
O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,  através da Secretaria  Municipal  de Saúde,
considerando o resultado final da classificação dos candidatos e protocolos que candidatos deram
entrada em recursos e tiveram os mesmos deferidos, conforme Edital SEMUS nº 1/2017, convoca
os mesmos, para comparecerem no local,  dia e horário descritos, a fim de proceder a com a
entrega de documentos relacionados no item 4.2 do Edital SEMUS nº 1/2017.

O candidato deverá comparecer na Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos (prédio do
antigo SESC em frente à escola CIAC Raymundo Andrade),  situdada na Rua Brahim Antônio
Seder, nº 96, 1º andar, Bairro centro, nesta cidade, munido de FOTOCÓPIA, juntamente com o
respectivo ORIGINAL dos documentos mencionados abaixo:

a) Certidão de nascimento/casamento;
b) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
c) Carteira de Identidade (C.I.);
d) Cadastro de Pessoa Física (CPF);
e) Título de Eleitor com comprovante da última votação ou declaração de quitação da Justiça

Eleitoral;
f) Certificado de Reservista (sexo masculino);
g) Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;
h) Certificado de Escolaridade, de acordo com a exigência do cargo;
i) Comprovante de inscrição no órgão de classe, conforme exigência do cargo;
j) Comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone);
k) 1 foto 3x4 recente;
l) Cadastro de Pessoa Física (CPF) do cônjuge/companheiro(a) e dos dependentes, caso

existentes;
m) Comprovante de Conta Salário: Banestes, Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil,

se houver;
n) Certidão de Nascimento dos filhos dependentes;
o) Declaração de frequência escolar dos filhos de 7 a 14 anos;
p) Cartão de Vacina dos filhos menores de 6 anos;
q) Declaração de acumulação ou não de cargo público (fornecida no local);
r) Certidão de antecedentes criminais.



DIA 21/09/2018 (SEXTA-FEIRA)
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 14H ÀS 17H

CARGO ENSINO MÉDIO
 TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Class. N° Insc. Nome Pontos Status

273º 126043 Dulcilene Spada Ramos 2.0 Reclassificado

Atenciosamente,

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 17 de setembro de 2018.

LUCIARA BOTELHO MORAES JORGE
Secretária Municipal de Saúde


