2�14 Não será permitido o uso de celular ou gravador durante a realização da apresentação do Plano de Ação. Celulares deverão ser desligados 
e guardados até a saída definitiva do local da realização da segunda fase deste edital.
9� DA VIGÊNCIA 
9.1 O Processo Seletivo terá validade de 01 (um) ano a partir da data de publicação do resultado final e homologação, podendo ser prorrogado por igual 
período, conforme necessidade da Instituição. Os candidatos classificados poderão ser chamados a qualquer momento a critério da Coordenação Geral 
do PRONATEC/e-Tec na modalidade em EaD, devidamente motivado pelo número de turmas ou novas pactuações realizadas.
10� DA ANÁLISE CURRICULAR
10.1 A análise será realizada de acordo com as instruções e critérios estabelecidos na TABELA ABAIXO.
TABELA III 
CARGO: PROFESSOR FORMADOR HORISTA

TABELA DE PONTUAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS - E-TEC (Professor Formador Horista) Titulação legal mínima exigida para inscrição neste Processo Seletivo: 
Graduação na área à qual irá concorrer, conforme quadro de vaga.
FORMAÇÃO ACADÊMICA (não cumulativa) PONTUAÇÃOTitulação Acadêmica obtida em Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC (não cumulativo, será considerado a maior titulação)
Pós-graduação strito sensu (Doutorado) 14,0
Pós-graduação strito sensu (Mestrado) 10,0
Pós-graduação lato sensu (Especialização) 8,0
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
Experiência comprovada de no mínimo 1 (um) ano de magistério: (limitado a 30 pontos) Obs.: Experiência acima de 6 (seis) 
meses será considerada 1 (um) ano.

PONTUAÇÃO
UNITÁRIA MÁXIMA

a) Em docência de Ensino Fundamental, Médio e Técnico e Superior de no mínimo 1 (um) ano (Cada 12 meses de experiência 
comprovada equivalerá a 05 (cinco) pontos, podendo ser apresentado 36 meses de comprovação). 5,0 15,0

b) Experiência Comprovada em Educação a Distância, de no mínimo 6 (seis) meses. (Cada 6 meses de experiência compro-
vada equivalerá a 05 (cinco) pontos, podendo ser apresentado 18 meses de comprovação). 5,0 15,0

SUBTOTAL 30,0

QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL PONTUAÇÃO
UNITÁRIA MÁXIMA

Certificados ou declarações que comprovem a qualificação profissional na área de informática com carga horária mínima de 
20 horas (cada 20 horas de curso equivalerá a 02 (dois) pontos, podendo ser apresentado no máximo 80 horas). 2,0 8,0

Certificados de cursos/oficinas de qualificação ou aperfeiçoamento profissional, com carga horária mínima 20 (vinte) horas, 
na modalidade em EaD. (Cada certificado de no mínimo 20 horas equivale a 2 (dois) pontos, podendo ser apresentadas no 
máximo 2 (duas) comprovações).

2,0 4,0

Certificados ou declarações que comprovem a participação em capacitações pedagógicas em educação básica, profissional 
ou superior com duração mínima de 20 (vinte) horas. (Cada comprovação equivale a 2 (dois) pontos, podendo ser apresenta-
das no máximo 2 (duas) comprovações).

2,0 4,0

SUBTOTAL 16,0
TOTAL DA PRIMEIRA FASE 60,0

PLANO DE AÇÃO
PONTUAÇÃOEntrega do Plano de Ação escrito e impresso em duas vias, um dia antes da apresentação� Atender aos requisitos da avalia-

ção da prova didática descrita no ANEXO III deste edital.
PONTUAÇÃO MÁXIMA (SOMATÓRIA DE TODOS OS ITENS) 40,00

SUBTOTAL 40,0
PONTUAÇÃO FINAL DAS FASES 100 PONTOS

10.2 Serão pontuados somente os certificados que descrevam a carga horária.
10.3 Não será pontuada experiência na forma de estágio acadêmico ou aprendizado ou ainda o tempo necessário para comprovação de requisito 
mínimo do cargo pretendido�
10.3.1 Será pontuada experiência na forma de estágio remunerado desenvolvido em instituições públicas e particulares.
10.4 Para comprovação da experiência em docência deverá ser observado o quadro a seguir:

TIPO ATIVIDADE COMPROVAÇÃO

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

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

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

10.5 Na comprovação da experiência profissional deverá ser informado o período contendo dia, mês e ano. 
11� DA CLASSIFICAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO
11.1 A classificação preliminar dar-se-á em razão da ordem decrescente da nota obtida, individualizada por área e por município e será divulgada 
por meio do Diário Oficial do Estado do Acre. 
11.2 No caso de igualdade de pontuação na classificação, serão observados os seguintes critérios de desempate:
a) o candidato com maior idade;
b) maior número de pontos no item 10; e
c) persistindo o empate, terá preferência maior número de pontos no item Experiência Comprovada.
11.3 A divulgação da classificação preliminar dos candidatos será disponibilizada no Diário Oficial do Estado do Acre.
11.4 Será desclassificado deste Processo Seletivo Simplificado o candidato que:
a) apresentar documento, rasurado, ilegível, incompleto ou falso;
b) desrespeitar algum membro da Comissão do Processo Seletivo Simplificado;
c) descumprir quaisquer das normas deste Edital; 
d) não participar de qualquer etapa deste Processo Seletivo Simplificado;
e) comparecer em qualquer etapa do Processo Simplificado sob efeito de bebida alcoólica e/ou sobre efeito de entorpecentes ou de substâncias 
químicas, visivelmente identificado por qualquer membro da comissão;
f) comparecer em qualquer etapa do Processo Simplificado portando arma branca ou arma de fogo. Ainda que o candidato possua o porte de arma, 
ficará impedido de realizar a prova didática armado; 
g) não atingir 15% do total de pontos da primeira fase; e 
h) não atingir 35% do total de pontos na soma das notas das fases�
11.5 Será desclassificado o candidato que não entregar o Curriculum Vitae, as cópias dos documentos comprobatórios e documento de identifica-
ção, legíveis e sem rasuras e acondicionados em envelope lacrado;
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12� DO RESULTADO
12�1 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os resulta-
dos e demais publicações referentes a este edital.
12�2 Os candidatos selecionados somente perceberão bolsas se res-
peitadas às normas estabelecidas na Lei Federal nº 12�513/2011 e suas 
alterações, bem como a Instrução Normativa nº 03/2017. 
12�3 As dúvidas decorrente deste Edital poderão ser dirimidas pelo en-
dereço eletrônico: processoseletivo�ieptec@gmail�com 
13� DOS RECURSOS:
13�1 Os candidatos poderão interpor Recurso Administrativo, impreteri-
velmente, em 2 dias uteis, a contar da data de publicação do resultado 
parcial do processo seletivo�
13�2 Os recursos serão dirigidos ao Presidente da Comissão do Proces-
so Seletivo, conforme critérios abaixo:
a) Apresentação conforme o modelo constante no ANEXO IV, transcrito 
de forma legível ou impresso, contendo, obrigatoriamente, as alegações e 
seus fundamentos, especificando, município, cargo/área, código do requisi-
to mínimo e turno, o número do CPF, nome do candidato e sua assinatura;
b) O candidato deverá ser claro, conciso e objetivo no seu pleito. Recur-
so inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido;
c) Os recursos cujo teor desrespeite a banca examinadora será prelimi-
narmente indeferido;
d) O candidato poderá questionar apenas sua própria nota.
13�3 Serão preliminarmente indeferidos os recursos que não atenderem 
aos requisitos acima;
13.4 A Comissão do Processo Seletivo divulgará os resultados dos re-
cursos no Diário Oficial do Estado do Acre www.diario.ac.gov.br
13.5 O recurso deverá ser protocolado no local onde a inscrição foi efetua-
da, conforme TABELA II do subitem 6�1 ou para o e-mail processoseletivo�
ieptec@gmail�com� Somente serão considerados e avaliados os recursos 
encaminhados via e-mail ou entregues nos locais até às 17h, horário local.
14� DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 
14.1 A contratação dos candidatos obedecerá rigorosamente à classifi-
cação para o cargo, publicada no Diário Oficial do Estado do Acre, que 
será a fonte oficial para tomada de conhecimento das informações de 
convocação para contratação�
14�2 A contratação de que trata este Edital, destina-se ao preenchimento 
de vagas, de acordo com o ANEXO I, sendo considerados como cadastro 
de reserva o quantitativo de 03 (três) vezes o número de vagas ofertadas, 
que poderão ser convocados de acordo com a necessidade da instituição� 
14.3 O período contratado será conforme estabelecido no subitem 16.2 
deste edital, podendo ser prorrogado por igual período, conforme a ne-
cessidade da Instituição�
14.4 Para ser contratado, o candidato deverá satisfazer, cumulativa-
mente, os seguintes requisitos:
a) ser aprovado neste Processo Seletivo Simplificado;
b) ser brasileiro nato ou naturalizado; 
c) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme 
definido neste Edital;
14�4�1 E apresentar os seguintes documentos:
a) Diploma ou declaração, conforme especificado para cada cargo;
b) Documento Oficial de Identidade – RG ou outros;
c) Cadastro de Pessoa Física - CPF;
d) Título Eleitoral;
e) Cartão do PIS/PASEP, no caso de já ter sido empregado ou número 
do NIT no caso de ser este o primeiro emprego;
f) Certidão de quitação com a Justiça Eleitoral e negativa da Justiça 
Federal e Justiça Estadual (Cível e Criminal):
Certidão de Quitação com a Justiça Eleitoral (Cível e Criminal) (www.
tre-ac�jus�br/eleitor/certidoes/certidao-quitacao-eleitoral); 
Certidão Negativa da Justiça Federal (Cível e Criminal) (www.trf1.jus.br/
Servicos/Certidao/); 
Certidão de Distribuição Estadual – Ação: Cível (http://esaj.tjac.jus.br/
esaj/portal.do?servico=810000);
Certidão de Distribuição Estadual – Ação: Criminal (http://esaj.tjac.jus.
br/esaj/portal.do?servico=810000);
g) Comprovante de quitação com as obrigações militares (somente para 
o sexo masculino);
h) Comprovante de residência atual;
i) Comprovante de conta de pessoa física, em nome do candidato (a 
conta poderá ser de qualquer banco, desde que esteja ativa);
j) Comprovante de realização de Cadastro de credor junto à Secretaria 
de Estado da Fazenda (SEFAZ). Os documentos necessários para este 
cadastro são: RG, CPF, PIS/NIT/PASEP, comprovante de conta bancá-
ria ativa e comprovante de endereço atualizado. O candidato que já pos-
suir cadastro deverá apresentar somente comprovante de sua ativação. 
Informações no site: www.sefaz.ac.gov.br; 
k) 1 foto 3x4 colorida;
l) Documentação comprobatória da situação funcional, no caso de ser-
vidor público;
m) Declaração que não há incompatibilidade ou impedimento para o 
recrutamento, conforme Anexo IV;

n) Declaração de disponibilidade do Bolsista, conforme anexo V�
14.5 O candidato selecionado, no prazo de até 03 (três) dias a contar da 
convocação, deverão apresentar-se nos locais e horários definidos no 
Diário Oficial do Estado do Acre (www.diario.ac.gov.br).
14.6 O candidato aprovado neste Processo Seletivo Simplificado que 
não se apresentar no prazo e local definidos no Diário Oficial do Estado 
do Acre será considerado desistente e sua vaga preenchida por outro 
candidato aprovado, respeitada a classificação geral.
14�7 O candidato convocado em substituição a candidato desistente, 
conforme previsto no subitem 14.6, terá o prazo de até 03 (três) dias, a 
contar da convocação, para se apresentar, caso contrário será também 
considerado desistente�
14.8 O Termo de Compromisso, poderá ser rescindido a qualquer mo-
mento de pleno direito, mediante motivação da Coordenação Geral do 
PRONATEC/Rede e-Tec na modalidade em EaD, com comunicação 
escrita e antecedência mínima de 15 (quinze) dias a interesse da ad-
ministração�
14.9 O Termo de Compromisso só será assinado pelo candidato aprova-
do e validado pela instituição após assinatura de Declaração Disponibi-
lidade, ANEXO VI, formulada pela Divisão de Gestão de Pessoas� Atra-
vés dessa declaração o candidato atesta que não é portador de Cargo 
em Comissão – CEC, bem como que não é membro da Comissão de 
Processo Seletivo, declarando também se possui ou não vínculo com 
a administração pública� Se possuir vínculo, constado na declaração, 
o selecionado atestará também que haverá compatibilidade de horário 
entre as atividades exercidas, de forma que não haverá prejuízo à sua 
carga horária regular e ao atendimento do plano de metas do órgão que 
possui vinculação, conforme ANEXO V do presente Edital�
14�10 Não poderão assinar o Termo de Compromisso às pessoas que 
possuam Cargo em Comissão – CEC, nos termos da Lei Complemen-
tar nº 247 de 17 de fevereiro de 2012, bem como pessoas já possuam 
bolsas custeadas com recurso Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE).
15� DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
15.1 O resultado final para o cargo de PROFESSOR FORMADOR HO-
RISTA será a soma das notas da análise curricular e prova didática. 
15.2 O resultado final será divulgado no Diário Oficial do Estado do Acre 
(www.diario.ac.gov.br) 
16� DO INÍCIO DAS ATIVIDADES
16.1. As atividades serão iniciadas em dia, horário e local estabelecidos 
pela Coordenação Geral do PRONATEC/ Rede e-Tec na modalidade 
EaD, cabendo ao bolsista acatar integralmente essas definições, sob 
pena de desligamento do programa�
16.2. O período contratado será conforme o ANEXO I, podendo ser pror-
rogado por igual período, conforme necessidade da instituição�
17� DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1 A aprovação no Processo Seletivo assegurará apenas a expec-
tativa de direito à concessão da bolsa, ficando a concretização deste 
ato condicional à observância das disposições legais pertinentes, bem 
como da respectiva disponibilização financeira, em função da formação 
das turmas, da rigorosa ordem de classificação e do prazo de validade 
do Processo Seletivo�
17.2 A inexatidão ou irregularidade de informações, ainda que constata-
das posteriormente, eliminará o candidato do Processo Seletivo, decla-
rando-se nulos todos os atos decorrentes de sua inscrição�
17.3 A inscrição do candidato implicará o conhecimento destas normas 
e o compromisso de cumpri-las�
17.4 Será excluído o candidato que, em qualquer etapa do Processo 
Seletivo, utilizar meio fraudulento, meio ilícito, proibido ou atentar contra 
a disciplina no local de realização das inscrições ou análise documental.
17�5 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publica-
ções e comunicados referentes a este processo Seletivo Simplificado no 
Diário Oficial do estado do Acre.
17�6 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo 
Seletivo, em primeira instância e pela Coordenação Geral do PRONA-
TEC /Rede e-Tec na modalidade EaD em segunda instância.
17.7 O candidato selecionado poderá obter informações junto à Comis-
são deste Processo Seletivo Simplificado.
17.8 Será obedecida de forma rigorosa a ordem de classificação para o 
preenchimento das vagas�
17.9 É vedado o acumulo, por um mesmo profissional, de bolsas de di-
ferentes atribuições e a participante com vinculação a outro programa de 
bolsa, com exceção de CAPES e CNPq, bem como não se admite a con-
cessão de bolsas para ocupantes de cargos em comissão exclusivos�
17�10 O candidato que vier a ser contratado como Bolsista nos cursos 
PRONATEC /Rede e-Tec na modalidade EaD cumprirá horários de ati-
vidades de acordo com a necessidade da Instituição� 
Rio Branco – Acre, 17 de setembro de 2019�

Francineudo Souza da Costa 
Presidente
Decreto Nº 2�660/2019
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - Nº 005/2019 - EaD
ANEXO I
PROFESSOR FORMADOR HORISTA – IEPTEC 2019

CÓDIGO UNIDADE TEMÁTICA CARGA 
HORÁRIA TURNO VAGAS PORTADORES 

DE DEFICIÊNCIA TOTAL

RIO BRANCO
CEPT GASTRONOMIA 

(Vaga comum a todos os cursos: Guia de Turismo, Hospedagem, Restaurante e Bar e Agenciamento de Viagens)
PROFESSOR FORMADOR HORISTA EAD e-Tec

INGLÊS TÉCNICO

RBR-IT Curso Superior em Letras Inglês, ou Curso Superior em qualquer área 
de formação com curso comprovado em língua inglesa nível avançado� 60h - 01 - 01

RIO BRANCO
ESCOLA TÉCNICA EM SAÚDE MARIA MOREIRA DA ROCHA

PROFESSOR FORMADOR HORISTA EAD e-Tec
CURSO TÉCNICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DISCIPLINA VIGILÂNCIA SANITÁRIA – 100 HORAS

RBR-VS Curso Superior em qualquer área de formação com experiência com-
provada de no mínimo 1 ano em atividade de controle de endemias� 100h MANHÃ, TARDE 

OU NOITE 01 - 01

CURSO TÉCNICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE
DISCIPLINA VIGILÂNCIA E CONTROLE DAS ENDEMIAS – 90 HORAS

RBR-CE Curso Superior em qualquer área de formação com experiência com-
provada de no mínimo 1 ano em atividade de controle de endemias� 90h MANHÃ, TARDE 

OU NOITE 01 - 01

CURSO TÉCNICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE
DISCIPLINA VIGILÂNCIA AMBIENTAL – 100 HORAS

RBR-SA Curso Superior em Engenharia Ambiental com experiência comprovada 
de no mínimo 1 ano em atividade de Vigilância em Saúde. 100h MANHÃ, TARDE 

OU NOITE 01 - 01

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - Nº 005/2019 - EaD
ANEXO II
FICHA DE INSCRIÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - Nº 005/2019 - EaD
(Comprovante de inscrição – Via da Comissão)
DADOS DO CANDIDATO
NOME:
RG: CPF:
DATA DE NASCIMENTO: TELEFONE:
PORTADOR DE DEFICIENCIA: ( ) NÃO ( ) SIM - QUAL:
DADOS DA INSCRIÇÃO
MUNICÍPIO CARGO/AREA CÓDIGO DO REQUISITO MÍNIMO TURNO

LOCAL E DATA_____________________________ _____ / _____ / _____�
Assinatura do candidato (a) Assinatura da mesa receptora 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – Nº 005/2019 - EaD
(Comprovante de inscrição – Via do Candidato)
DADOS DO CANDIDATO
NOME:
RG: CPF:
DATA DE NASCIMENTO: TELEFONE:
PORTADOR DE DEFICIENCIA: ( ) NÃO ( ) SIM - QUAL:
DADOS DA INSCRIÇÃO
MUNICÍPIO CARGO/AREA CÓDIGO DO REQUISITO MÍNIMO TURNO

LOCAL E DATA_____________________________ _____ / _____ / _____�
Assinatura do candidato (a) Assinatura da mesa receptora 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - Nº 005/2019 - EaD
ANEXO III
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO
PLANEJAMENTO ESCRITO: 10,0
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 0 a 30,0

Nº CRITÉRIOS AVALIAÇÃO
01 Define de maneira clara as habilidades/objetivos a serem postados no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)
02 Demonstra conhecimento das atribuições de um professor formador horista
03 Demonstra conhecimento para utilizar as ferramentas em EaD�
04 Apresenta atividade de blog, fóruns, questionários, chats para levantamento de conhecimento prévio dos educandos.

05 Apresenta linguagem específica da EaD, como: plataforma, AVA (ambiente virtual de Aprendizagem) AVEA (Ambiente Virtual 
de Ensino Aprendizagem, plataforma, moodle, chats, blog, questionário.

06 Apresenta estratégias de avaliação coerentes com o ensino da EaD, tais como: participação nos fóruns, assiduidade de acesso 
a plataforma, respostas dos questionários, realização das atividades postadas dentro do tempo previsto.

07 Distribui de forma adequada o tempo para as atividades�
SUBTOTAL:

Houve a entrega do planejamento inscrito, antes do inicio do desenvolvimento do planejamento? ( ) sim ( ) não
Pontuação do Planejamento inscrito: ______________

TOTAL:

__________________________________________
ASSINATURA DO AVALIADOR
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 005/2019 - EaD
ANEXO IV
REQUERIMENTO PARA RECURSO
IDENTIFICAÇÃO PESSOAL
NOME: DATA DE NASCIMENTO:
CPF: RG:
CARGO/AREA A QUE CONCORRE:
MUNICÍPIO AO CARGO QUE CONCORRE:  CARGA HORÁRIA:
FORMAÇÃO:

O PRESENTE RECURSO REFERE-SE A : 

( ) pontuação atingida pelo candidato
( ) desclassificação do candidato
( ) eliminação do candidato
( ) outros

JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO

________________________ – Acre, _____ de ___________ de 2019�
__________________________________________
Assinatura do candidato

INSTRUCÕES:
Somente serão analisados pela Comissão do Processo Seletivo os recursos protocolados dentro dos prazos previstos e formulados de acordo com 
as normas estabelecidas no item 13 deste Edital�

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 005/2019 - EaD
ANEXO V

COM VÍNCULO 
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO HÁ INCOMPATIBILIDADE
OU IMPEDIMENTO PARA O RECRUTAMENTO
Eu, _____________________________________________________,
brasileiro, Estado Civil: _____________, Profissão: ________________, 
RG nº ____________________, CPF _______________________, DECLARO, para os devidos fins, que não possuo Cargo em Comissão – CEC 
no âmbito da Administração Pública, bem como que o desempenho das atividades que serão por mim exercidas no âmbito do PRONATEC/e-Tec 
na modalidade EaD - NÃO TRARÁ NENHUM PREJUÍZO A MINHA CARGA HORÁRIA REGULAR E AO ATENDIMENTO DO PLANO DE METAS DA 
INSTITUIÇÃO A QUAL ESTOU VINCULADO, não restando incompatibilidades ou impedimentos que impliquem no meu recrutamento�
________________________ – Acre, _____ de ___________ de 2019�
Nome do Recrutado: ________________________________________
CPF nº ___________________________

SEM VÍNCULO 
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO HÁ INCOMPATIBILIDADE
OU IMPEDIMENTO PARA O RECRUTAMENTO
Eu,_____________________________________________________,
Brasileiro/a, Estado civil:_____________, Profissão: _______________, 
RG nº:_____________________, CPF nº _______________________, 
DECLARO, para os devidos fins, que não possuo Cargo em Comissão – CEC no âmbito da Administração Pública ou Função Gratificada no âmbito 
do PRONATEC/e-Tec na modalidade EaD, bem como que NÃO POSSUO NENHUM VÍNCULO CAPAZ DE GERAR CONFLITO DE CARGA HORÁ-
RIA; não restando incompatibilidades ou impedimentos que impliquem no meu recrutamento�
________________________ – Acre, _____ de ___________ de 2019�
_______________________________________________________
Assinatura do Recrutado
CPF nº:_____________________________

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 005/2019 - EaD
ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO BOLSISTA
Senhor Francineudo Souza da Costa 
Presidente do IEPTEC
Eu,_____________________________________________________, 
Nacionalidade:_______________, Estado Civil:___________________, 
CPF nº _______________, residente e domiciliado (a) ______________________________________________________________________
CEP.:        _________________, telefone/celular: (68) __________________
e-mail: __________________________________________________, 
candidato(a) aprovado(a) na Classificação do Edital nº________ /2019, para o cargo de______________________________________ no muni-
cípio de ____________________________ -Ac, venho respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, em atendimento ao EDITAL nº________ 
/2019, declarar que tenho disponibilidade de carga horaria para exercer atividades no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
– PRONATEC/e-Tec na modalidade EaD no turno da ____________________, perfazendo uma carga horária de _______________________, 
conforme necessidade dessa Instituição�
______________________ – Acre, ______ de ____________ de 2019�
______________________________________________________
Assinatura do Bolsista

ESTADO DO ACRE
INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – IEPTEC
GABINETE DO PRESIDENTE

TERMO DE RATIFICAÇAO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Considerando as razões e documentação juntada no processo administrativo nº 2019.08.025, RESOLVO, com base na legislação aplicável ao caso, 
RATIFICAR a Dispensa de Licitação, com fulcro no art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, autorizando a contratação da 
empresa COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, autorizada no ramo de seguro de vida, contra acidentes pessoais, do tipo coletivos, 
para 1.400 (mil e quatrocentos) educandos regularmente matriculados nos Cursos Técnicos e de Formação Inicial e Continuada para atender as 


