
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL SEMUS Nº 1/2017

CONVOCAÇÃO Nº 28

O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da Secretaria Municipal de Saúde,
considerando o resultado final  da classificação dos candidatos,  conforme Edital  SEMUS nº
1/2017, convoca os candidatos, relacionados neste instrumento, a comparecerem no local, dia
e horário descritos, a fim de proceder a comprovação dos títulos/documentos.

O candidato  deverá  comparecer  ao  auditório  da  secretaria  municipal  de  saúde  (prédio  da
antiga  cruz  vermelha),  situada  à  Rua  Fernando  de  Abreu,  s/nº,  bairro  Ferroviários,  nesta
cidade, munido da ficha de inscrição, documentos comprobatórios dos títulos indicados no ato
da inscrição e demais documentos constantes do edital semus nº 1/2017, a saber:

• Documentos comprobatórios das informações prestadas pelo candidato

(Item 4.2 do Edital SEMUS nº 1/2017)

O candidato deverá apresentar os seguintes documentos e comprovações com os respectivos
ORIGINAIS:

a) cópia simples de documento de identidade;

b) cópia autenticada do comprovante de escolaridade (diploma), específico para a função
pleiteada e comprovante de inscrição do órgão de classe correspondente;

c) declaração  de  tempo  de  serviço  na  função  pleiteada,  exceto  o  tempo  de  serviço
prestado na Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, que será contabilizado
automaticamente;

d) cópia autenticada dos cursos (títulos) na área;

e) certidão de antecedentes criminais.

• Demais documentos comprobatórios

(Item 5.8 do Edital SEMUS nº 1/2017)

O candidato deverá apresentar além das cópias dos documentos acima mencionados, também
os cópia dos seguintes documentos juntamente com o documento ORIGINAL e comprovações,
sendo que caso os documentos da listagem acima constem também na relação abaixo, neste
caso deverá ser entregue uma segunda via em cópia simples:

a) Cópia simples da Certidão de nascimento/casamento;

b) Cópia simples da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);

c) Cópia simples da Carteira de Identidade (C.I.);



d) Cópia simples do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

e) Cópia simples do Título de Eleitor, com cópia simples do comprovante da última votação
ou declaração de quitação da Justiça Eleitoral;

f) Cópia simples do Certificado de Reservista (sexo masculino);

g) Cópia simples do Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;

h) Cópia simples do Certificado de Escolaridade, de acordo com a exigência do cargo;

i) Cópia simples do Comprovante de inscrição no órgão de classe, conforme exigência do
cargo;

j) Cópia simples do Comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone);

k) 1 foto 3x4 recente;

l) Cópia simples do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do cônjuge/companheiro(a) e dos
dependentes, caso existentes;

m) Cópia simples do 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) Cópia simples do 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 30/11/2018 (SEXTA-FEIRA)
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 8H ÀS 10H

ENFERMEIRO DO TRABALHO

25 126297 MAYTE DA SILVA RIBEIRO 6.5 INSCRITO

MÉDICO VETERINÁRIO

15 126905 BARBARA RAUTA DE AVELAR 5.0 INSCRITO

ODONTÓLOGO DA FAMÍLIA

47 127237 DANIELE BATISTA THEODORO 12.0 INSCRITO

ASSISTENTE SOCIAL

58 126699 JULIANA ZANCANELLA 29.0 INSCRITO

TECNICO DE ENFERMAGEM

276 127649 PERCILIA HIPOLITO SILVA DUARTE 2.0 INSCRITO
277 127659 MARINEIA GONÇALVES ROCHA 2.0 INSCRITO
278 126539 DANIELE NARCISO BARBOSA DA SILVA 2.0 INSCRITO
279 126315 MARCELA DE ALMEIDA SILVA ERNESTO 2.0 INSCRITO

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 19 de novembro de 2018.

LUCIARA BOTELHO MORAES JORGE
Secretário Municipal de Saúde
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