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Processo Seletivo Simplificado N

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA, Estado do Espírito, torna 

pública a abertura das inscrições para o Processo Seletivo

composição de cadastro de reserva

ADMINISTRATIVA EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA, 

suprir vagas que vierem a existir na Rede Municipal de Ensino

letivo de 2018 em conformidade com as normas co

 

1- DO OBJETIVO DO CONTRATO 

 

O Presente processo seletivo a que se refere este Edital destina

composição de cadastro de reserva para 

que vierem a existir na Rede Municipal de Ensino 

administrativos na Secretaria Municipal

decorrer do ano letivo de 2018, 

Administrativo, Auxiliar de Serviços Gerais, Berçarista, 

Merendeira, Motorista de Transporte Escolar e Vigia.

 

1.1- A descrição sumária da função é a mesma contida na Estrutura 

Administrativa deste município, e outras correlatas conforme a necessidade da 

Secretaria Municipal de Educação. 

 

1.2- Compreende-se como Processo Selet

chamada e a contratação. 

 

2- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
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EDITAL Nº004/2017 

 

Processo Seletivo Simplificado Nº004/2017 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA, Estado do Espírito, torna 

pública a abertura das inscrições para o Processo Seletivo Simplificado

composição de cadastro de reserva, visando CONTRATAÇÃO 

ADMINISTRATIVA EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA, 

suprir vagas que vierem a existir na Rede Municipal de Ensino, durante o ano 

em conformidade com as normas contidas no presente Edital. 

DO OBJETIVO DO CONTRATO  

O Presente processo seletivo a que se refere este Edital destina

composição de cadastro de reserva para suprir carência temporária de 

que vierem a existir na Rede Municipal de Ensino para o exercício dos serviços 

administrativos na Secretaria Municipal de Educação de Atílio Vivacqua no 

decorrer do ano letivo de 2018, nos seguintes cargos / funções

Auxiliar de Serviços Gerais, Berçarista, 

rista de Transporte Escolar e Vigia. 

A descrição sumária da função é a mesma contida na Estrutura 

Administrativa deste município, e outras correlatas conforme a necessidade da 

Secretaria Municipal de Educação.  

se como Processo Seletivo: a inscrição, a classificação, a 

chamada e a contratação.  

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  

CEP: 29.490-000 
educacao@pmav.es.gov.br 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA, Estado do Espírito, torna 

Simplificado para a 

CONTRATAÇÃO 

ADMINISTRATIVA EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA, para 

, durante o ano 

ntidas no presente Edital.  

O Presente processo seletivo a que se refere este Edital destina-se a 

suprir carência temporária de vagas 

exercício dos serviços 

de Educação de Atílio Vivacqua no 

/ funções: Auxiliar 

Auxiliar de Serviços Gerais, Berçarista, Cuidador, 

A descrição sumária da função é a mesma contida na Estrutura 

Administrativa deste município, e outras correlatas conforme a necessidade da 

ivo: a inscrição, a classificação, a 
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2.1- A vigência do contrato de trabalho será de 06 (seis) meses, podendo ser o 

mesmo prorrogado por igual período. 

 

3- DA CESSAÇÃO DA DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA 

 

3.1 – Ao Secretário Municipal Educação, caberá a responsabilidade de 

providência e comunicação de cessação da designação temporária que ocorrer 

antes do término previsto, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir do fato 

que provocar a cessação, sendo indi

dispensado no instrumento de comunicação. 

 

4- DAS VAGAS  

 

4.1– O número de vagas de que trata o presente edital, serão as existentes na 

data da convocação e as que vierem a surgir de acordo com a necessidade da 

Secretaria Municipal de Educação do Município de Atílio Vivacqua.

 

5 – DAS INSCRIÇÕES 

 

5.1– A ficha de inscrição para o Processo Seletivo em Designação Temporária 

que encontra-se no Anexo IV

anexo V (para os demais cargos

candidato preenchida com as informações nela pedida, anexa

documentos necessários ao cargo pleiteado

comprobatórios deverão 

da inscrição a Comissão Organizadora para formalização da mesma 

29/11/2017, 30/11/2017, 

12h00min, na Secretaria 

Valentim Lopes, nº. 10, Centro, Atílio Vivacqua 
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A vigência do contrato de trabalho será de 06 (seis) meses, podendo ser o 

mesmo prorrogado por igual período.  

DA CESSAÇÃO DA DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA  

Ao Secretário Municipal Educação, caberá a responsabilidade de 

providência e comunicação de cessação da designação temporária que ocorrer 

antes do término previsto, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir do fato 

que provocar a cessação, sendo indispensável à assinatura do contratado 

dispensado no instrumento de comunicação.  

O número de vagas de que trata o presente edital, serão as existentes na 

data da convocação e as que vierem a surgir de acordo com a necessidade da 

Secretaria Municipal de Educação do Município de Atílio Vivacqua.

ição para o Processo Seletivo em Designação Temporária 

no Anexo IV (para motorista de transporte escolar)

para os demais cargos) deste edital deverá ser impressa pelo 

candidato preenchida com as informações nela pedida, anexa

documentos necessários ao cargo pleiteado. A ficha junto com os documentos 

deverão ser entregues  dentro de um envelope lacrado

a Comissão Organizadora para formalização da mesma 

29/11/2017, 30/11/2017, 01/12/2017 e 04/12/2017, no horário de 

, na Secretaria Municipal de Educação, situada à

Valentim Lopes, nº. 10, Centro, Atílio Vivacqua – ES.  

CEP: 29.490-000 
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A vigência do contrato de trabalho será de 06 (seis) meses, podendo ser o 

Ao Secretário Municipal Educação, caberá a responsabilidade de 

providência e comunicação de cessação da designação temporária que ocorrer 

antes do término previsto, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir do fato 

spensável à assinatura do contratado 

O número de vagas de que trata o presente edital, serão as existentes na 

data da convocação e as que vierem a surgir de acordo com a necessidade da 

Secretaria Municipal de Educação do Município de Atílio Vivacqua. 

ição para o Processo Seletivo em Designação Temporária 

de transporte escolar) e no 

deverá ser impressa pelo 

candidato preenchida com as informações nela pedida, anexando os 

. A ficha junto com os documentos 

envelope lacrado no ato 

a Comissão Organizadora para formalização da mesma nos dias 

, no horário de 08h00min às 

Municipal de Educação, situada à Praça José 
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5.1.1 - O candidato deverá comparecer a Secretaria

nos dias e horários descritos no item 5.1 com envelope contendo a Ficha de 

Inscrição, bem como comprovante de escolaridade e todos os Títulos nela 

declarados. O envelope lacrado deverá ainda conter no lado de fora a 

descrição do cargo pleiteado (que se encontra n

candidato.  

 

5.1.2 - Não haverá posto de preenchimento de inscrição e nem conferência de 

documentos na Secretaria de Educação. 

 

5.1.3 – Cada candidato poderá fazer apenas 1 (uma) inscrição.

 

5.1.4 – São requisitos para inscrição: 

 

a) Ter nacionalidade brasileira; 

b) Ter na data de encerramento das inscrições a idade mínima de 18 (dezoito) 

anos;  

c) Possuir habilitação exigida para o cargo e demais qualificações requeridas 

no processo seletivo quando da contratação; 

d) Conhecer as exigências estabelecidas neste Edital, e estar de acordo com 

elas;  

e) Estar em dia com as obrigações eleitorais; 

f) Quando do sexo masculino, estar em dia com

Militar;  

g) Gozar de boa saúde física e mental; 

h) Não ter outro vínculo de cargo, emprego ou função pública;

i) Não se enquadrar nas vedações relativas à acumulação de cargo público, 

contidas nos incisos XVI e XVII e § 10 do art. 37 da Constituição Federal de 

1988, alteradas pela Emenda Constitucional nº 1

06/04/2011, publicado no D. O. de 07/04/2011. 
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O candidato deverá comparecer a Secretaria Municipal

s e horários descritos no item 5.1 com envelope contendo a Ficha de 

Inscrição, bem como comprovante de escolaridade e todos os Títulos nela 

declarados. O envelope lacrado deverá ainda conter no lado de fora a 

descrição do cargo pleiteado (que se encontra no anexo II) e o nome do 

Não haverá posto de preenchimento de inscrição e nem conferência de 

documentos na Secretaria de Educação.  

Cada candidato poderá fazer apenas 1 (uma) inscrição. 

São requisitos para inscrição:  

Ter nacionalidade brasileira;  

Ter na data de encerramento das inscrições a idade mínima de 18 (dezoito) 

Possuir habilitação exigida para o cargo e demais qualificações requeridas 

no processo seletivo quando da contratação;  

Conhecer as exigências estabelecidas neste Edital, e estar de acordo com 

Estar em dia com as obrigações eleitorais;  

Quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações do Serviço 

Gozar de boa saúde física e mental;  

ter outro vínculo de cargo, emprego ou função pública; 

Não se enquadrar nas vedações relativas à acumulação de cargo público, 

contidas nos incisos XVI e XVII e § 10 do art. 37 da Constituição Federal de 

1988, alteradas pela Emenda Constitucional nº 19/98, e no Decreto 2724

06/04/2011, publicado no D. O. de 07/04/2011.  

CEP: 29.490-000 
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Municipal de Educação 

s e horários descritos no item 5.1 com envelope contendo a Ficha de 

Inscrição, bem como comprovante de escolaridade e todos os Títulos nela 

declarados. O envelope lacrado deverá ainda conter no lado de fora a 

) e o nome do 

Não haverá posto de preenchimento de inscrição e nem conferência de 

Ter na data de encerramento das inscrições a idade mínima de 18 (dezoito) 

Possuir habilitação exigida para o cargo e demais qualificações requeridas 

Conhecer as exigências estabelecidas neste Edital, e estar de acordo com 

as obrigações do Serviço 

Não se enquadrar nas vedações relativas à acumulação de cargo público, 

contidas nos incisos XVI e XVII e § 10 do art. 37 da Constituição Federal de    

9/98, e no Decreto 2724-R, de 
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5.2 – Para efeito de inscrição, o candidato preencherá formulário padrão 

se encontra no Anexo IV 

haver rasuras ou emendas

preenchendo-o com no máximo 

de classificação só serão aceitos 

forma numérica, sendo necessária a entrega da Titulação e do Tem

Serviço (Experiência Profissional) junto com a Ficha de Inscrição

lacrado.  

 

5.3- Não serão aceitas em hipótese alguma, inscrições por via postal, por fax, 

ou fora do período estabelecido neste edital. 

 

5.4- O candidato inscrito por proc

informações prestadas por seu procurador. 

 

5.4.1- A inscrição, a entrega do envelope contendo a 

Comprovante de Escolaridade e os Títulos

prestadas quando feito

candidato, devendo o procurador no ato em que comparecer apresentar 

documento que o ateste como tal. 

 

5.5 - A inscrição é gratuita. 

 

6- DO PROCESSO SELETIVO E CLASSIFICAÇÃO 

 

6.1 - O Processo de classificação será realizado em 

consistirá de Prova de avaliação de títulos e Experiência Profissional. 

 

6.1.1- Considera-se Experiência Profissional toda atividade desenvolvida no 

cargo/função pleiteado. 
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Para efeito de inscrição, o candidato preencherá formulário padrão 

se encontra no Anexo IV ou V deste Edital), em letra legível, 

haver rasuras ou emendas, nem omissão de dados nele solicitados, 

o com no máximo 3 (três) títulos na área pleiteada. P

só serão aceitos 1(um) título por categoria, declarado de 

forma numérica, sendo necessária a entrega da Titulação e do Tem

Serviço (Experiência Profissional) junto com a Ficha de Inscrição

Não serão aceitas em hipótese alguma, inscrições por via postal, por fax, 

ou fora do período estabelecido neste edital.  

O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas 

informações prestadas por seu procurador.  

A inscrição, a entrega do envelope contendo a Ficha de Inscrição, o 

Comprovante de Escolaridade e os Títulos, bem como todas as informações 

prestadas quando feito por procuração são de total responsabilidade do 

candidato, devendo o procurador no ato em que comparecer apresentar 

documento que o ateste como tal.  

A inscrição é gratuita.  

DO PROCESSO SELETIVO E CLASSIFICAÇÃO  

O Processo de classificação será realizado em 02 (duas) etapas 

consistirá de Prova de avaliação de títulos e Experiência Profissional. 

se Experiência Profissional toda atividade desenvolvida no 

 

CEP: 29.490-000 
educacao@pmav.es.gov.br 

Para efeito de inscrição, o candidato preencherá formulário padrão (que 

, em letra legível, não podendo 

nele solicitados, 

pleiteada. Para efeito 

, declarado de 

forma numérica, sendo necessária a entrega da Titulação e do Tempo de 

Serviço (Experiência Profissional) junto com a Ficha de Inscrição no envelope 

Não serão aceitas em hipótese alguma, inscrições por via postal, por fax, 

uração assume total responsabilidade pelas 

Ficha de Inscrição, o 

, bem como todas as informações 

por procuração são de total responsabilidade do 

candidato, devendo o procurador no ato em que comparecer apresentar 

02 (duas) etapas e 

consistirá de Prova de avaliação de títulos e Experiência Profissional.  

se Experiência Profissional toda atividade desenvolvida no 
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6.1.2- A Experiência Profissional deverá ser comprovada da seguinte forma: 

 

6.1.3- Na Administração Pública Municipal

efetivo exercício, que deverá ser expedido pela Direção das Unidades 

Escolares devidamente assinadas e carimbadas, 

e o período em que o candidato exerceu a função

órgão responsável pela administração de pessoal do respectivo órgão 

indicando o tempo de efetivo exercício, em papel timbrado, com a assinatura, 

data, local e carimbo que identifique o responsável pela declaração, 

especificando o período compreendido e os cargos ou funções exercidos, 

comprovando que a atuação na função exercida na administração pública, 

equivale à função pleiteada na Prefeitura Municipal 

 

6.1.4 - Na Administração Pública Estadual e/ou Federal

declaração de efetivo exercício, que deverá ser expedido pela Direção das

Unidades Escolares devidamente assinadas e carimbadas, especificando o 

cargo/função e o período em qu

emitido pelo órgão responsável pela administração de pessoal do respectivo 

órgão indicando o tempo de efetivo exercício, em papel timbrado, com a 

assinatura, data, local e carimbo que identifique o

especificando o período compreendido e os cargos ou funções exercidos, 

comprovando que a atuação na função exercida na administração pública, 

equivale à função pleiteada na Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua.

 

6.1.5- Na Empresa Privada

Social, da parte relativa à apresentação do candidato (foto), indicação de dados 

pessoais e registros do(s) contrato(s) de trabalho e declaração da empresa 

indicando os dados pessoais, cargo e fun

timbrado, com a assinatura, data, local e carimbo que identifique o responsável 

pela declaração, especificando o período compreendido e os cargos ou 

funções exercidos, comprovando que a atuação na função exercida na 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 
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ncia Profissional deverá ser comprovada da seguinte forma: 

Na Administração Pública Municipal: O atestado e / ou declaração de 

efetivo exercício, que deverá ser expedido pela Direção das Unidades 

Escolares devidamente assinadas e carimbadas, especificando o cargo/função 

e o período em que o candidato exerceu a função / ou atestado emitido pelo 

órgão responsável pela administração de pessoal do respectivo órgão 

indicando o tempo de efetivo exercício, em papel timbrado, com a assinatura, 

ocal e carimbo que identifique o responsável pela declaração, 

especificando o período compreendido e os cargos ou funções exercidos, 

comprovando que a atuação na função exercida na administração pública, 

equivale à função pleiteada na Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua.

Na Administração Pública Estadual e/ou Federal: O atestado e

declaração de efetivo exercício, que deverá ser expedido pela Direção das

Unidades Escolares devidamente assinadas e carimbadas, especificando o 

período em que o candidato exerceu a função / ou atestado 

emitido pelo órgão responsável pela administração de pessoal do respectivo 

órgão indicando o tempo de efetivo exercício, em papel timbrado, com a 

assinatura, data, local e carimbo que identifique o responsável pela declaração, 

especificando o período compreendido e os cargos ou funções exercidos, 

comprovando que a atuação na função exercida na administração pública, 

equivale à função pleiteada na Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua.

mpresa Privada: Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência 

Social, da parte relativa à apresentação do candidato (foto), indicação de dados 

pessoais e registros do(s) contrato(s) de trabalho e declaração da empresa 

indicando os dados pessoais, cargo e função do candidato, emitida em papel

timbrado, com a assinatura, data, local e carimbo que identifique o responsável 

pela declaração, especificando o período compreendido e os cargos ou 

funções exercidos, comprovando que a atuação na função exercida na 

CEP: 29.490-000 
educacao@pmav.es.gov.br 

ncia Profissional deverá ser comprovada da seguinte forma:  

ou declaração de 

efetivo exercício, que deverá ser expedido pela Direção das Unidades 

especificando o cargo/função 

/ ou atestado emitido pelo 

órgão responsável pela administração de pessoal do respectivo órgão 

indicando o tempo de efetivo exercício, em papel timbrado, com a assinatura, 

ocal e carimbo que identifique o responsável pela declaração, 

especificando o período compreendido e os cargos ou funções exercidos, 

comprovando que a atuação na função exercida na administração pública, 

de Atílio Vivácqua. 

: O atestado e / ou 

declaração de efetivo exercício, que deverá ser expedido pela Direção das 

Unidades Escolares devidamente assinadas e carimbadas, especificando o 

e o candidato exerceu a função / ou atestado 

emitido pelo órgão responsável pela administração de pessoal do respectivo 

órgão indicando o tempo de efetivo exercício, em papel timbrado, com a 

responsável pela declaração, 

especificando o período compreendido e os cargos ou funções exercidos, 

comprovando que a atuação na função exercida na administração pública, 

equivale à função pleiteada na Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua. 

Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência 

Social, da parte relativa à apresentação do candidato (foto), indicação de dados 

pessoais e registros do(s) contrato(s) de trabalho e declaração da empresa 

ção do candidato, emitida em papel 

timbrado, com a assinatura, data, local e carimbo que identifique o responsável 

pela declaração, especificando o período compreendido e os cargos ou 

funções exercidos, comprovando que a atuação na função exercida na 
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administração privada, equivale à função pleiteada na Prefeitura Municipal de 

Atílio Vivácqua. Estando o contrato em aberto (sem registro da data da saída) o 

candidato deverá, obrigatoriamente, entregar declaração da empresa atestando 

a sua permanência na funçã

atribuição de 0 (zero) ponto no documento apresentado

 

6.2- A lista de classificação dos candidatos inscritos será divulgada na forma da 

Lei Orgânica do Município de Atílio Vivacqua. 

 

7- DO PROCESSO DE CLAS

  

7.1- O Processo de classificação será realizado em 

consistirá de Prova de avaliação de títulos e experiência profissional. 

 

7.2 – Considera-se experiência profissional toda atividade desenvolvida no 

cargo/função pleiteado.  

 

7.2.1 – Na Avaliação serão considerados os seguintes itens: 

 

a) Os Títulos;  

b) O Exercício Profissional na rede de ensino do município de Atíl

no cargo pleiteado e / ou em outras redes de ensino no cargo pleiteado.

c) O Exercício Profissional

 

8- DOS TÍTULOS 

 

8.1- Não serão atribuídos pontos ao título considerado requisito mínimo para 

exercício da função. 

 

8.2- Somente deverão ser escolhidos e indicados os títulos (diplomas e 

certificados) que tenham
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istração privada, equivale à função pleiteada na Prefeitura Municipal de 

Atílio Vivácqua. Estando o contrato em aberto (sem registro da data da saída) o 

candidato deverá, obrigatoriamente, entregar declaração da empresa atestando 

a sua permanência na função. O não atendimento a este quesito, implicará a 

atribuição de 0 (zero) ponto no documento apresentado 

A lista de classificação dos candidatos inscritos será divulgada na forma da 

Lei Orgânica do Município de Atílio Vivacqua.  

DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO 

O Processo de classificação será realizado em 02 (duas) etapas 

consistirá de Prova de avaliação de títulos e experiência profissional. 

se experiência profissional toda atividade desenvolvida no 

 

Na Avaliação serão considerados os seguintes itens:  

O Exercício Profissional na rede de ensino do município de Atíl

no cargo pleiteado e / ou em outras redes de ensino no cargo pleiteado.

O Exercício Profissional em empresas privadas no cargo pleiteado

Não serão atribuídos pontos ao título considerado requisito mínimo para 

Somente deverão ser escolhidos e indicados os títulos (diplomas e 

certificados) que tenham sido realizados em instituições reconhecidas pelos 

CEP: 29.490-000 
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istração privada, equivale à função pleiteada na Prefeitura Municipal de 

Atílio Vivácqua. Estando o contrato em aberto (sem registro da data da saída) o 

candidato deverá, obrigatoriamente, entregar declaração da empresa atestando 

o. O não atendimento a este quesito, implicará a 

A lista de classificação dos candidatos inscritos será divulgada na forma da 

02 (duas) etapas e 

consistirá de Prova de avaliação de títulos e experiência profissional.  

se experiência profissional toda atividade desenvolvida no 

O Exercício Profissional na rede de ensino do município de Atílio Vivacqua 

no cargo pleiteado e / ou em outras redes de ensino no cargo pleiteado. 

em empresas privadas no cargo pleiteado.  

Não serão atribuídos pontos ao título considerado requisito mínimo para 

Somente deverão ser escolhidos e indicados os títulos (diplomas e 

ido realizados em instituições reconhecidas pelos 
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orgãos oficiais com identificação da instituição que os expediu, data de 

realização do curso e indicação de seus respectivos atos autorizativos

 

 9 – DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

9.1 - Não será computado o tempo de serviço prestado concomitantemente em 

mais de um cargo.  

 

9.2 – A Experiência Profissional já computada na aposentadoria, não será 

considerada para contagem de pontos no Processo Seletivo

 

9.3- A experiência profissional r

aprendiz não será computada.

 

9.4 – O critério para contagem da Experiência Profissional são os descritos no 

Anexo I. 

 

10- DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DO DESEMPATE 

 

10.1- A classificação final do candidato consistirá na somatória da avaliação de 

Títulos e da Experiência Profissional 

candidato.  

 

10.2- Os candidatos serão classificados por ordem decrescente do valor da 

nota final.  

 

10.3- Nos casos de empate na classificação, o desempate obedecerá à 

seguinte ordem de prioridade: 

 

a) O candidato que obtiver maior número de pontos nos títulos; 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 
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identificação da instituição que os expediu, data de 

realização do curso e indicação de seus respectivos atos autorizativos

DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  

Não será computado o tempo de serviço prestado concomitantemente em 

A Experiência Profissional já computada na aposentadoria, não será 

considerada para contagem de pontos no Processo Seletivo. 

A experiência profissional relativa a atividades de estágio e menor 

aprendiz não será computada. 

O critério para contagem da Experiência Profissional são os descritos no 

DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DO DESEMPATE  

A classificação final do candidato consistirá na somatória da avaliação de 

Títulos e da Experiência Profissional descrito na ficha de inscrição do 

Os candidatos serão classificados por ordem decrescente do valor da 

s casos de empate na classificação, o desempate obedecerá à 

seguinte ordem de prioridade:  

O candidato que obtiver maior número de pontos nos títulos;  

CEP: 29.490-000 
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identificação da instituição que os expediu, data de 

realização do curso e indicação de seus respectivos atos autorizativos 

Não será computado o tempo de serviço prestado concomitantemente em 

A Experiência Profissional já computada na aposentadoria, não será 

elativa a atividades de estágio e menor 

O critério para contagem da Experiência Profissional são os descritos no 

A classificação final do candidato consistirá na somatória da avaliação de 

descrito na ficha de inscrição do 

Os candidatos serão classificados por ordem decrescente do valor da 

s casos de empate na classificação, o desempate obedecerá à 
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b) O candidato que obtiver maior número de pontos na Experiência 

Profissional;  

c) O candidato com maior idade. 

 

11- DO RECURSO  

 

11.1- Os pedidos de recurso dos resultados da classificação deverão ser 

dirigidos, por escrito à Comissão do Processo Seletivo, protocolados na 

Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua, situada à Praça José V

Nº 02, Centro, Atílio Vivacqua, ES, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

imediatamente após a divulgação oficial da classificação. 

 

11.2- Os pedidos de recurso

reconhecidos.  

 

11.3 - Os pedidos de recursos que não estiverem devidamente fundamentados 

serão imediatamente indeferidos. 

 

11.4- Os pedidos de recursos serão julgados, no prazo de até 02 (dois) dias 

após o término do prazo do recurso. 

 

12- DA CONVOCAÇÃO 

 

12.1- A convocação dos classificados será efetuada pela Secretaria Municipal 

de Educação, de acordo com a classificação e necessidade da administração, 

conforme descrito no Anexo III 

nas datas da contratação os docume

formalização do contrato do candi

 

a) Cópia simples da Carteira de Identidade; 

b) Cópia simples da Carteira de Trabalho; 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 
 

Praça José Valentim Lopes, 04 - 2º andar - Centro - Atílio Vivacqua - ES - CEP: 29.490
(28) 3538-1508 | Email: educacao@pmav.es.gov.br

O candidato que obtiver maior número de pontos na Experiência 

O candidato com maior idade.  

Os pedidos de recurso dos resultados da classificação deverão ser 

dirigidos, por escrito à Comissão do Processo Seletivo, protocolados na 

Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua, situada à Praça José V

Nº 02, Centro, Atílio Vivacqua, ES, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

imediatamente após a divulgação oficial da classificação.  

Os pedidos de recursos que forem apresentados fora do prazo não serão 

dos de recursos que não estiverem devidamente fundamentados 

serão imediatamente indeferidos.  

Os pedidos de recursos serão julgados, no prazo de até 02 (dois) dias 

após o término do prazo do recurso.  

DA CONVOCAÇÃO  

A convocação dos classificados será efetuada pela Secretaria Municipal 

de Educação, de acordo com a classificação e necessidade da administração, 

Anexo III deste Edital, devendo o candidato apresentar 

nas datas da contratação os documentos seguintes, que serão utilizados para 

formalização do contrato do candidato convocado. 

Cópia simples da Carteira de Identidade;  

Cópia simples da Carteira de Trabalho;  

CEP: 29.490-000 
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O candidato que obtiver maior número de pontos na Experiência 

Os pedidos de recurso dos resultados da classificação deverão ser 

dirigidos, por escrito à Comissão do Processo Seletivo, protocolados na 

Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua, situada à Praça José Valentim Lopes, 

Nº 02, Centro, Atílio Vivacqua, ES, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

que forem apresentados fora do prazo não serão 

dos de recursos que não estiverem devidamente fundamentados 

Os pedidos de recursos serão julgados, no prazo de até 02 (dois) dias 

A convocação dos classificados será efetuada pela Secretaria Municipal 

de Educação, de acordo com a classificação e necessidade da administração, 

deste Edital, devendo o candidato apresentar 

ntos seguintes, que serão utilizados para 
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c) Cópia simples do CPF; 

d) Cópia simples do Título de Eleitor e Comprovante de Quitação Eleitoral; 

e) Certidão de Bons Antecedentes Criminais; 

f) Cópia simples da Certidão de Casamento; 

g) Cópia simples da Certidão dos filhos menores de 18 anos; 

h) Cópia simples do Comprovante d

i) Cópia simples do Nº de Inscrição no PIS/PASEP; 

j) Foto 3x4  

k) Cópia da Carteira Nacional de Habilitação Categoria D (Cargo de Motorista 

de transporte escolar) 

 

12.1.1 – Deverá o candidato convocado apresentar o ASO (Atestado de Saúde 

Ocupacional) no prazo estipulado pela Secretaria de Educação. 

 

12.2– Não haverá autenticação de documentos pela mesa receptora no ato da 

inscrição e da convocação. 

 

12.3 – Não será admitida a apresentação de documentos posteriormente a 

data especificada no Anexo III 

documentos conforme declarado na ficha de inscrição e nas datas 

previstas por esse Edital acarretará na desclassificação imediata do 

candidato.  

 

12.4- Toda a documentação apresentada, em cópia, pelo candid

devolvida, ficando arquivada nos autos do referido processo seletivo

 

12.5 - O não comparecimento 

implicará no deslocamento do nome para o final da lista, uma vez que a 

chamada continuará com os classificad
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Cópia simples do CPF;  

Cópia simples do Título de Eleitor e Comprovante de Quitação Eleitoral; 

Certidão de Bons Antecedentes Criminais;  

Cópia simples da Certidão de Casamento;  

Cópia simples da Certidão dos filhos menores de 18 anos;  

Cópia simples do Comprovante de Residência;  

Cópia simples do Nº de Inscrição no PIS/PASEP;  

Carteira Nacional de Habilitação Categoria D (Cargo de Motorista 

Deverá o candidato convocado apresentar o ASO (Atestado de Saúde 

no prazo estipulado pela Secretaria de Educação.  

Não haverá autenticação de documentos pela mesa receptora no ato da 

inscrição e da convocação.  

Não será admitida a apresentação de documentos posteriormente a 

Anexo III deste Edital. A não apresentação dos 

documentos conforme declarado na ficha de inscrição e nas datas 

previstas por esse Edital acarretará na desclassificação imediata do 

Toda a documentação apresentada, em cópia, pelo candid

devolvida, ficando arquivada nos autos do referido processo seletivo

não comparecimento do candidato classificado na chamada 

no deslocamento do nome para o final da lista, uma vez que a 

chamada continuará com os classificados subsequentes. 

CEP: 29.490-000 
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Cópia simples do Título de Eleitor e Comprovante de Quitação Eleitoral;  

Carteira Nacional de Habilitação Categoria D (Cargo de Motorista 

Deverá o candidato convocado apresentar o ASO (Atestado de Saúde 

 

Não haverá autenticação de documentos pela mesa receptora no ato da 

Não será admitida a apresentação de documentos posteriormente a 

A não apresentação dos 

documentos conforme declarado na ficha de inscrição e nas datas 

previstas por esse Edital acarretará na desclassificação imediata do 

Toda a documentação apresentada, em cópia, pelo candidato não será 

devolvida, ficando arquivada nos autos do referido processo seletivo 

do candidato classificado na chamada 

no deslocamento do nome para o final da lista, uma vez que a 
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12.6- A chamada dos classificados para escolha das vagas será efetuada pela 

Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a ordem de classificação e 

necessidade da Administração, devendo o candidato manter os dados 

atualizados, inclusive email, junto ao Setor 

 

12.7- O candidato que, por qualquer motivo, estiver impedido de comparecer 

ao local determinado para as chamadas, poderá fazê

legalmente habilitado. 

 

12.8 - A desistência do candidato na chamada pela ordem de classificação 

será documentada pela Comissão do Processo Seletivo, assinada pelo 

candidato desistente, que passará a ocupar o final da lista. 

 

13- DA REMUNERAÇÃO

  

13.1- O servidor público contratado em razão deste Edital será regido por Lei 

Municipal específica.  

 

14- DO CRONOGRAMA DE AÇÕES 

 

14.1- O Cronograma de Ações encontra

 

14.2- O cronograma poderá ser modificado a critério da Comissão diante de 

fatos de relevante interesse público ou atraso na realização das fases 

programadas.  

 

15- DAS IRREGULARIDADES 

 

15.1 – Eventuais irregularidades constantes no processo de seleção e 

contratação de profissionais para atuarem na administração pública municipal 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 
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A chamada dos classificados para escolha das vagas será efetuada pela 

Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a ordem de classificação e 

necessidade da Administração, devendo o candidato manter os dados 

izados, inclusive email, junto ao Setor de Recursos Humanos da SEME. 

O candidato que, por qualquer motivo, estiver impedido de comparecer 

ao local determinado para as chamadas, poderá fazê-lo por procurador 

do candidato na chamada pela ordem de classificação 

será documentada pela Comissão do Processo Seletivo, assinada pelo 

candidato desistente, que passará a ocupar o final da lista.  

DA REMUNERAÇÃO 

O servidor público contratado em razão deste Edital será regido por Lei 

DO CRONOGRAMA DE AÇÕES  

O Cronograma de Ações encontra-se no Anexo III deste Edital. 

O cronograma poderá ser modificado a critério da Comissão diante de 

fatos de relevante interesse público ou atraso na realização das fases 

DAS IRREGULARIDADES  

Eventuais irregularidades constantes no processo de seleção e 

ação de profissionais para atuarem na administração pública municipal 
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A chamada dos classificados para escolha das vagas será efetuada pela 

Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a ordem de classificação e 

necessidade da Administração, devendo o candidato manter os dados 

de Recursos Humanos da SEME.  

O candidato que, por qualquer motivo, estiver impedido de comparecer 

lo por procurador 

do candidato na chamada pela ordem de classificação 

será documentada pela Comissão do Processo Seletivo, assinada pelo 

O servidor público contratado em razão deste Edital será regido por Lei 

deste Edital.  

O cronograma poderá ser modificado a critério da Comissão diante de 

fatos de relevante interesse público ou atraso na realização das fases 

Eventuais irregularidades constantes no processo de seleção e 

ação de profissionais para atuarem na administração pública municipal 
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em regime de designação temporária serão objeto de sindicância, e os 

infratores estarão sujeitos às penalidades previstas na lei. 

 

16- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

  

16.1- Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do processo Seletivo, 

juntamente com o órgão de Recursos Humanos e em última instância pelo 

Prefeito Municipal, observados os princípios e normas que regem a 

administração pública.  

 

16.2- Caberá ao candidato, quando convocado, apresentar todos os 

documentos originais exigidos, para conferência 

 

16.3- O candidato classificado poderá, a qualquer tempo, ser excluído do 

cadastro de reserva se constatado que usou de fraude, malícia ou

apresentando dados inconsistentes ou documentos falsos, podendo ser 

responsabilizado civil e criminalmente, na forma da lei

 

16.4- Os candidatos convocados deverão apresentar todos os documentos 

relacionados no item 

reclassificação para o final da listagem ou sua eliminação, conforme o item 

13.2. 

 

16.5- Para fins das chamadas de vagas remanescentes e sequenciais a 

Secretaria Municipal de Educação

ficha de inscrição e o E-

possa provar a qualquer tempo, a convocação do candidato, assegurando 

assim, transparência do processo. 

informada a data, o horário e o local que o 

Esgotado esse prazo e não havendo comparecimento do candidato o mesmo 

será RECLASSIFICADO para o último lugar da lista.

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 
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em regime de designação temporária serão objeto de sindicância, e os 

infratores estarão sujeitos às penalidades previstas na lei.  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

asos omissos serão resolvidos pela Comissão do processo Seletivo, 

juntamente com o órgão de Recursos Humanos e em última instância pelo 

Prefeito Municipal, observados os princípios e normas que regem a 

Caberá ao candidato, quando convocado, apresentar todos os 

documentos originais exigidos, para conferência pela PMAV. 

O candidato classificado poderá, a qualquer tempo, ser excluído do 

reserva se constatado que usou de fraude, malícia ou

apresentando dados inconsistentes ou documentos falsos, podendo ser 

responsabilizado civil e criminalmente, na forma da lei. 

Os candidatos convocados deverão apresentar todos os documentos 

relacionados no item 11.1. A falta de algum documento implicará sua 

reclassificação para o final da listagem ou sua eliminação, conforme o item 

Para fins das chamadas de vagas remanescentes e sequenciais a 

Secretaria Municipal de Educação utilizará o número de telefone declarado na 

-MAIL, fornecido pelo candidato, de modo que a SEME 

possa provar a qualquer tempo, a convocação do candidato, assegurando 

assim, transparência do processo.  No contato por e-mail e por telefone, 

informada a data, o horário e o local que o candidato deverá se apresentar

Esgotado esse prazo e não havendo comparecimento do candidato o mesmo 

será RECLASSIFICADO para o último lugar da lista. A inconsistência das 
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em regime de designação temporária serão objeto de sindicância, e os 

asos omissos serão resolvidos pela Comissão do processo Seletivo, 

juntamente com o órgão de Recursos Humanos e em última instância pelo 

Prefeito Municipal, observados os princípios e normas que regem a 

Caberá ao candidato, quando convocado, apresentar todos os 

O candidato classificado poderá, a qualquer tempo, ser excluído do 

reserva se constatado que usou de fraude, malícia ou má-fé, 

apresentando dados inconsistentes ou documentos falsos, podendo ser 

Os candidatos convocados deverão apresentar todos os documentos 

o implicará sua 

reclassificação para o final da listagem ou sua eliminação, conforme o item 

Para fins das chamadas de vagas remanescentes e sequenciais a 

utilizará o número de telefone declarado na 

de modo que a SEME 

possa provar a qualquer tempo, a convocação do candidato, assegurando 

e por telefone, será 

candidato deverá se apresentar. 

Esgotado esse prazo e não havendo comparecimento do candidato o mesmo 

inconsistência das 
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informações declaradas na ficha de inscrição que impossibilitem o contato é de 

inteira responsabilidade do candidato

 

16.6- Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruções 

contidas neste Edital.  

 

16.7- Concluído o processo de seleção de que trata este Edital, sempre que 

necessário a Comissão Municipal responsável pelo 

viabilizará nova convocação dos candidatos já classificados.

 

 

 

Atílio Vivacqua, ES, 27 de 

 

 

_____________________________          _____________________________

MAGDA DA SILVA SANTIAGO

PRESIDENTE

_____________________________          _____________________________

ALDIMARA ORNELAS B. LOPES         JOSETE PEREIRA M. FERREIRA

2ª SECRETÁRIA                                    

 

 

 

 

 

 

HOMOLOGO OS TERMOS DO PRESENTE EDITAL

_________________________________________________

JOSEMAR MACHADO FERNANDES
 Prefeito Municipal em Exercício
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informações declaradas na ficha de inscrição que impossibilitem o contato é de 

ira responsabilidade do candidato. 

Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruções 

Concluído o processo de seleção de que trata este Edital, sempre que 

necessário a Comissão Municipal responsável pelo Processo Seletivo, 

viabilizará nova convocação dos candidatos já classificados. 

de novembro de 2017.  

________________          _____________________________

MAGDA DA SILVA SANTIAGO            GABRIELLE CHECON CIPRIANO

PRESIDENTE                                            1ª SECRETÁRIA

 

_____________________________          _____________________________

RA ORNELAS B. LOPES         JOSETE PEREIRA M. FERREIRA

2ª SECRETÁRIA                                    3ª  SECRETÁRIA

 

 

 
HOMOLOGO OS TERMOS DO PRESENTE EDITAL

 

 

_________________________________________________
 

JOSEMAR MACHADO FERNANDES 
Prefeito Municipal em Exercício 
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informações declaradas na ficha de inscrição que impossibilitem o contato é de 

Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruções 

Concluído o processo de seleção de que trata este Edital, sempre que 

Processo Seletivo, 

________________          ______________________________ 

CHECON CIPRIANO 

1ª SECRETÁRIA 

_____________________________          ______________________________ 

RA ORNELAS B. LOPES         JOSETE PEREIRA M. FERREIRA 

SECRETÁRIA 

HOMOLOGO OS TERMOS DO PRESENTE EDITAL 

_________________________________________________ 
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ANEXO I

Discriminação

Experiência Profissiona

Discriminação 

Experiência profissional 

na função pleiteada. 

Entende-se por 1 mês de trabalho para contagem de pontos neste edital 30 dias completos
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ANEXO I: EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

Discriminação Pontuação Máxima

Experiência Profissional 24 

 

Critérios e valor da 

Pontuação 

Pontuação Máxima

Experiência profissional 1,0 (um) ponto por mês 

trabalhado, até o limite 

de 02 (dois) anos. 

se por 1 mês de trabalho para contagem de pontos neste edital 30 dias completos
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Pontuação Máxima 

Pontuação Máxima 

24 

se por 1 mês de trabalho para contagem de pontos neste edital 30 dias completos 
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Discriminação 

Titulação 

 

CARGO (PRÉ-

REQUISITO) 

 

CRITÉRIOS DE 

PONTUAÇÃO

MOTORISTA DE 

TRANSPORTE 

ESCOLAR 

(ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO / 

ATÉ A 7ª SÉRIE 

E CURSO DE 

TRANSPORTE 

ESCOLAR E 

DIREÇÃO 

DEFENSIVA 

COM 

DURAÇÃO 

MÍNIMA DE 50 

HORAS) 

Curso na Área pleiteada, 

com duração mínima de 40 

Aproveitamento

na Área pleiteada, com 

duração mínima de 16 horas.

Curso de aperfeiçoamento / 

aproveitamento na Área 

pleiteada, com duração 

mínima de 1

Curso FNDE (Formação pela 

Escola) com carga horária de 

Curso FNDE (Formação pela 

Escola) com carga horária de 

O Candidato deverá apresentar apenas um curso 

cursos, os pré-requisitos deverão ser obrigatoriamente apresentados, mas não serão 

pontuados. 
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ANEXO II 

TITULAÇÃO 

Pontuação Máxima 

De acordo com os títulos apresentados

CRITÉRIOS DE 

PONTUAÇÃO 

OBSERVAÇÃO 

Curso na Área pleiteada, 

com duração mínima de 40 

horas. 

Apresentar apenas 1 

curso 

Curso de 

proveitamento/Atualização 

na Área pleiteada, com 

duração mínima de 16 horas. 

Apresentar apenas 1 

curso 

Curso de aperfeiçoamento / 

aproveitamento na Área 

pleiteada, com duração 

mínima de 15 horas. 

Apresentar apenas 1 

curso 

Curso FNDE (Formação pela 

com carga horária de 

60 horas 

Apresentar apenas 1 

curso 

Curso FNDE (Formação pela 

com carga horária de 

40 horas 

Apresentar apenas 1 

curso 

O Candidato deverá apresentar apenas um curso por categoria, até o limite de três

requisitos deverão ser obrigatoriamente apresentados, mas não serão 

CEP: 29.490-000 
educacao@pmav.es.gov.br 

De acordo com os títulos apresentados 

VALOR 

ATRIBUÍDO 

05 

04 

03 

02 

01 

por categoria, até o limite de três 

requisitos deverão ser obrigatoriamente apresentados, mas não serão 



Secretaria Municipal de 

EDUCAÇÃO 

 

Praça José Valentim Lopes, 04 
Telefone: (28)

 

 

O Candidato deverá apresentar apenas um curso 

cursos, os pré-requisitos deverão ser obrigatoriamente apresentados, mas não serão 

pontuados. 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO (PRÉ-

REQUISITO) 

 

CRITÉRIOS DE 

PONTUAÇÃO

  VIGIA 

(ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO / 

ATÉ A 7ª 

SÉRIE) 

Curso na Área pleiteada, 

com duração mínima

Curso na Área pleiteada, 

com duração mínima de 

Curso na Área pleiteada, 

com duração mínima de

Curso FNDE (Formação 

pela Escola)

horária de 60 horas

Curso FNDE (Formação 

pela Escola)

horária de 40 horas

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 
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O Candidato deverá apresentar apenas um curso por categoria, até o limite de três 

requisitos deverão ser obrigatoriamente apresentados, mas não serão 

CRITÉRIOS DE 

PONTUAÇÃO 

OBSERVAÇÃO 

Curso na Área pleiteada, 

com duração mínima de 

180 horas. 

Apresentar apenas 1 

curso 

Curso na Área pleiteada, 

com duração mínima de 

120 horas. 

Apresentar apenas 1 

curso 

Curso na Área pleiteada, 

com duração mínima de 80 

horas. 

Apresentar apenas 1 

curso 

Curso FNDE (Formação 

pela Escola) com carga 

horária de 60 horas 

Apresentar apenas 1 

curso 

Curso FNDE (Formação 

pela Escola) com carga 

horária de 40 horas 

Apresentar apenas 1 

curso 

CEP: 29.490-000 
educacao@pmav.es.gov.br 

por categoria, até o limite de três 

requisitos deverão ser obrigatoriamente apresentados, mas não serão 

VALOR 

ATRIBUÍDO 

05 

04 

03 

02 

01 
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EDUCAÇÃO 
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CARGO (PRÉ-

REQUISITO) 

 

CRITÉRIOS DE 

PONTUAÇÃO

CUIDADOR 

(ENSINO 

MÉDIO 

COMPLETO) 

Curso na Área pleiteada, 

com duração mínima de 

Curso na Área pleiteada, 

com duração mínima de 

Curso na Área pleiteada, 

com duração mínima de

Curso FNDE (Formação pela 

Escola) com carga horária de 

60 horas

Curso FNDE (Formação pela 

Escola) com carga horária de 

40 horas

O Candidato deverá apresentar apenas um curso por 

cursos, os pré-requisitos deverão ser obrigatoriamente apresentados, mas não serão 

pontuados. 
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CRITÉRIOS DE 

PONTUAÇÃO 

OBSERVAÇÃO 

Curso na Área pleiteada, 

com duração mínima de 180 

horas. 

Apresentar apenas 1 curso

Curso na Área pleiteada, 

com duração mínima de 120 

horas. 

Apresentar apenas 1 curso

Curso na Área pleiteada, 

com duração mínima de 80 

horas. 

Apresentar apenas 1 curso

Curso FNDE (Formação pela 

com carga horária de 

60 horas 

Apresentar apenas 1 curso

Curso FNDE (Formação pela 

com carga horária de 

40 horas 

Apresentar apenas 1 curso

O Candidato deverá apresentar apenas um curso por categoria, até o limite de três 

requisitos deverão ser obrigatoriamente apresentados, mas não serão 

CEP: 29.490-000 
educacao@pmav.es.gov.br 

VALOR 

ATRIBUÍDO 

Apresentar apenas 1 curso 05 

Apresentar apenas 1 curso 04 

curso 03 

Apresentar apenas 1 curso 02 

Apresentar apenas 1 curso 01 

categoria, até o limite de três 

requisitos deverão ser obrigatoriamente apresentados, mas não serão 



Secretaria Municipal de 

EDUCAÇÃO 

 

Praça José Valentim Lopes, 04 
Telefone: (28)

 

 

CARGO (PRÉ-

REQUISITO) 

 

 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

(ENSINO MÉDIO 

COMPLETO E 

CURSO DE 

INFORMÁTICA 

BÁSICA COM 

CARGA HORÁRIA 

MÍNIMA DE 60 

HORAS) 

Curso na Área pleiteada, 

com duração mínima de 

Curso na Área pleiteada, 

com duração mínima de 

Curso na 

com duração mínima de

Curso FNDE (Formação 

pela Escola)

horária de 60 horas

Curso FNDE (Formação 

pela Escola)

horária de 40 horas

O Candidato deverá apresentar apenas um curso por categoria, até o limite de três 

cursos, os pré-requisitos deverão ser obrigatoriamente apresentados, mas não serão 

pontuados. 
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CRITÉRIOS DE 

PONTUAÇÃO 

OBSERVAÇÃO 

Curso na Área pleiteada, 

com duração mínima de 

180 horas. 

Apresentar apenas 1 

curso 

Curso na Área pleiteada, 

com duração mínima de 

120 horas. 

Apresentar apenas 1 

curso 

Curso na Área pleiteada, 

com duração mínima de 

80 horas. 

Apresentar apenas 1 

curso 

Curso FNDE (Formação 

pela Escola) com carga 

horária de 60 horas 

Apresentar apenas 1 

curso 

Curso FNDE (Formação 

pela Escola) com carga 

horária de 40 horas 

Apresentar apenas 1 

curso 

O Candidato deverá apresentar apenas um curso por categoria, até o limite de três 

requisitos deverão ser obrigatoriamente apresentados, mas não serão 

CEP: 29.490-000 
educacao@pmav.es.gov.br 

VALOR 

ATRIBUÍDO 

05 

04 

03 

02 

01 

O Candidato deverá apresentar apenas um curso por categoria, até o limite de três 

requisitos deverão ser obrigatoriamente apresentados, mas não serão 



Secretaria Municipal de 

EDUCAÇÃO 

 

Praça José Valentim Lopes, 04 
Telefone: (28)

 

 

CARGO (PRÉ-

REQUISITO) 

 

CRITÉRIOS DE 

 

BERÇARISTA 

 (ENSINO 

FUNDAMENTAL 

COMPLETO) 

Curso na Área pleiteada, 

com duração mínima de 

Curso na Área pleiteada, 

com duração mínima de 

Curso na Área 

com duração mínima de

Curso FNDE (Formação 

pela Escola)

horária de 60 horas

Curso FNDE (Formação 

pela Escola)

horária de 40 horas

O Candidato deverá apresentar apenas um curso por categoria, até o limite de três 

cursos, os pré-requisitos deverão ser obrigatoriamente apresentados, mas não serão 

pontuados. 
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CRITÉRIOS DE 

PONTUAÇÃO 

OBSERVAÇÃO 

Curso na Área pleiteada, 

com duração mínima de 

180 horas. 

Apresentar apenas 1 

curso 

Curso na Área pleiteada, 

com duração mínima de 

120 horas. 

Apresentar apenas 1 

curso 

Curso na Área pleiteada, 

com duração mínima de 

80 horas. 

Apresentar apenas 1 

curso 

Curso FNDE (Formação 

pela Escola) com carga 

horária de 60 horas 

Apresentar apenas 1 

curso 

Curso FNDE (Formação 

pela Escola) com carga 

horária de 40 horas 

Apresentar apenas 1 

curso 

O Candidato deverá apresentar apenas um curso por categoria, até o limite de três 

requisitos deverão ser obrigatoriamente apresentados, mas não serão 

CEP: 29.490-000 
educacao@pmav.es.gov.br 

VALOR 

ATRIBUÍDO 

05 

04 

03 

02 

01 

O Candidato deverá apresentar apenas um curso por categoria, até o limite de três 

requisitos deverão ser obrigatoriamente apresentados, mas não serão 



Secretaria Municipal de 

EDUCAÇÃO 

 

Praça José Valentim Lopes, 04 
Telefone: (28)

 

 

CARGO (PRÉ-

REQUISITO) 

 

CRITÉRIOS DE 

 

AUXILIAR DE 

SERVIÇOS 

GERAIS 

(ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO / 

ATÉ A 7ª 

SÉRIE) 

Curso na Área pleiteada, 

com duração mínima de 

Curso na Área pleiteada, 

com duração mínima de 

Curso na Área pleiteada, 

com duração mínima de

Curso FNDE (Formação 

pela Escola)

horária de 60 horas

Curso FNDE (Formação 

pela Escola)

horária 

O Candidato deverá apresentar apenas um curso por categoria, até o limite de três 

cursos, os pré-requisitos deverão ser obrigatoriamente apresentados, mas não serão 

pontuados. 
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CRITÉRIOS DE 

PONTUAÇÃO 

OBSERVAÇÃO 

Curso na Área pleiteada, 

com duração mínima de 

180 horas. 

Apresentar apenas 1 

curso 

Curso na Área pleiteada, 

com duração mínima de 

120 horas. 

Apresentar apenas 1 

curso 

Curso na Área pleiteada, 

com duração mínima de 

80 horas. 

Apresentar apenas 1 

curso 

Curso FNDE (Formação 

pela Escola) com carga 

horária de 60 horas 

Apresentar apenas 1 

curso 

Curso FNDE (Formação 

pela Escola) com carga 

horária de 40 horas 

Apresentar apenas 1 

curso 

O Candidato deverá apresentar apenas um curso por categoria, até o limite de três 

requisitos deverão ser obrigatoriamente apresentados, mas não serão 

CEP: 29.490-000 
educacao@pmav.es.gov.br 

VALOR 

ATRIBUÍDO 

05 

04 

03 

02 

01 

O Candidato deverá apresentar apenas um curso por categoria, até o limite de três 

requisitos deverão ser obrigatoriamente apresentados, mas não serão 
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EDUCAÇÃO 

 

Praça José Valentim Lopes, 04 
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CARGO (PRÉ-

REQUISITO) 

 

CRITÉRIOS DE 

 

MERENDEIRA 

(ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO / 

ATÉ A 7ª 

SÉRIE) 

Curso na Área pleiteada, 

com duração mínima de 

Curso na Área pleiteada, 

com duração mínima de 

Curso na Área pleiteada, 

com duração mínima de

Curso FNDE (Formação 

pela Escola)

horária de 60 horas

Curso FNDE (Formação 

pela Escola)

horária de 40 horas

O Candidato deverá apresentar apenas um curso por categoria, até o limite de três 

cursos, os pré-requisitos deverão ser obrigatoriamente apresentados, mas não serão 

pontuados. 
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CRITÉRIOS DE 

PONTUAÇÃO 

OBSERVAÇÃO 

Curso na Área pleiteada, 

com duração mínima de 

180 horas. 

Apresentar apenas 1 

curso 

Curso na Área pleiteada, 

com duração mínima de 

120 horas. 

Apresentar apenas 1 

curso 

Curso na Área pleiteada, 

com duração mínima de 

80 horas. 

Apresentar apenas 1 

curso 

Curso FNDE (Formação 

pela Escola) com carga 

horária de 60 horas 

Apresentar apenas 1 

curso 

Curso FNDE (Formação 

pela Escola) com carga 

horária de 40 horas 

Apresentar apenas 1 

curso 

O Candidato deverá apresentar apenas um curso por categoria, até o limite de três 

requisitos deverão ser obrigatoriamente apresentados, mas não serão 

 

 

CEP: 29.490-000 
educacao@pmav.es.gov.br 

VALOR 

ATRIBUÍDO 

05 

04 

03 

02 

01 

O Candidato deverá apresentar apenas um curso por categoria, até o limite de três 

requisitos deverão ser obrigatoriamente apresentados, mas não serão 
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DATAS 

27/11/2017 e 28/11/2017 

29/11/2017, 30/11/2017, 

01/12/2017 e 04/12/2017 

13/12/2017 

14/12/2017 à 15/12/2017 

20/12/2017 

A partir do dia 24/01/2018 
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ANEXO III 

 

CRONOGRAMA DE AÇÕES 

 

INSTÂNCIA PROCEDIMENTO

 SEME Divulgação do Edital

 

SEME Período de Inscrição

SEME Divulgação da Listagem de 

Classificação

 SEME Período de Recurso

SEME Divulgação da Listagem final 

dos candidatos após análise 

de R

 SEME Divulgação das vagas e 

Convocação dos Candidatos
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PROCEDIMENTO 

Divulgação do Edital 

Período de Inscrição 

Divulgação da Listagem de 

Classificação 

Período de Recurso 

Divulgação da Listagem final 

dos candidatos após análise 

de Recursos 

Divulgação das vagas e 

Convocação dos Candidatos. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

PROCESSO SELETIVO PARA DT 

DADOS PESSOAIS:  

Nome: _____________________________________________

Data de nascimento: ____/___/______ Nacionalidade: _____________________

RG: _________________ Data de emissão:____/___

CPF:_______________________

TELEFONE: (___) ________________

DADOS DA FUNÇÃO PLEITEADA

CARGO (PRÉ-
REQUISITO) 

 

CRITÉRIOS DE 
PONTUAÇÃO

MOTORISTA DE 
TRANSPORTE 

ESCOLAR (ENSINO 
FUNDAMENTAL 

COMPLETO CURSO 
DE TRANSPORTE 

ESCOLAR e 
DIREÇÃO 

DEFENSIVA COM 
DURAÇÃO MÍNIMA 

DE 50 HORAS) 

Curso na Área pleiteada, com 
duração mínima de 40 horas.

Aproveitamento/Atualização na Área 
pleiteada, com duração mínima de 

Curso de aperfeiçoamento / 
aproveitamento na Área pleiteada, 
com duração mínima de 15 horas.

Curso FNDE (Formação pela 
Escola) com carga horária de 60 

Curso FNDE (Formação pela 
Escola) com carga horária de 40 

 
TOTAL DE PONTOS

 

TEMPO DE SERVIÇO:  

DISCRIMINAÇÃO CRITÉRIOS DE 
PONTUAÇÃO

Experiência Profissional 

na função pleiteada 
1,0 (um) 

trabalhado, até o limite 

de 02 (dois) anos

 
TOTAL DE PONTOS

 

ASSINATURA DO CANDIDATO:________________

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 
 

Praça José Valentim Lopes, 04 - 2º andar - Centro - Atílio Vivacqua - ES - CEP: 29.490
(28) 3538-1508 | Email: educacao@pmav.es.gov.br

ANEXO IV 

FICHA DE INSCRIÇÃO EXCLUSIVAMENTE PARA O CARGO DE MOTORISTA

PROCESSO SELETIVO PARA DT 2018 

 

Nome: ______________________________________________________________

Data de nascimento: ____/___/______ Nacionalidade: _____________________

Data de emissão:____/___/______ Órgão emissor: UF: ___

_______________________ Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino  

________________ E-MAIL:______________________________

 

DADOS DA FUNÇÃO PLEITEADA: Motorista de Transporte Escolar 

TITULAÇÃO 

CRITÉRIOS DE 
PONTUAÇÃO 

Quantidade 

Curso na Área pleiteada, com 
duração mínima de 40 horas. 

 

Curso de 
Aproveitamento/Atualização na Área 
pleiteada, com duração mínima de 

16 horas. 

 

Curso de aperfeiçoamento / 
aproveitamento na Área pleiteada, 
com duração mínima de 15 horas. 

 

Curso FNDE (Formação pela 
com carga horária de 60 

horas 

 

Curso FNDE (Formação pela 
Escola) com carga horária de 40 

horas 

 

TOTAL DE PONTOS 
 

CRITÉRIOS DE 
PONTUAÇÃO 

TOTAL DE MESES PERÍODO

1,0 (um) ponto por mês 

trabalhado, até o limite 

de 02 (dois) anos 

 __/__/___ à __/__/__

__/__/___ à __/__/__

__/__/___ à __/__/__

___/__

TOTAL DE PONTOS 
 

ASSINATURA DO CANDIDATO:___________________________________________

CEP: 29.490-000 
educacao@pmav.es.gov.br 

EXCLUSIVAMENTE PARA O CARGO DE MOTORISTA 

_________________ 

Data de nascimento: ____/___/______ Nacionalidade: _____________________ 

/______ Órgão emissor: UF: ___ 

MAIL:______________________________ 

VALOR 

ATRIBUÍDO 

 

 

 

 

 

 

PERÍODO 

__/__/___ à __/__/__ 

__/__/___ à __/__/__ 

__/__/___ à __/__/__ 

/__/___ à ___/___/___ 
 

___________________________ 
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PRO

DADOS PESSOAIS:  

Nome: ______________________________________________________________

Data de nascimento: ____/___

RG: ______________________

CPF:______________________

TELEFONE: (_____) ________________

DADOS DA FUNÇÃO PLEITEADA

(    ) Cuidador/ Ensino Médio Completo       
(    ) Auxiliar Administrativo / Ensino Médio Completo
horária mínima de 60 horas.  
(    ) Auxiliar de Serviços Gerais / Ensino Fundamental 
(    ) Berçarista  / Ensino Fundamental Completo
(    ) Merendeira / Ensino Fundamental 
(    ) Vigia / Ensino Fundamental 
 

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO

Curso na Área pleiteada, com duração mínima de 180 
horas. 

Curso na Área pleiteada, com duração mínima de 120 
horas. 

Curso na Área pleiteada, com duração 
horas. 

Curso FNDE (Formação pela Escola) com carga horária 
de 60 horas 

Curso FNDE (Formação pela Escola) com carga horária 
de 40 horas 

 
TOTAL DE PONTOS

 

DISCRIMINAÇÃO CRITÉRIOS DE 

Experiência Profissional na 
função pleiteada 

1,0 (um) ponto por mês 
trabalhado, até o limite de 
02 (dois) anos

 
TOTAL DE PONTOS

 

ASSINATURA DO CANDIDATO:

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 
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ANEXO V 

FICHA DE INSCRIÇÃO  

PROCESSO SELETIVO PARA DT 2018 

Nome: ______________________________________________________________

Data de nascimento: ____/_____/______ Nacionalidade: _____________________

________ Data de emissão:_____/_____/_____ Órgão emissor: UF: ___

CPF:_____________________________             Sexo: (     ) Masculino                        

) _______________________ E-MAIL:______________________________

 

DADOS DA FUNÇÃO PLEITEADA: (Marque um X no cargo pretendido) 

/ Ensino Médio Completo        
Auxiliar Administrativo / Ensino Médio Completo e Curso de Informática Básica

 
Auxiliar de Serviços Gerais / Ensino Fundamental incompleto (até a 7ª série)

) Berçarista  / Ensino Fundamental Completo 
) Merendeira / Ensino Fundamental incompleto (até a 7ª série)           
) Vigia / Ensino Fundamental incompleto (até a 7ª série)            

 
TITULAÇÃO 

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO Quantidade 

Curso na Área pleiteada, com duração mínima de 180  

Curso na Área pleiteada, com duração mínima de 120  

Curso na Área pleiteada, com duração mínima de 80  

Curso FNDE (Formação pela Escola) com carga horária  

Curso FNDE (Formação pela Escola) com carga horária  

TOTAL DE PONTOS 
 

TEMPO DE SERVIÇO 

CRITÉRIOS DE 
PONTUAÇÃO 

TOTAL DE MESES 

1,0 (um) ponto por mês 
trabalhado, até o limite de 
02 (dois) anos 

 ___/__

___/__

___/__

___/__

TOTAL DE PONTOS 
 

ASSINATURA DO CANDIDATO:_________________________________________________

CEP: 29.490-000 
educacao@pmav.es.gov.br 

Nome: __________________________________________________________________________  

/______ Nacionalidade: __________________________________ 

Órgão emissor: UF: ____ 

                       (     ) Feminino  

_____________________ 

e Curso de Informática Básica com carga 

(até a 7ª série) 

Valor atribuído 

 

 

 

 

 

 

PERÍODO 

/___/____ à ___/___/____ 

/___/____ à ___/___/____ 

/___/____ à ___/___/____ 

/___/____ à ___/___/____ 

 

_________________________________________________ 


