
EDITAIS DE PROCESSO SELETIVO – 02/2020, 02/2021 e 01/2022

CHAMADA PARA CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS 

A Secretária  Municipal  de  Educação,  no  uso  de  suas  atribuições,  em  cooperação  com a
Secretaria Municipal de Administração,  CONVOCA os candidatos classificados no Processo
Seletivo da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, para
fins  de  ENTREGA  DE  DOCUMENTOS,  que,  em  obediência  aos  Protocolos  Sanitários  da
Secretaria de Estado da Saúde (SESA) decorrente da Pandemia (COVID-19) deverá ocorrer,
exclusivamente,  por  meio  da  utilização  do  e-mail  institucional
seme.processoseletivo@edu.cachoeiro.es.gov.br,  devendo  o  candidato  adotar  as  seguintes
providências: 
a) Reunir TODA a documentação listada no item 8.5, alíneas “a” a “y” dos Editais;
b) Transformar a referida documentação em um único arquivo de FORMATO PDF, atentando-
se para os documentos que contém dados em frente e verso, NÃO PODENDO SER ENVIADO
VIA DRIVE BLOQUEADO; 
c) Preencher o formulário de remessa de documentos, assinalando com (X) os documentos
tratados na forma do item acima e com (N) aqueles que não forem pertinentes à situação do
candidato, incluindo-o como primeiro documento transformado em arquivo de FORMATO PDF;
d)  Enviar  o  arquivo  composto  na  forma  dos  itens  acima  para  o  e-mail
seme.processoseletivo@edu.cachoeiro.es.gov.br, indicando no campo “assunto”: Documentos
– Nome do Candidato – Função, em atendimento a última publicação disponível em https://
www.cachoeiro.es.gov.br/cp_edital/seme-processo-seletivosimplificado-2020/,conforme
cronograma que segue: 

CRONOGRAMA PARA REMESSA DE DOCUMENTOS EM ARQUIVO PDF

FUNÇÃO DATA
PEB-C Licenciatura em Arte – Tempo Integral (1 ao 50) 26/05/2022 00:00 às 23:59 

PEB-C Educação Física – Sede (201 ao 275) 26/05/2022 00:00 às 23:59
PEB-D – Sede (Ausentes) 26/05/2022 00:00 às 23:59

Auxiliar de Educação (601 ao 701) 26/05/2022 00:00 às 23:59
É de inteira responsabilidade do candidato o preenchimento do formulário discriminativo dos
documentos  transformados  em  PDF,  bem  assim  a  prévia  verificação  da  integridade  e
legibilidade deles. 

A constatação de remessa de arquivo acompanhado de vírus ou arquivo de conteúdo nocivo à
funcionalidade do sistema implica eliminação do candidato do processo seletivo, sem prejuízo
de outras sanções previstas em lei. Acusaremos o recebimento em até 5 dias úteis. 

Após a conferência dos documentos, será divulgado o resultado dela, bem assim informado
aos candidatos cuja documentação seja considerada satisfatória, data e horário para realização
de exames admissionais. 

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 24 de maio de 2022.
CRISTINA LENS BASTOS DE VARGAS

Secretária Municipal de Educação
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