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O SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA ESTADUAL DESPACHOU NO DIA
12 DE JANEIRO DE 2022 O SEGUINTE PROCESSO:
PROC. Nº. 1500-003534/2017 – MACHADO CENTER COMÉRCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURAS LTDA - EPP – Á Chefia Executiva Administrativa.
GSEF, em Maceió, 13 de janeiro de 2022.
Publique-se.

MAÍRA ALVES PITA
Chefe de Gabinete

O SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA ESTADUAL DESPACHOU NO DIA
07 DE JANEIRO DE 2022 O SEGUINTE PROCESSO:
PROC. Nº. 1200.093573/2015 - GS/ SMCI – Á Superintendência Especial da Receita Estadual - SURE
GSEF, em Maceió, 13 de janeiro de 2022.
Publique-se.

MAÍRA ALVES PITA
Chefe de Gabinete

Secretaria de Estado do Planejamento,
Gestão e Patrimônio - SEPLAG
.

Diário Oficial
Estado de Alagoas

1.11. Não serão permitidas, durante a realização das provas, a comunicação entre
os candidatos e a utilização de máquinas calculadoras ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive
códigos e(ou) legislação.
1.12. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização das provas,
for surpreendido portando:
a) aparelhos eletrônicos, tais como wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas e (ou) similares, telefones celulares, smartphones, tablets, ipods®,
gravadores, pen drive, mp3 player e(ou) similar, relógio de qualquer espécie, alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico, fones de
ouvido e(ou) qualquer transmissor, gravador e (ou) receptor de dados, imagens,
vídeos e mensagens etc.;
b) óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira/grafite, marca-texto e (ou)
borracha;
c) quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.
1.13. No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro
da equipe de aplicação das provas ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas ou aos critérios de avaliação e de classificação.
1.14. As datas e os períodos estabelecidos são passíveis de alteração, conforme necessidade e conveniência da SEPLAG. Caso haja alteração, esta será previamente
comunicada por meio de edital.

.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO
POR PRAZO DETERMINADO
EDITAL Nº 06/2021
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO - SEPLAG
O ESTADO DE ALAGOAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO – SEPLAG/AL, no uso
de suas atribuições legais, nos termos do que prevê o inciso IX, do art. 37, da
Constituição Federal, bem como a Lei Estadual nº 7.966, de 9 de janeiro de 2018,
determina o seguinte:
1. DA DATA E APLICAÇÃO DAS PROVAS
1.1. As provas objetivas serão aplicadas no dia 25 de janeiro de 2022, às 15h, na
Escola de Governo de Alagoas, localizada na Rua do Livramento, 153, Centro,
Maceió/AL, CEP 57020-030.
1.1.1. Restando 15 (quinze) minutos para o início do certame, os portões serão
fechados, não sendo permitida a entrada de candidatos após este horário, sob qualquer hipótese.
1.2. A prova será composta por 20 (vinte) questões, contando cada uma com 05
(cinco) alternativas, das quais apenas uma será considerada a correta.
1.2.1. Para que possa obter pontuação na questão, o candidato deverá marcar apenas uma alternativa na folha de respostas.
1.3. O candidato deverá comparecer portando caneta esferográfica, confeccionadas
em material transparente, nas cores azul ou preta.
1.4. O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para a folha
de respostas, que será o único documento válido para a correção das provas. O
preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do candidato,
que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas neste
edital e na folha de respostas. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de
respostas por motivo de erro do candidato.
1.5. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento indevido da folha de respostas. Serão consideradas marcações indevidas
as que estiverem em desacordo com este edital ou com a folha de respostas, tais
como marcação rasurada ou emendada ou campo de marcação não preenchido integralmente.
1.6. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais, em especial do seu nome, do número de sua inscrição e do número de seu documento de
identidade.
1.7. Serão anuladas as provas objetivas do candidato que não devolver a sua folha
de respostas.
1.8. A prova objetiva terá 02h (duas horas) de duração.
1.8.1. O tempo de permanência mínima será de 01h (uma hora).
1.8.2. O candidato somente poderá levar o caderno de prova e rascunho de gabarito
restando 30 (trinta) minutos para o fim da prova.
1.9. Os pertences dos candidatos serão acondicionados em material fornecido pela
organização no dia da prova, estando o telefone celular e qualquer outro equipamento eletrônico devidamente desligados, sob pena de eliminação do certame.
1.10. Somente será permitida a entrada com recipiente e embalagens fabricados em
material transparente e sem rótulo, tais como garrafa de água, suco, refrigerante e
embalagem de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolate, balas etc.).

2. DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA EVITAR A TRANSMISSÃO DO
CORONAVÍRUS
2.1. Por ocasião da realização das provas, e tendo em vista as medidas de proteção
à transmissão do coronavírus adotadas pela Comissão, o candidato deverá:
a) comparecer ao local de aplicação usando máscara e portando máscaras reservas,
se necessário, de modo a possibilitar a troca de sua máscara;
b) armazenar as máscaras usadas em saco plástico transparente, que deverá ser
trazido pelo candidato;
c) permanecer de máscara durante todo o tempo em que estiver nas dependências
dos locais de aplicação de provas.
2.1.1. As máscaras poderão ser descartáveis, de tecido ou de qualquer outro material, desde não possuam qualquer estampa, desenho, símbolo e/ou letra.
2.1.2. Caso deseje, o candidato poderá comparecer ao local de aplicação usando,
além da máscara, protetor facial transparente (estilo viseira) e recipiente contendo
álcool em gel, também em recipiente transparente.
2.1.3. As máscaras e os frascos de álcool em gel 70% (setenta por cento) deverão
ser de uso individual e não poderão ser compartilhados entre os candidatos.
2.1.4. O candidato que informar, na data de aplicação das provas, que está acometido pela Covid-19, não poderá realizá-las.
2.2. Somente será permitido o ingresso de candidato ao local de aplicação usando
máscara cobrindo o nariz e a boca.
Maceió/AL, 13 de janeiro de 2022.
LÚCIA MARIA CANUTO GONÇALVES
Secretária Executiva de Gestão Interna
Edital nº E:7/2021/SEPLAG
O Secretário de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio, Sr. Fabrício Marques dos Santos, no uso de suas atribuições legais, e, tendo em vista o disposto no
art. 10, III, “a” da Lei Delegada nº 47 de 11 de agosto de 2015; no Decreto Estadual
nº 73.715, de 18 de março de 2021, e Instrução Normativa – IN/SEPLAG nº 02, de
25 de março de 2021,
RESOLVE:
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. Aprovar a prorrogação das inscrições que serão realizadas, exclusivamente, via
internet, através do endereço eletrônico pontape.al.gov.br, no período compreendido entre às 08h00 do dia 20/12/2021 até as 18:00 do dia 28/01/2022.
(Assinado eletronicamente)
FABRÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Secretário de Estado do Planejamento,
Gestão e Patrimônio

(Assinado eletronicamente)
RAFAEL DE GÓES BRITO
Secretário de Estado da Educação

PORTARIA/SEPLAG Nº 010/2022
O SECRETÁRIO ESPECIAL DE GESTAO E PATRIMONIO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o(a) artigo 94, da Lei Estadual nº 5.247/1991, e no
Processo Administrativo nº E:02000.0000026412/2021,
RESOLVE:
Conceder 24 meses de licença para trato de interesses particulares a servidora
AMANDA ADELINO FREITAS DAMASO, matricula nº 501.992-3, portador do
CPF nº 010.371.644-07, ocupante do cargo de ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO, no(a) SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, a partir de 03/01/2022.

