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CONTRATO Ns 028/2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E
GESTÃO TRIBUTÁRIA,

DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 53896/2022

TERMO DE CONTRATO 028/2023, QUE
FAZEM ENTRE SI A SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO
TRIBUTÁRIA E A EMPRESA FUNDACAO
SOUSANDRADE DE APOIO AO DESENVOL DA
UFMA.

Por este instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA com sede Praça Prof.
Joca Rego, 121, Balsas - MA, inscrita no CNPj sob o N^; 06.441.430 /0001-25, através da
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA,
neste ato representado pela Secretária de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária, Sra.
CAMILA FERREIRA COSTA, portadora do CPF 002.231.343-50, inscrita na Cédula de
Identidade n^ 189338020010 SSP/MA, residente e domiciliada na Cidade de Balsas,
doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa FUNDACAO SOUSANDRADE DE
APOIO AO DESENVOL DA UFMA, inscritofa) no CNPJ/MF sob o n® 07.060.718/0001-12,
sediado(a) na Rua das juçaras, n^ 28, Qd. 44, Renascença 1, São Luís - CEP; 65075-230
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) EVANGELINA
MARIA MARTINS NORONHA, portador(a] do CPF n® 037.993.103-63, tendo em vista o que
consta no Processo n® 53896/2022 e em observância às disposiçõe.s da Lei n® 8.666, de 21
de junho de 1993, especificamente o seu artigo 24, inciso XIII e Súmula 287 do TCU,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitação n®
001/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

I. CLÁUSULA PRINEUIA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de empresa especializada,
para realização do Concurso Público Municipal, visando à futura contratação de
profissionais, para que possam atender as necessidades da Prefeitura Municipal de
Balsas/MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico, anexo
do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Projeto Básico deste Processo, identificado no
preâmbulo e à proposta empresa CONTRATADA, independentemente de transcrição.

5í1. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

2.1. O prazo para prestação dos serviços será de 210 {duzentos e dez) dias, contados da
emissão da ordem de início para os serviços, podendo ser este prazo prorrogado a critério
da Administração.

2.2. À Administração reserva-se o direito unilateral de, a qualquer momento, rescindir o
Contrato, nos casos e formas previstas nos Art. 78 a 80 da lei 8.666/93 e alterações
posteriores.
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I. CLÁUSUtA TERCEIRA - PREÇO.

3.1. O valor global deste contrato será a somatória dos valores das inscrições, conforme
propostos pela Contratada, assim, considerando a estimativa de 6.000 (seis mil)
candidatos inscritos e considerando a proposta da CONTRATADA é de R$ 90,31 (noventa
reais e trinta e um centavos) por candidato inscrito, resulta-se no valor total estimado de
R$ 541.860,00 (quinhentos e quarenta e um mil oitocentos e sessenta reais).

3.2. É importante ressaltar que para efeitos do cáicuio, o valor final do contrato será
igual ao número de candidatos efetivamente inscritos (pagantes e isentos)
multiplicado peio vaior de R$ 90,31 (noventa reais e trinta e um centavos).

3.3. No vaior acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete,
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CUüSULA QUARTA - DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. A despesa com os serviços referente a reaiização de concurso público, correrá a conta
dos recursos orçamentários, conforme documento expedido pela Contabilidade do
Município, para o exercício do ano 2023, na classificação abaixo:

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS
HUMANOS
Ação
Função: 04
Sbfunção: 122
Programa: 0041
Projeto / Atividade / Oper. Especial: 2-012
04.122.0Q41.2-012 -MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO E DA |SM
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos

Recursos não Vinculados de Impostos500

g. CLÁUmA QUINTA- PAGAMENTO.

5.1. O pagamento pelos serviços técnicos especializados dever ser realizado conforme
cronograma abaixo;

DESEMBOLSO (%) VENCIMENTOPARCELA
Até cinco dias após o encerramento das inscrições, conforme
determinado no calendário de eventos do certame.50%1«

2* 40% Até cinco dias após a aplicação da Prova Objetiva.
Até cinco dias após o resultado final do referido certame10%
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5.2. 0 pagamento será efetuado referente realização do concurso público municipal, após a
comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o sistema
de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos com a
Previdência Social, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, devidamente atestadas pelo
setor competente. Será verificada também sua regularidade com os Tributos Federais,
mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com
efeito de negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.

5.3. É vedada expressamente a realização de cobranças de forma diversa da estipulada
neste termo de referência, em especial, a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o
proteste de título, sob pena de aplicação dos sansões previstas neste instrumento e
indenização pelos danos decorrentes.

5.4. Nenhum pagamento será efetuadoao contratado caso o mesmo se encontre em situação
irregular perante a Previdência Social (INSS), o Fundo de Garantia sobre o Tempo de Serviço
(FGTS), Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) e os Tributos Federais, conforme
item 5.2.

i

6.1. A fiscalização/ gestão da execução dos serviços de realização do concurso público
municipal, estará a cargo da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos,

por intermédio da servidora Suiliglézia Pinheiro de Sousa do Amaral, MAT. n° 2900-1,

designada para tal finalidade, nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/93.

%;%aDSUlál SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRADA

7.1. Elaborar edital do Concurso Público Municipal, compreendendo:
7.1.1. Elaboração e montagem da minuta do edital e encaminhamento do mesmo à
Comissão Executiva do Concurso Público, no prazo de dez dias após a assinatura do
contrato.
7.1.2. Correção e reenvio do edital no prazo de até cinco dias úteis após retorno da
Comissão Executiva do Concurso Público Municipal, em caso de desconformidades
apontadas pela Comissão, para fins de remessa ao Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão.
7.1.3. Elaboração do programa do Concurso Público Municipal, da definição dos
conteúdos programáticos e/ou bibliografias, por função pública, em conjunto com a
Comissão Executiva do Concurso Público.
7.1.4. Especificação das disciplinas que irão compor a prova escrita, o peso que será
atribuído a cada questão, a média mínima, por disciplina, para classificação e os
critérios de eliminação sumária dos candidatos, em conjunto com a Comissão
Executiva do Concurso Público Municipal.
7.1.5. Elaboração e especificação do teste de aptidão física e do curso introdutório de
formação inicial e continuada, em conjunto coma Comissão Executiva do Concurso
Público Municipal. rvAMOtiMkèiAft*
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7.1.6. Regulamentação da forma de inscrição, das exigências nos dias de aplicação de
provas e cursos (horário de início, duração, tolerância para atrasos, documentação a
ser apresentada, etc.), da aplicação das provas escritas, do teste de aptidão física e do
curso introdutório de formação inicial e continuada, da interposiçào de recursos e
demais dados necessários ao esclarecimento dos candidatos quanto às regras do
certame.
7.1.7. Seleção e convocação das bancas examinadoras.
7.1.8. Preparação de todo o material de apoio para a equipe responsável pela
aplicação e fiscalização do Concurso Público Municipal.

7.2. Efetuar inscrições dos candidatos, compreendendo:
7.2.1. Definição dos dados pessoais necessários, elaboração e impressão de modelo
de ficha de inscrição, se necessário, com previsão de campo para que os candidatos
solicitem condições especiais para realizar as provas.
7.2.2. Disponibilizaçâo das inscrições em site próprio, desde o preenchimento do
formulário até a geração do boleto para pagamento da taxa de inscrição.
7.2.3. Treinamento aos encarregados pelo recebimento das inscrições.
7.2.4. Garantia de isenção na taxa de inscrição para candidatos, em conformidade com
a legislação municipal.
7.2.5. Viabilização das inscrições pelo período mínimo de oito dias ininterruptos, sem
interrupções.
7.2.6. Manutenção em site próprio de todas as informações relativas ao concurso
público municipal, disponibilizando o edital de abertura das inscrições, cronograma,
conteúdo programático e demais Anexos ao Edital, bem como outras informações de
interesse dos candidatos.
7.2.7. Análise de todas as inscrições efetivadas, objetivando a conferência do
preenchimento dos dados obrigatórios para homologação das mesmas.
7.2.8. Emissão e entrega, para Comissão Executiva do Concurso Público Municipal, de
relatório contendo, em ordem alfabética, o nome. função e número da inscrição, bem
como as inscrições indeferidas, mediante fundamentação do(s) motivo(s) do
indeferimento, até cinco dias antes da realização das provas objetivas.
7.2.9. Confecção das listas de distribuição dos candidatos por locais de prova e lista
de presença, contendo em ambas nome do candidato, número documento de
identidade e número de inscrição.

7.3. Confeccionar, aplicar e corrigir as provas objetivas, para as funções indicadas,
compreendendo:

7.3.1. Elaboração de questões inéditas de português, matemática, conhecimentos
gerais e conhecimentos específicos, num total mínimo de 40 (quarenta) questões por
função pública.
7.3.2. Elaboração de questões em conformidade com o nível de escolaridade exigido
para a função pública, bem como suas atribuições, dispondo de profissionais
especializados, devidamente habilitados, para comporem as Bancas Examinadoras.
7.3.3. Digitação e edição de todo mateia gráfico (provas, gabaritos, listas de presença,
atas de ocorrência, lista de distribuição dos candidatos por locais de prova)
necessários à realização das provas.
7.3.4. Manutenção e garantia do sigilo quanto as questões da prova, bem como do
gabarito oficial.
7.3.5. Identificação prévia à Comissão Executiva do Concurso Público dos
profissionais que irão compor as bancas examinadoras do certame, com o fito de que
seja verificada a isenção e idoneidade dos mesmos.

1vANG£lMA
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7.3.6. Distribuição dos candidatos nos locais de prova, por meio de listas previamente
divulgadas e também afixadas nos locais onde ocorrerão as provas, bem como na
porta das salas de prova.
7.3.7. Emissão da relação geral dos candidatos em ordem alfabética, contendo o local
de realização das provas.
7.3.8. Mapeamento e identificação das salas para realização das provas.
7.3.9. Elaboração dos materiais de apoio para realização das provas, em
conformidade com a metodologia adotada pela empresa.
7.3.10. Acondicionamento e transporte dos cadernos de prova ao local de aplicação
com 0 devido lacre garantidor de sigilo e segurança, bem como para a banca
examinadora responsável pela correção das mesmas e posteriormente até a
transferência dos documentos ao Município (para arquivo).
7.3.11. Treinamento e contratação dos coordenadores, fiscais e pessoal de apoio
necessários para aplicação efetiva das provas, devendo esta equipe ser proporcional
ao número de candidatos.
7.3.12. Garantia de condições especiais para os candidatos que fizerem tal solicitação
no ato da inscrição.
7.3.13. Desindentificaçâo dos candidatos nos cartões de resposta, independente do
meio utilizado para correção dos mesmo (manual ou óptico).
7.3.14. Confecção e consequentemente fornecimento de apenas um cartão resposta
por candidato.
7.3.15. Correção e entrega das provas objetivas, com emissão de boletins e/ou
relatórios de notas de todos os candidatos, inclusive os desclassificados, para
publicação.

7.4. Atendimento das obrigações explicativas no item III, deste memorial, que se
aplicarem, para a aplicação e correção da avaliação final.

7.4.1. Atribuição da pontuação em conformidade com os critérios preestabelecidos,
em conjunto com a Comissão Executiva do Concurso Público Municipal.
7.4.2. Processamento das notas e elaboração de boletins e/ou relatórios de notas de
todos os candidatos, inclusive os desclassificados, para divulgação de resultados
dessa etapa.

7.5. Examinar, emitir parecer e dirimir dúvidas nos casos de recursos ou medidas
judiciais relacionadas ao Concurso Público Municipal, compreendendo:

7.5.1. Recebimento dos recursos impetrados através da internet, no site da
CONTRATADA, ou no setor de Protocolo da CONTRATANTE, segundo regras e modelo
definidos no edital do concurso.
7.5.2. Encaminhamento dos pedidos de revisão às bancas examinadoras para análise.
7.5.3. Fundamentação das respostas aos pedidos de recursos impetrados, com
emissão de parecer individualizado e atualização, quando necessário, dos gabaritos
oficiais e das notas dos candidatos, bem como da lista dos aprovados e classificados.
7.5.4. Encaminhamento de relatórios fundamentados à CONTRATANTE por ocasião
da interposição de eventual medida de intervenção judicial relacionada ao Concurso
Público Municipal.

7.6. Processar a classificação final dos candidatos, compreendendo:
7.6.1. Emissão dos relatórios de noras, com a discriminação individual do
desempenho de cada candidato classificado, englobando todas as etapas do Concurso
Público Municipal.
7.6.2. Aplicação dos critérios de desempate de notas, caso seja necessário, de acordo
com 0 previsto no edital de inscrições.

íVAMíail* MAMU
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7.6.3. Elaboração de relatórios de homologação final, contemplando todos os
aprovados por ordem de classificação.

7.7. Garantir a participação de candidatos portadores de necessidades especiais - PNE no
Concurso Público Municipal, compreendendo:

7.7.1. Garantia das condições necessárias ao atendimento dos candidatos PNE para
realização de todas as etapas do certame, caso necessitem.
7.7.2. Previsão no edital de os candidatos PNE poderão fazer as provas em igualdade
de condições com os demais candidatos.
7.7.3. Garantia da classificação dos candidatos PNE, dentro do número de vagas
existentes no concurso, nos termos da lei específica.

7.8. Garantir o acompanhamento presencial do Concurso Público Municipal por membro
de sua equipe de trabalho, em todas as suas etapas.
7.9. Garantir aos membros da Comissão Executiva o acompanhamento  presencial
Concurso Público Municipal em todas as suas etapas.
7.10. Assumir integralmente a responsabilidade pelo custo total necessário à efetivação
de todas as etapas do Concurso Público Municipal, incluindo as despesas com transporte
dos técnicos responsáveis pela aplicação das provas, o fornecimento e entrega nos locais
de realização os materiais gráficos, de escritório, lanches e agua, garantindo a segurança e
tudo mais que se fizer necessário à realização efetiva da seleção.
7.11. Arcar com todas as despesas referentes a remessa de material relacionado ao
Concurso Público Municipal.
7.12. Adotar medidas necessárias ao correto e fiel cumprimento do objeto ora contratado
(Concurso Público Municipal), de acordo com as exigências estabelecidas pela
CONTRATANTE e dispositivos legais pertinentes à realização do certame.

8. CLAUSUU OITAVil > OBRIGAÇÕES DA CONTRANTE

8.1. São obrigações da CONTRATANTE, além de outras decorrentes da natureza do
contrato as demais listadas abaixo;

8.1.1. Disponibilizar em tempo hábil, a legislação relativa à criação dos cargos, lei
Orgânica do Município, Estatuto do Servidor Público Municipal, Planos de Carreiras e
documentos de nomeação da Comissão de Concurso e outros documentos legais
pertinentes;
8.1.2. O recolhimento das inscrições, em conta especifica a ser fornecida pela
Secretaria Municipal no ato da elaboração do edital, utilizando-se para tanto de
instituição bancária:
8.1.3. Disponibilizar informações para criação da página da internet por meio da qual
os candidatos farão as inscrições e geração de boletos da taxa de inscrição;

8.1.4. Firmar convênio com a instituição bancaria para recolhimento dos valores de
inscrição, arcando com eventuais despesas;

8.1.5. Repassar relatório diário com informação sobre os pagamentos de inscrição:

8.1.6. Responsável integralmente pelos custos decorrentes da isenção da taxa de
inscrição:
8.1.7. Ceder locais para realização do Concurso Público;

8.1.8. Expedir as ordens de serviço;

8.1.9. Aprovar redação e o conteúdo dos editais;
íVANGFlMA
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8.1.10. Designar gestor do contrato, e este, caso não possa acompanhar os eventos
pessoalmente ou deverá designar servidor a ser responsável por fiscalizar todo os
andamento do Concurso Público Municipal;

8.1.11. Definir o cronograma para a realização do seletivo, em conjunto com a
empresa CONTRATADA.

8.1.12. Publicar os editais na imprensa Oficial:

8.1.13. Remeter o edital ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão para fins de
controle.

9. CLÁUSULA NONA - SANÇÕES ADMINI^RATIVAS.

9.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n® 8.666/1993 que será aplicada de
forma subsidiaria, conforme define o art. 9^ da 10.520/10, o licitante/adjudicatário que:

a) Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
b) Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível:

c) Apresentar documentação falsa;
d) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
e) Ensejar o retardamento da execução do objeto:

f) Não mantiver a proposta;
g) Cometer fraude fiscal:
h) Comportar-se de modo inidôneo;

9.2. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame
sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento)
por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. N® 86, da
Lei NS 8666/93.

9.3. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com
a Prefeitura Municipal de Balsas-MA, e poderá cumular com as demais sanções
administrativas, inclusive com as multas previstas.

9.4. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à
vencedora, as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo N® 87, da Lei N®
8,666/93:
a) Advertência por escrito;
b) Muita administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por
cento) sobre o valor total do contrato:
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Balsas-MA, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da
Prefeitura Municipal de Balsas-MA, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a
penalidade 05 (cinco) anos;

(VANCELMA
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e) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do arL N®
87 da Lei N® 8.666/93, c/c arL N® 7® da Lei N® 10.520/02 e arL N® 14 do Decreto N®
3.555/00.

9.5. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse
prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro
do mesmo prazo.

9.6. Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de Balsas-MA as sanções
administrativas previstas neste termo de referência, inclusive a reabilitação perante a
Administração Pública.

9.7. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer
observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontrataçào, o mais alto
padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto
contratual.

I ■ PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRÁTICAS:

a) PRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer vantagem com o objetivo de influenciara ação de servidor público no processo de
licitação ou na execução do contrato;
b) PRÁTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato;
c) PRÁTICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador,
visando estabelecer preços em níveis artificiais e nào-competitivos;
d) PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente,
às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo
licitatório ou afetar a execução do contrato,
e) PRÁTICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou
fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o
objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; atos
cuja intenção seja impedir materiaimente o exercício do direito de o organismo financeiro
multilateral promover inspeção.

X I10. CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO.

10.1. Constituem motivos ensejadores da rescisão do presente Contrato, os enumerados no
artigo 78, da Lei n® 8.666/93 e correrá nos termos do art. 79, do mesmo diploma.

IL CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ALTERAÇÕES.

11.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n® 8.666,
de 1993.
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12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA • DOS CASOS OMISSOS.

12.1. Os casos omissos serão decididos peia CONTRATANTE, segundo as disposições
contidas na Lei n- 8.666, de 1993, na Lei n® 10.520, de 2002 e demais normas federais de
licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas
na Lei n^ 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais
dos contratos.

ttí mÁüSULA DÉCIMA TIRGHRA - PüBUCAÇÁa ... U

13.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei n® 8.666, de 1993.

fLA DÉCIMA QUARTA > PORaIBí
14.1. É eleito o Foro da Comarca de Balsas-MA para dirimir os litígios pue decorrerem da
execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação,
conforme art. 55, §2^ da Lei n^ 8.666/93.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 03(três)
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

BALSAS/MA, ..1... de...
de 2023

EVANGELIMA MARIA
MARTINS

Aislnado de
EVAXGi UNA MARIA MAfiDNS
HORONHA 03799310363

NORONHA.-03799310363 Dadcv ’o;j.oi2706Jj«í<39cr

2
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTARIA

CAMILA FERREIRA COSTA
CONTRATANTE

FUNDACAO SOUSANDRADE DE APOIO
AO DESENVOL DA UFMA

EVANGELINA MARIA MARTINS
NORONHA

CONTRATADA

i
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VAGAS E RESPECTIVOS VENCIMENTOS

SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ZONA URBANA
Cadastro
Reserva

Carga Horária
SemanalOrd. Cargo Qnt. Vagas Vencimentos

Professor de Séries Iniciais Ens.
Fundamental

1 30 1.922,6715 20

Professor de Séries Finais Ens.
Fundamental 2.227,162 12 20 20

3 Professor de Educação Infantil 15 30 20 1.922,67

Agente de Segurança e Vigilância 20 1.320,004 10 40
S Auxiliar de Administração 8 20 40 1.320,00
6 Auxiliar de Serviços Gerais 30 1.320,0015 40

2.094,387 01 02 40Interprete de Libras
1.480,668 Cuidador 05 10 40

SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ZONA RURAL
Carga Horária
Semanal

Cadastro
ReservaQnt. Vagas VencimentosOrd. Cargo

Professor de Séries Iniciais Ens.
Fundamental

20 20 1.922,671 10

Professor de Séries Finais Ens.
Fundamental

2.227,16202 20 90

20 1.922,67Professor de Educação Infantil 10 203

1.320,00Agente de Segurança e Vigilância 05 15 404
1.320,0008 15 405 Auxiliar de Administração
1.320,00Auxiliar de Serviços Gerais 15 30 406

SECRETARIA DE ASMINISTRAÇÃO
Carga Horária
Semanal

Cadastro
ReservaQnt. Vagas VencimentosOrd. Cargo

1.480,664001 101 Agente Administrativo
1.320,00Agente de Segurança e Vigilância 20 402 01

1.320,0040Auxiliar de Administração 01 203

1.320,00404 Auxiliar de Serviços Gerais 01 30
1.320,0020 405 Motorista 01

1.702,77Técnico em Administração 01 05 40

SECRETARIA DE FINANÇAS
Carga Horária
Semanal

Cadastro
Reserva VencimentosQnt. VagasOrd. Cargo

1.480,66Agente de Fiscalização Municipal 06 401 03

Praça Prof. Joca Rego - Centro - Balsas - Maranhão - 65800-000
C.N.P.J 06.441.430/0001-25 (99) 3541 - 2197

10



PREFEITURA DE

BALSASConttnu* a anatniçèo d* oMt qut quarvniM

GUARDA MUNICIPAL
Cadastro
Reserva

Carga Horária
SemanalOrd. Cargo Qnt. Vagas Vencimentos

1 Ambiental 01 09 40 1.320,00
2 Motopatrulhamento 02 07 40 1.320,00
3 Patrimonial 02 15 40 1.320,00
4 ROMU 02 15 40 1.320,00
5 Ronda Escolar 02 15 40 1.320,00
6 Salva Vidas 02 15 40 1.320,00

DMT

Carga
Horária
Semanal

Cadastro
ReservaOrd. Cargo Qnt. Vagas Vencimentos

1 Agente de Transito 03 10 1.480,6640

SECRETARIA DE SAUDE
Carga
Horária
Semanal

Cadastro
ReservaOrd. Cargo Qnt. Vagas Vencimentos

Agente de Segurança e Vigilância1 05 15 40 1.320,00
Agente de Vigilância Sanitária 1.480,662 01 05 40
Agente de Vigilância
Epidemiológica
Auxiliar de Administração

3 01 10 40 1.480,66

4 03 10 40 1.320,00
5 Auxiliar de Serviços Gerais 03 1.320,0010 40
6 Assistente Social 02 04 30 2.094,38
7 Bioquímico 02 04 40 2.094,38
8 Buco Maxiio Facial 01 01 2.094,3820
9 Condutor Samu 04 08 40 1.320,00
10 Enfermeiro Zona Urbana 10 10 40 2.094,38

Enfermeiro Zona Rural11 01 03 40 2.094,38
12 Farmacêutico 02 05 40 2.094,38
13 Fisioterapeuta 02 05 30 2.094,38
14 Médico Anestesista 01 05 20 2.094,38

Médico cabeça Pescoço15 01 02 20 2.094,38
16 Médico Cardiologista 01 04 20 2.094,38
17 Médico Cirurgião Geral 01 04 20 2.094,38
18 Médico Clinico Geral 10 10 20 2.094,38
19 Médico Endocrinologísta 01 02 20 2.094,38

•s

Praça Prof. Joca Rego - Centro - Balsas - Maranhão - 65800-000
C.N.P.J 06.441,430/0001-25 (99) 3541 - 2197



PREFEITURA DE
BALSASGonânu* • cenMruçlo d» qu«f«ino»

02 20 2.094,38Médico Gínecologista/Obstetra 0120
2.094,3801 02 20Médico Mastologista21

2.094,3800 02 20Médico Neurocirurgião22

20 2.094,3800 0223 Médico Neurologista
2.094,3805 20Médico Oftopedista 0224
2.094,3801 05 20Médico Otorrinolaringologísta25
2.094,3802 06 20Médico Pediatra26
2.094,3801 05 20Médico Psiquiatra27
2.094,3801 05 2028 Médico Radiologista
2.094,3810 20Médico Saúde da Família 0529
2.094,3802 20Médico Urologista 0130
2.094,3800 02 20Médico Veterinário31

1.320,0002 08 40Motorista Categoria D32
30 2.094,3801 05Nutricionista33

2.094,382002 05Odontólogo34

1.320,0008 40Porteiro/Maqueiro 0235
2.094,3805 4002Psicólogo36
2.094,3801 03 4037 Psicopedagogo
1.702,7730 4015Técnico em Enfermagem38

1.702,7705 4001Técnico em Laboratório39
1.702,774001 05Técnico em Radiologia40

Técnico em Segurança do
Trabalho

1.702,7701 05 4041

1.702,7708 40Técnico em Saúde Bucal 0242
2.094,3803 30Terapeuta Ocupacional 0140

ivuMW —S5SS’
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