CHAMADA PARA CONFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – Nº 2/2021
5ª CHAMADA
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições, CONVOCA os
candidatos classificados no Processo Seletivo Simplificado nº 2/2021 da Prefeitura
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, para fins de
comprovação do tempo de serviço, títulos e documentação pessoal, conforme item 8 do
citado Edital (cuja relação de documentos para entrega consta no Anexo I desta convocação),
no dia e horários estipulados neste instrumento de chamada, na sede da Secretaria
Municipal de Administração, na Gerência de Recrutamento, Seleção e Admissão, situada
à Rua Brahim Antônio Seder, nº 96, 1º andar, Centro, nesta cidade.
De acordo com o Item 1.10 do Edital o candidato que não estiver com máscara,
conforme preceitua as autoridades sanitárias, não poderá adentrar ao recinto de
atendimento e não será atendido, sendo ELIMINADO do certame.
A Secretaria Municipal de Administração solicita a todos os candidatos que
compareçam tão somente no horário indicado, conforme segue:

Pos.

Inscrição

Nome

3

251665

CAMILA CARDOZO DE SOUZA PASCHOA

4

251254

LIAN OLIVEIRA FONTES

Cargo

Pontos

Data

Horário

vaga

FARMACEUTICO

53.0

20/10/2021

15:00

Ampla Concorrência

FARMACEUTICO

53.0

20/10/2021

15:00

Ampla Concorrência

Cachoeiro de Itapemirim, 15 de outubro de 2021.
LORENA VASQUES SILVEIRA
Secretária Municipal de Administração
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ANEXO I
5ª Chamada
Documentação para admissão do Processo Seletivo Simplificado Edital nº 002/2021,
1Comprovante
de
situação
cadastral
do
CPF
do
candidato
emitido
pelo
site
da
http://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/lista-de-servicos/cadastros/cpf/comprovante-de-situacaocadastral-no-cpf

Receita

Federal

2- Consulta impressa da Qualificação Cadastral emitida pelo site: https://consultacadastral.inss.gov.br
3- Carteira de identidade (RG), com número, órgão expedidor e data de expedição ou outro documento que contenha todos os dados
do RG citados neste inciso (data de expedição do RG, nº do RG e órgão expedidor do RG)
4- Certidão de quitação eleitoral: http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
5- CTPS (Carteira de trabalho e Previdência Social) onde conste fotografia, número/série, data de expedição, filiação, local de
nascimento e página de contrato do primeiro emprego, mesmo que não tenha registro, ou CTPS DIGITAL conforme modelo novo
emitido pela Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia
6- Extrato do PIS/PASEP emitido pelo banco: PIS – Caixa Econômica Federal ou PASEP – Banco do Brasil, para candidatos já
inscritos nos referidos programas
7- Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, em caso de candidato brasileiro do sexo masculino
8- Extrato CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) emitido pelo site do INSS https://www.inss.gov.br/servicos-do-inss/extratode-vinculos-e-contribuicoes-a-previdencia/
9- Comprovante de inscrição do Processo Seletivo (emitido após confirmação da inscrição e enviada por e-mail)
10- Comprovante de escolaridade (diploma ou histórico escolar) ou declaração da instituição de ensino
11- Curso de Informática no mínimo de 40 horas para cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO
12- Curso de cuidador de crianças, idosos e/ou pessoas com deficiência no mínimo de 40 horas para cargo de CUIDADOR SOCIAL
13- CNH categoria D ou superior (E) para cargo de MOTORISTA
14- Curso de transporte de passageiros para cargo de MOTORISTA
15- CNH categoria C ou superior (D ou E) para cargo de OPERADOR DE MÁQUINAS E VEÍCULOS ESPECIAIS
16- Carteira de filiação ao conselho de classe
17- Certidão de regularidade junto ao conselho de classe
18- 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
19- Títulos na função pleiteada
20- Certidão de antecedentes criminais, disponível no site: http://ssp.sesp.es.gov.br/rgantecedentes/xhtml/pesquisaantecedentes.jsf ou
no site da Polícia Civil do Estado onde o candidato tem naturalidade
21Certidão
negativa
criminal
do
TJ-ES
2ª
instância
disponível
no
site:
https://sistemas.tjes.jus.br/certidaonegativa/sistemas/certidao/CERTIDAOPESQUISA.cfm ou no site do Tribunal de Justiça do Estado
onde o candidato tem naturalidade
22- Certidão negativa criminal na justiça federal: http://portal.trf2.jus.br/certidao/emissao_cert.asp
23Certidão
de
Improbidade
Administrativa>Esfera:
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php

Todos

24- Comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone)
25- 01 (uma) fotografia 3x4 recente
26- CPF do cônjuge, se o candidato(a) for casado(a)
27- CPF dos dependentes
28- Certidão de Nascimento dos dependentes
29- Comprovante de estado civil (Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento);
2

–

Tipo

de

Pessoa:

Física:

30- Declaração de acúmulo de cargo disponível no Anexo IV do Edital (devidamente preenchida)
31- Declaração de relação de dependentes disponível no Anexo V do Edital (devidamente preenchida)
32- Declaração de grau de parentesco disponível no Anexo VI do Edital (devidamente preenchida)
33- Declaração de bens disponível no Anexo VII do Edital (devidamente preenchida)
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