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Art. 2º. Os recursos necessários para atender ao disposto no artigo anterior são provenientes da anulação de dotações orçamentárias 
consignadas no orçamento vigente, conforme demonstrado a seguir:

R$ 1,00
Companhia de Desenvolvimento de Vitória
0301.2369500131.0291 - Promoção do Destino Turístico Vitória
3.3.90.00.00...................................................27.077
Encargos Gerais do Município
3001.2884300003.0357 - Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
3.2.90.00.00..................................................950.000
Secretaria de Assistência Social
1102.0824100092.0298 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Ac
3.3.50.00.00....................................................3.265
1102.0824300092.0296 - Proteção Especial de Alta Complexidade - Acolhimen
3.3.90.00.00...................................................99.057
Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos
1701.1133400122.0106 - Encaminhamento de Jovens (Adolescentes) para o Mer
3.3.90.00.00.......................................................74
1701.1412200322.0207 - Manutenção da Unidade - SEMCID
3.3.90.00.00.......................................................90
Secretaria de Desenvolvimento da Cidade
2901.0412200322.0327 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEDEC
3.1.90.00.00...................................................20.000
2901.1512200322.0201 - Manutenção da Unidade - SEDEC
3.3.90.00.00....................................................1.006
2901.1545100162.0029 - Apoio Condominial e Manutenção do Ciac - SEDEC
3.3.90.00.00......................................................540
Secretaria de Esportes e Lazer
2501.2781300191.0079 - Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
4.4.90.00.00...................................................89.304
Secretaria de Fazenda
1801.0412200322.0210 - Manutenção da Unidade - SEMFA
3.3.90.00.00......................................................158
4.4.90.00.00.......................................................30
1801.0412600292.0237 - Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
3.3.90.00.00....................................................1.419
Secretaria de Saúde
1501.1030200062.0309 - Rede de Atenção à Saúde
3.3.90.00.00....................................................2.528
Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana
2301.1545100152.0365 - Trânsito Seguro e Eficiente
3.3.90.00.00..................................................179.137
TOTAL.......................................................1.373.685
                     
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Jerônimo Monteiro, em 26 de novembro de 2019.

Luciano Santos Rezende
Prefeito Municipal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDITAL SEME N° 006/2019

Remanejamento para servidores do quadro estatutário, ocupantes do cargo de Assistente de Educação Infantil.

A Secretaria Municipal de Educação – SEME faz saber que realizará o Concurso de Remanejamento para servidores do 
quadro estatutário, ocupantes do cargo de Assistente de Educação Infantil, cujas regras encontram-se neste Edital, 
conforme descrito a seguir.
1 – DOS REQUISITOS:
1.1 – Poderá participar do Concurso de Remanejamento, nos termos deste Edital, o servidor que:
a) for ocupante efetivo do cargo de Assistente de Educação Infantil;
b) tiver interesse em alterar seu local de trabalho.
2 - DO CALENDÁRIO:
2.1 – Os dias, horários e locais para a realização das etapas do Concurso de Remanejamento constam no cronograma de ação que 
constitui o Anexo Único deste Edital.
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3 - DAS INSCRIÇÕES:
3.1 - A inscrição no Concurso de Remanejamento deverá ser feita pela internet, no endereço eletrônico http://rhonline.vitoria.
es.gov.br.
3.2 - A inscrição no endereço eletrônico especificado no subitem 3.1 estará disponível de 29/11/2019 até 04/12/2019.
3.3 – Serão inscritos ex officio os ocupantes do cargo de Assistente de Educação Infantil considerados excedentes nos Centros 
Municipais de Educação Infantil (CMEI’s), tomando por base o fluxo escolar 2019/2020.
4 - DA CLASSIFICAÇÃO:
4.1 – Os servidores inscritos serão classificados observando-se o tempo de serviço prestado exclusivamente no Município de 
Vitória, no cargo de Auxiliar de Berçário, que, posteriormente, teve denominação alterada para Assistente de Educação Infantil, 
por meio da Lei nº 7.857/2009, não sendo computados os dias em que o servidor afastou-se do trabalho, nas seguintes situações:
I – faltas;
II – suspensão, quando não convertida em multa;
III – prisão para apuração de responsabilidades em crime, ainda que a título provisório ou temporário, e/ou por condenação;
IV – licença para candidatura a cargo eletivo;
V – licença sem vencimento;
VI – período de cessão a qualquer órgão, à exceção do tempo de atuação nas entidades representativas dos servidores municipais 
das quais façam parte;
VII – exercício de Cargo Comissionado ou de Função Gratificada.
4.2 – Para o efeito de desempate, terá prioridade o candidato com melhor classificação no concurso público para ingresso no 
Município de Vitória, de acordo com o Edital de Concurso Público PMV 003/2006.
4.3 - É dever dos Diretores entregar o quadro de vagas do Centro Municipal de Educação Infantil sob sua responsabilidade à 
Gerência de Gestão de Pessoas da SEME, conforme Ofício SEME/GGP 388/2019.
4.3.1 – Em caso de excedência, esta será caracterizada por turno de atuação observando-se o menor tempo de localização do 
servidor na Unidade de Ensino.
4.3.1.1 – Em caso de empate, excederá aquele servidor que contar com menor tempo de serviço no Município de Vitória, em 
atividade específica do cargo de Assistente de Educação Infantil.
4.3.1.2 – Permanecendo o empate, excederá o candidato de menor idade.
4.4 - A classificação parcial dos candidatos será afixada nas dependências da Secretaria Municipal de Educação (SEME), situada 
na Rua Dr. Arlindo Sodré, n.º 485 – Bairro Itararé – Vitória-ES, no dia 11.12.2019, a partir das 16 horas, bem como estará 
disponibilizado no endereço eletrônico http://rhonline.vitoria.es.gov.br.
4.5 - Os pedidos de revisão de contagem de tempo de serviço deverão ser protocolados em formulário próprio, disponibilizado 
na Equipe de Apoio da Secretaria Municipal de Educação (SEME/GGP/EA), no endereço especificado no subitem 4.4, por escrito 
e devidamente fundamentados, acompanhados dos respectivos comprovantes, no dia 12.12.2019, das 08 às 17 horas, para 
a devida análise pela Coordenação Técnica de Pessoal da Gerência de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação.
- O resultado final, após o julgamento dos pedidos de revisão dos candidatos inscritos, será afixado nas dependências da SEME, no 
endereço especificado no subitem 4.4, no dia 17.12.2019, a partir das 16 horas, bem como estará disponibilizado no endereço 
eletrônico http://rhonline.vitoria.es.gov.br.
4.7 - O quadro de vagas dos cargos de que trata o presente Edital estará afixado nas dependências da SEME, bem como estará 
disponibilizado no endereço eletrônico http://rhonline.vitoria.es.gov.br, conforme cronograma do Anexo Único deste Edital.
5 - DA ESCOLHA DE VAGAS:
5.1 – Consideram-se vagas, para fins de provimento, os postos de trabalho decorrentes de exoneração, aposentadoria, falecimento 
e alteração de fluxo escolar.
5.2 - A chamada para a escolha de vagas será feita em rigorosa observância à classificação dos candidatos.
5.3 - A escolha de vagas poderá ser feita por procuração simples, não sendo necessário registrá-la em cartório, acompanhada de 
cópias de documento oficial do candidato e do procurador.
5.4 – O candidato, no ato da escolha da vaga, deverá portar documento oficial que o identifique.
5.5 - Será permitido ao candidato optar por desistência provisória, caso a vaga do seu interesse não esteja disponível no momento 
de sua escolha.
5.5.1- Entende-se por desistência provisória o direito de se manifestar, verbalmente, pela não escolha de vaga, na vez de sua 
chamada, passando, entretanto, a ter direito de fazê-lo assim que a vaga surgida lhe convier.
5.5.2- Havendo mais de um candidato em desistência provisória optando por uma mesma vaga, a preferência da escolha obedecerá 
à ordem de classificação dos concorrentes.
5.5.3- A desistência provisória só poderá acontecer uma única vez.
5.6 – O candidato que não atender ao chamado da Coordenação Técnica de Pessoal da Gerência de Gestão de Pessoas da SEME, 
ou que não estiver presente na hora de sua chamada, para o efeito de escolha do local de trabalho, terá direito a uma segunda 
chamada, que será realizada após a convocação do último candidato daquele bloco, sendo repetida ao início do bloco subsequente.
5.7 – Os postos de trabalho destinados ao CMEI “Aécio Bispo dos Santos”, serão providos conforme previsão contida no Art. 4º da 
Portaria SEME nº 103/2018, considerando vigência de Projeto Piloto na referida Unidade de Ensino.
5.8 - A escolha de vagas será realizada no Auditório Angélica Lírio Copertino, na Secretaria Municipal de Educação, no endereço 
especificado no subitem 4.4, conforme Anexo Único deste Edital.
6 - DA ASSUNÇÃO:
6.1 - A assunção do servidor à nova localização dar-se-á no primeiro dia útil destinado ao início das atividades escolares do 
exercício de 2020.
7 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
7.1 – O preenchimento de um posto de trabalho gerará uma nova vaga, passando, imediatamente, a fazer parte do quadro de 
vagas a serem escolhidas em estrita ordem de classificação.
7.2 - Após confirmação da escolha de novo posto de trabalho, o servidor não poderá desistir do remanejamento efetivado.
7.3 – Permanecerá inalterado o posto de trabalho do servidor que:
• não se inscrever no Concurso de Remanejamento;
• mesmo se inscrevendo no Concurso de Remanejamento, não se fizer presente no dia da escolha;
• não fizer opção pelo remanejamento para novo posto de trabalho no momento da escolha.
1.4– As datas e horários de escolha de postos de trabalho poderão sofrer alterações em decorrência de caso fortuito ou força 
maior. Caso haja necessidade de alteração, as Unidades de Ensino serão comunicadas da nova data de escolha, com posterior 
publicação em Diário Oficial do Município de Vitória.
1.5– As informações relativas à classificação e ao horário de escolha não serão divulgadas, em hipótese alguma, por meio de 
telefone.
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7.6 - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Coordenação Técnica de Pessoal da Gerência de Gestão de Pessoas da 
SEME.

Vitória, 25 de novembro de 2019.

Adriana Sperandio
Secretária Municipal de Educação

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

EDITAL SEME Nº 006/2019 - ANEXO ÚNICO
Calendário do Concurso de Remanejamento para os ocupantes do cargo de Assistente de Educação Infantil.

DATA LOCAL HORÁRIO CRONOGRAMA DE AÇÃO

De 29/11/2019  
a 04/12/2019

Inscrição ONLINE por meio do site 
http://rhonline.vitoria.es.gov.br - Período de inscrição para o Concurso 

de Remanejamento.

11/12/2019
quarta-feira Saguão da SEME A partir das

16 horas.
Divulgação da classificação parcial 

dos candidatos inscritos.
12/12/2019
quinta-feira Equipe de Apoio da SEME Das 08 às 

17 horas.
Protocolo de recurso de revisão de 

contagem de tempo de serviço.

17/12/2019
terça-feira Saguão da SEME A partir das

16 horas.

Divulgação do resultado final da 
classificação, do quadro de vagas e 

do(s) horário(s) de escolha(s).

20/12/2019
sexta-feira Auditório da SEME

Conforme cronograma 
a ser afixado junto com 
o quadro de vagas da 

classificação final.

Escolha dos postos de trabalho.

RESUMO DE ATOS ASSINADOS PELO PREFEITO MUNICIPAL E PELA SECRETÁRIA DE GOVERNO EM 14 E 25.11.2019.
NOMEANDO NA FORMA DO ART. 11, INCISO III, DA LEI N° 2.994/82.
NA SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO:
. JÉSSICA CRISTINA SILVA DELCARRO para exercer o cargo comissionado de Coordenador de Políticas dos Direitos da Juventude, 
PC-OP1.
NOMEANDO NA FORMA DO ART. 27, §2°, DA LEI N° 6.529/05.
NA SECRETARIA DE CULTURA:
. VANESSA ABREU DE SOUZA para exercer a função gratificada de Coordenador de Música, FG-OP1.
NOMEANDO NA FORMA DO ART. 56 DA LEI N° 2.994/82.
NA SECRETARIA DE SAÚDE:
. CLAUDIA SIQUEIRA PEREIRA ACERBI para exercer o cargo comissionado de Diretor da Unidade Básica de Saúde “Vereador Nenel 
Miranda” – Ilha das Caieiras, PC-T, em substituição ao seu titular Monique Coelho Campos, no período de 06.12.2019 a 04.01.2020.
. PRISCYLA THEREZINHA SCARDUA ONOFRE para exercer a função gratificada de Diretor do Centro Municipal de Especialidades 
São Pedro, FG-T, em substituição ao seu titular Clicia Dora Rocha da Silva, no período de 02.01.2020 a 31.01.2020.
. GRACIETE APARECIDA ROCON para exercer a função gratificada de Diretor da Unidade Básica de Saúde Gilson Santos – Bairro 
da Penha, FG-T, em substituição ao seu titular Lauer Marinho Sardenberg, no período de 26.12.2019 a 24.01.2020.

AVISO DE LICITAÇÃO
A Companhia de Desenvolvimento de Vitória – CDV, torna público que fará realizar no site provedor do Banco do Brasil: www.
bb.com.br, no link: licitacoes-e (na aba Município de Vitória), na modalidade pregão eletrônico, a licitação nº 795254 conforme 
abaixo:
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 012/2019 – PROCESSO Nº: 9206/2019.
Objeto: Registro de Preços com vistas à contratação dos serviços de montagem de barracas, compreendendo: transporte, 
montagem, desmontagem e limpeza das barracas pertencentes a CDV, destinadas a atender as demandas da Companhia de 
Desenvolvimento de Vitória na realização de eventos em espaços púbicos.
- Início de acolhimento:       27/11/19 às 14:00h.
- Abertura das Propostas:    17/12/19 às 13:15h.
- Seção de Disputa:               17/12/19 às 15:00h.
O edital e seus anexos estarão disponíveis nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.cdvitoria.com.br/licitacao 
Informações telefone: (27) 3183-9545 - 3183-9521 de 12:00h às 19:00h ou via e-mail: pregao@cdvitoria.com.br.

Vitória/ES, 21 de novembro de 2019.
Pablo Trabach da Silva 

Pregoeiro da CDV

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE VITÓRIA - CDV


