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EDITAL Nº. 001/2020 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE 
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 

 
O Município de Atílio Vivacqua, Estado do Espírito Santo, através do Gabinete do Prefeito, torna 
pública a abertura das inscrições para o Processo Seletivo Simplificado visando a seleção de 
profissionais para o cargo de Agente de Combate às Endemias (ACE), para atender a Secretaria 
Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua-ES, em conformidade com as normas contidas no presente 
Edital. 
  
1. DO OBJETIVO DO CONTRATO 
1.1. O processo seletivo a que se refere o presente Edital destina-se a suprir vaga temporária de 
profissionais para atuar como Agente de Combate às Endemias (ACE), conforme Anexo I do presente 
Edital, servindo a lista de classificados também como cadastro reserva. 
 
1.2. Compreende-se como processo seletivo: a inscrição, a avaliação teórica, a avaliação prática, a 
classificação e a convocação dos candidatos conforme lista de classificados. 
 
2. DA VIGÊNCIA DO PROCESSO SELETIVO  
 
2.1. Este processo seletivo tem validade após a homologação do resultado final até a data de 
31/12/2020.  
 
3. DAS VAGAS, ATRIBUIÇÕES E LOTAÇÃO 
 
3.1.As vagas, os pré-requisitos, a carga horária, e a remuneração de que trata o presente Edital serão 
as descritas no ANEXO I. 
 
3.2. As atribuições para o cargo estão descritas no ANEXO II deste edital. 
 

3.3.A lotação será feita por ato do Prefeito ou a quem este delegar. 
 
4. DAS INCRIÇÕES 
 
4.1. As inscrições para o processo seletivo na forma deste edital serão realizadas, no período de 
16/01/2020e17/01/2020, no horário de 08h às 11h, no auditório II da Secretaria Municipal de 
Educação situada à Praça José Valentim Lopes, nº 02, Centro, no Município de Atílio Vivacqua/ES. 
 
4.2. São requisitos para participação neste processo seletivo simplificado: 

a) ter nacionalidade brasileira; 
b) ter na data de encerramento das inscrições a idade mínima de 18(dezoito) anos completos; 
c) possuir escolaridade 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 as mesmas; 
e) estar em dia com as obrigações eleitorais; 
f) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações do Serviço Militar; 
g) gozar de boa saúde física e mental; 
h) não possuir antecedentes civis ou criminais contra a Administração 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. 
 

4.3. Para efeito de inscrição, o candidato preencherá formulário que se encontra disponível no site 
www.pmav.es.gov.br, com letra legível, não podendo haver rasuras ou emendas, nem omissão de 
dados nele solicitado, e  entregar no ato da inscrição, envelope contendo a ficha previamente 
preenchida, cópia simples do documento de identificação com foto (RG, ou CNH ou 
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CTPS),cópia simples do comprovante de escolaridade exigido (Ensino Médio Completo), sob 
pena de indeferimento e/ou cancelamento da inscrição. 
 
 
 
4.4. A comissão organizadora, em hipótese alguma, se responsabilizará por eventuais prejuízos 
causados pelo preenchimento incorreto de dados de inscrição e/ou pelo erro de documentos 
entregues, sendo de inteira responsabilidade do candidato o completo preenchimento dos dados da 
inscrição. 
 
4.5. As informações prestadas pelo candidato são de sua inteira responsabilidade, podendo o mesmo 
ser desclassificado do Processo Seletivo se prestar informações incorretas ou inverídicas, ainda que 
o fato seja constatado posteriormente. 
 
4.6. Não serão aceitas, em hipótese alguma, inscrições por via postal, por fac-símile, ou fora do 
período estabelecido neste Edital. 
 
4.7. A inscrição é gratuita. 
 
4.8. A inscrição do candidato implica total conhecimento e expressa aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste Edital, em relação as quais não serão aceitas alegações de 
desconhecimento. 
 
4.9. O candidato que, por qualquer motivo, estiver impedido de comparecer ao local determinado para 
realizar a inscrição, poderá fazê-lo por procurador legalmente habilitado, devendo o mesmo portar 
cópia e original de documento de identificação e procuração, específica para essa finalidade. 
 
4.10. Toda a documentação apresentada pelo candidato no ato da inscrição não será devolvida, 
ficando arquivada nos autos do referido processo seletivo. 
 
5. DO PROCESSO SELETIVOE DA CLASSIFICAÇÃO 
 
5.1. O processo seletivo acontecerá em quatro etapas:  
 

a) Inscrição: conforme período e horário descritos no cronograma. (Etapa de caráter 
eliminatório, conforme item 4.3 do Edital).  
 

b) Avaliação objetiva de Conhecimentos Gerais (Língua Portuguesa e Matemática) e 
Conhecimentos Específicos, de caráter eliminatório e classificatório. Somente os 
candidatos que acertarem 60% do total de questões serão classificados para a próxima 
etapa. O Conteúdo programático consta do Anexo lll deste Edital. A avaliação objetiva 
consistirá de 20 questões, totalizando 100 (cem) pontos, conforme disposto no anexo IV 
(sendo de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde).  
 

c) Curso online "Introdutório para Agente de Combate às Endemias ( ACE )" com carga horária 
de 40 horas, disponível em 

https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=29 (Etapa de caráter 
eliminatório). 
 

d) Avaliação prática em campo, de caráter eliminatório e classificatório (de responsabilidade 
da Secretaria Municipal de Saúde), consistirá na realização da atividade proposta pelo 
supervisor de campo e acompanhada por membros da Comissão Organizadora do Processo 
Seletivo, sendo a nota atribuída pelo supervisor de campo a cada atividade executada. A 
pontuação obedecerá ao disposto no Anexo IV. É indispensável a apresentação do 
certificado de conclusão do curso introdutório conforme etapa anterior.  
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5.2. O candidato que não comparecer nos locais e horários determinados nos editais de convocação 
para as etapas será eliminado automaticamente.  
 
5.3. A classificação final consistirá na soma total das notas atribuídas aos candidatos de acordo com 
as etapas descritas no item 5.1. Sendo a pontuação máxima de 150 (cento e cinquenta) pontos.  
 
6. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
 
6.1. A classificação final do candidato será publicada, por ordem decrescente de pontuação, em 
mural e site oficial da Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua, de acordo com cronograma 
estabelecido neste Edital. 
 
6.2. No caso de empate na classificação, o desempate obedecerá a seguinte ordem de prioridade: 
a) Maior nota na avaliação de prática em campo; 
b) Maior nota na prova objetiva; 
c) Maior idade, considerando-se ano, mês e dia de nascimento. 
 
 
7. DO RECURSO  
 
7.1. Imediatamente após a divulgação oficial da listagem de classificação preliminar, caberá recurso 
dos resultados nela previstos, devendo o apelo ser protocolado no Protocolo Geral da Prefeitura 
Municipal de Atílio Vivácqua, situada à Praça José Valentim Lopes, nº 02, Centro, Atílio Vivácqua, ES, 
conforme os prazos dispostos no cronograma.  
 
7.2. Os pedidos de recurso dos resultados da classificação deverão ser dirigidos à Comissão do 
Processo Seletivo. 
 
7.3. Serão indeferidos os recursos protocolados fora do prazo, os que não estiverem devidamente 
fundamentados, os que não indicarem dados necessários à identificação do candidato, bem como os 
referentes à inserção de dados quando da realização da inscrição. 
 
7.4. Os pedidos de recurso que forem apresentados fora do prazo estabelecido no cronograma ou 
que não estiverem em formulário próprio (conforme anexo VI) do presente Edital não serão 
conhecidos, por ausência de requisito de admissibilidade. 
  
7.5. Serão julgados, no prazo determinado no cronograma, os recursos porventura interpostos, sendo 
o resultado divulgado no site www.pmav.es.gov.br.  
 
 
8. DA CONVOCAÇÃO 
 
8.1. A convocação dos candidatos ocorrerá através de edital, publicadono site www.pmav.es.gov.br, 
obedecendo rigorosamente a ordem de classificação e de acordo com a necessidade temporária da 
Secretaria Municipal de Saúde.  
  
8.2. A aprovação neste processo seletivo não assegura ao candidato a sua contratação, mas apenas 
a expectativa de ser convocado seguindo rigorosamente a ordem de classificação.  
 
8.3. O não comparecimento do candidato classificado no prazo determinado no Edital de Convocação 
implicará em reclassificação para o final da classificação definitiva, oportunizando a chamada do 
imediatamente aprovado conforme a ordem de classificação. 
 
8.4. Todas as publicações referentes ao Processo Seletivo serão publicadas no site 
www.pmav.es.gov.br, e no Mural da Administração, ficando o candidato responsável por acompanhar 
as publicações oficiais. 
 

http://www.pmav.es.gov.br/
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8.5. A Comissão Organizadora e as Secretaria Municipais, em hipótese alguma, se responsabilizarão 
em convocar candidatos via telefone, fax, endereço eletrônico ou qualquer outro meio que não seja 
através de Edital de Convocação publicado pelo site oficial: www.pmav.es.gov.br, do Município de 
Atílio Vivacqua. 
 
8.6. Os documentos listados no Anexo VII deverão ser entregues na ocasião da convocação dos 
aprovados junto ao Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal e em hipótese alguma serão 
aceitas cópias de documentos que não sejam acompanhadas dos documentos originais para 
conferência do setor.  
 
8.7. A falta de aptidão física e/ou mental para o exercício da função, em Contrato Temporário, 
constatada ao tempo da convocação, implica na eliminação do processo seletivo, conforme o caso. 
 
09. DO CONTRATO DE TRABALHO 
 

9.1. A vigência do contrato a partir da assinatura do mesmo, será de acordo com a necessidade 
temporária de excepcional interesse público, não ultrapassando a data limite de 31/12/2020. 
 
9.2. A frequência será computada através de sistema de ponto eletrônico (biométrico) e 
acompanhada pelo coordenador do setor, juntamente com setor de RH da Prefeitura Municipal de 
Atílio Vivacqua-ES. 
 
9.3. A Secretaria Municipal de Saúde, através da Coordenação de Setor, fará avaliações periódicas 
de desempenho dos contratados, nas quais serão avaliados quesitos como: aptidão, assiduidade, 
pontualidade e demais requisitos inerentes ao cargo, não sendo o resultado cumulativo no período de 
duração do contrato. 
 
9.4. A insuficiência de desempenho do profissional contratado, quando constatada em avaliação 
adequada, acarretará na rescisão do contrato de trabalho celebrado, assim como na ocorrência de 
uma das seguintes hipóteses previstas no Art. 10 da Lei Federal 11.350/2006.  
 
9.5. Caberá à Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com Setor de Recursos Humanos da 
Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua, a responsabilidade de comunicar ao contratado a hipótese de 
rescisão anterior ao prazo de vigência estipulado no contrato de trabalho, com antecedência mínima 
de 15(quinze) dias, salvo em ocasião que se configure motivo de rescisão por justa causa. 
 
9.6. Ao funcionário contratado caberá a responsabilidade de comunicar a Secretaria Municipal de 
Saúde, sua solicitação de rescisão anterior ao prazo de vigência estipulado no contrato de trabalho, 
com antecedência mínima de 15(quinze) dias, através de protocolo junto à Prefeitura Municipal de 
Atílio Vivacqua. 
 
10. DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 
10.1. Em acordo com a Emenda Constitucional 59, publicada em 19/11/2008, o profissional 
contratado em designação temporária não poderá atuar sob direção imediata de cônjuge, de 
companheira (o) ou de parentes de até terceiro grau civil. 
 
10.2. Verificada, a qualquer momento, a ocorrência da vedação prevista no item o contrato do 
designado temporário será automaticamente cessado, sendo o candidato reclassificado para o final 
da listagem dos que obtiveram pontuação válida, na mesma função e no mesmo nível de 
escolaridade. 
 
10.3. Eventuais irregularidades serão objeto de sindicância e os infratores estarão sujeitos às 
penalidades previstas na lei. 
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10.4. O candidato classificado poderá, a qualquer tempo, ser excluído do processo se constatado que 
usou de fraude, malícia ou má-fé, apresentando dados inconsistentes ou documentos falsos, 
podendo o responsável sofrer as sanções previstas no artigo 297 (falsidade documental) cominado 
com o art. 299 (falsidade ideológica) do Código Penal. 
 
10.5. A condução dos trabalhos inerentes à realização do processo seletivo ficará a cargo de 
comissão especialmente constituída para tal finalidade. 
 
10.6. Não serão acatadas alegações de desconhecimento das instruções, prazos, pré-requisitos 
contidos neste Edital. 
 
10.7. A aprovação neste processo seletivo não assegura a sua admissão, mas apenas a expectativa 
de ser convocado, seguindo rigorosamente a ordem de classificação, de acordo com a necessidade 
da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
 
10.8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Processo Seletivo, juntamente com a 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças (através do Setor de RH), e, em última instância, 
pelo Prefeito Municipal, observados os princípios e normas que regem a Administração Pública. 
 
10.9. Não serão passadas informações referentes ao Processo Seletivo por meio de telefone, fax ou 
email. Todas as informações referentes ao Processo Seletivo estão contidas neste Edital e o mesmo 
ficará disponível no site www.pmav.es.gov.br, e Mural da Administração. 
 
10.10. Em hipótese alguma a Comissão Organizadora se responsabilizará por quaisquer informações 
repassadas, que não estejam publicadas oficialmente no site www.pmav.es.gov.br. 
 
10.11. Eventuais informações adicionais, erratas, avisos e demais comunicados serão 
disponibilizadas através do site www.pmav.es.gov.bre/ou no Mural da Administração. 
 
10.12. De acordo com a legislação vigente, a Comarca de Atílio Vivacqua será o foro competente 
para apreciar as demandas judiciais decorrentes do presente processo seletivo. 
 
10.13. A Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado é responsável pela aplicação da 
AVALIAÇÃO OBJETIVA ( segunda etapa). 
 
11. DO CRONOGRAMA 
 

 
 

Atílio Vivacqua/ES, 14 de janeiro de 2020. 
 

DATA PROCEDIMENTO 

14/01/2020 
Divulgação oficial do Edital que regulamenta 

o Processo Seletivo 

16/01/2020 e 17/01/2020 
(08 às 11 h) no Auditório da Secretária de 

Educação.  
Período de Inscrições 

20/01/2020 Convocação para a Avaliação objetiva 

21/01/2020  Avaliação objetiva 

23/01/2020 
Resultado Avaliação objetiva e classificação 

preliminar. 

24/01/2020 e 27/01/2020 Período de recurso 

28/01/2020  
Resultado do recurso e convocação para 

próxima etapa. 

29/01/2020 Avaliação prática em campo 

30/01/2020 Resultado com a classificação final  

http://www.pmav.es.gov.br/
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ALDIMARA ORNELAS BUROCK LOPES  
PRESIDENTE 

 
LUDMILLA DE OLIVEIRA ANDRADE  

VICE-PRESIDENTE 
 

1º SECRETÁRIO – ANDRÉ SANTANA LEAL 
SUPLENTE: PATRÍCIA SOUZA PINTO 

2º SECRETÁRIO – KARINA REZENDE BRAGA DE AGUIAR 
SUPLENTE: LUECY SOUZA NASCIMENTO 

3º SECRETÁRIO – MARIA APARECIDA CARLOTO MARQUES MELLO 
SUPLENTE – ANDRESSA NUNES DE ARAÚJO 
4º SECRETÁRIO – MATEUS TALIULI DA SILVA 

SUPLENTE – ANA PAULA MOLON SANTOS 
5º SECRETÁRIO – VINÍCIUS GUIÔTO SANTOS BAPTISTA 

SUPLENTE: CRISTIANE AMBRÓSIO ROSA 
6º SECRETÁRIO – ELIZIANE GAVA GOMES 

SUPLENTE: ELIANE FILOMENA LEAL SANTANNA 
 
 

 
HOMOLOGO OS TERMOS DO PRESENTE EDITAL 

 
 
 
 

JOSEMAR MACHADO FERNANDES 
Prefeito Municipal em Exercício 
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ANEXO I – DAS VAGAS 

 

CARGO VAGAS CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

PRÉ-
REQUISITOS 

SALÁRIO BASE 
MENSAL 

AGENTE DE 
COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 

04 
+  

Cadastro Reserva  
40 h 

Ensino Médio 
completo 

R$ 1.039,00  
(um mil e trinta e 

nove reais) 
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ANEXO II 
DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Conforme disposto no inciso II do art. 420 da Portaria de consolidação nº 

6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, são definidas as seguintes atribuições para 

o Agente de Combate às Endemias:  

 desenvolver ações educativas e de mobilização da comunidade relativas ao 

controle das doenças/agravos; 

 executar ações de controle de doenças/agravos interagindo com os ACS e 

equipe de Atenção Básica; 

 identificar casos suspeitos dos agravos/doenças e encaminhar os pacientes para 

a Unidade de Saúde de referência e comunicar o fato ao responsável pela 

unidade de saúde; 

 orientar a comunidade sobre sintomas, riscos e agente transmissor de doenças e 

medidas de prevenção individual e coletiva; 

 executar ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica e/ou coleta 

de reservatórios de doenças; 

 realizar cadastramento e atualização da base de imóveis para planejamento e 

definição de estratégias de intervenção; 

 executar ações de controle de doenças utilizando as medidas de controle 

químico, biológico, manejo ambiental e outras ações de manejo integrado de 

vetores; 

 executar ações de campo em projetos que visem avaliar novas metodologias de 

intervenção para prevenção e controle de doenças; 

 registrar as informações referentes às atividades executadas; 

 realizar identificação e cadastramento de situações que interfiram no curso das 

doenças ou que tenham importância epidemiológica relacionada principalmente 

aos fatores ambientais; 

 mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental 

e outras formas de intervenção no ambiente para o controle de vetores.  
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ANEXO III 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 

Conhecimento Gerais:  

Língua Portuguesa:  Interpretação de Texto.  

Matemática: Conjuntos, Equação do Primeiro e Segundo Grau; Regra de Três 

Simples e Composta; Soma e Produto; Sistemas de Equações.  

Conhecimento Específico:  

Fundamentação legal do trabalho do ACE; Ética no Trabalho do ACE; Conhecendo 

áreas de risco; Conhecendo o SUS; VisitaDomiciliar; Conhecendo a comunidade 

através dos mapas; ACE como agente de promoção e prevenção; entre outros 

conhecimentos necessários como Agente Comunitários de Endemias. 

Sugestão para estudo:  Curso Introdutório para Agente de Combate às Endemias (ACE) 
disponível em: https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=29
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ANEXO IV 
Critérios de Pontuação  

 

TIPO DE 
AVALIAÇÃO 

PONTUAÇÃO  CLASSIFICAÇÃO 

Avaliação 
Objetiva  

Total de 20 questões: 10 de conhecimentos gerais  
                                    10 de conhecimento específico  
Língua portuguesa – 05 questões valendo04(quatro) pontos 
cada.  
Matemática – 05 questões valendo 04(quatro) pontos cada.  
Conhecimento Especifico – 10 questões valendo 06(seis) 
pontos cada.  
 
Pontuação máxima: 100 (cem) pontos 

60 % de acerto do 
total geral das 

questões.  

Avaliação 
Prática em 

Campo  

A cada atividade de campo proposta o supervisor de 
campo/avaliador atribuirá a nota correspondente ao 
desempenho do candidato. Sendo o candidato orientado no 
local da avaliação e onde o mesmo receberá uma tabela com 
a pontuação equivalente para cada atividade proposta e 
executada. Todo processo será acompanhado por membros 
da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado.  
 
Pontuação máxima: 50 (cinquenta) pontos. 
 

De acordo com o 
desempenho do 

candidato.  

 
 
 

Pontuação 
Total 

 
 
 

150 (cento e cinquenta pontos)  

Classificação final. 
Somatória de todas as 
etapas,  obedecendo 
os critérios de 
desempate dispostos 
no edital.  
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ANEXO V 
 

 

Formulário de Inscrição 
 
CARGO PLEITEADO: Agente de Combate às Endemias 

 

Nº da inscrição: ___________ (fornecido pela Comissão no ato da inscrição) 
Data da inscrição: ____/____/2020 
 
DADOS PESSOAIS  
 

Nome:_____________________________________________________________________ 
 
Data de nascimento: ______/_______/____ Nacionalidade:__________________________ 
 
Nº do documento de identificação com foto:___________________ 
 
 Data de emissão: ___/___/______Órgão Emissor/UF:________ 
 
CPF________________________________________ Sexo: ( ) masculino ( ) feminino  
 
TELEFONE: ______________________ EMAIL: _____________________________________ 

Declaro ter conhecimento e estar de acordo com o presente Edital. 

_______________________________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

 

ÁREA DE PRENCHIMENTO EXCLUSIVO DA COMISSÃO  

1ª Etapa    -(  ) Inscrição deferida   (   ) Inscrição indeferida   

2ª Etapa     -   Nota da Avaliação Objetiva:               Classificado (   ) sim (   ) não   

3ª Etapa     -   Apresentação do certificado de conclusão do curso.  
Classificado ( ) sim  (   ) não 

4ª Etapa       - Nota da Avaliação prática em campo                         Classificado (   ) sim  (  ) não  

Pontuação somatório total:  

Assinatura do Membro da comissão responsável pela conferência: 
 
 
 



Gabinete do PREFEITO 
 
 

______________________________________________________________________ 
 

Praça José Valentim Lopes, 06 - Centro - Atílio Vivacqua - ES - CEP: 29.490-000 

Telefone:(28) 3538-1509 | Email:saude@pmav.es.gov.br 

ANEXO VI 
 

Nome  
Cargo Pleiteado  AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 

Nº de Inscrição   
 

JUSTIFICATIVA PARA REVISÃO 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 

  

 

________________________________________ 
Assinatura do candidato 

 

 
ANEXO VII 



Gabinete do PREFEITO 
 
 

______________________________________________________________________ 
 

Praça José Valentim Lopes, 06 - Centro - Atílio Vivacqua - ES - CEP: 29.490-000 

Telefone:(28) 3538-1509 | Email:saude@pmav.es.gov.br 

 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

 

Eu, ____________________________________________________________, RG n.º ___________________, CPF 
n.º __________________________, DECLARO que estou entregando no Setor de Recurso Humanos deste 
Município os documentos abaixo assinalados: 

 

(   ) 01 FOTO 3 X4; 

(   ) ASO (Atestado de Saúde Ocupacional); 

(   ) CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS;(Emitida através do site: http://ssp.sesp.es.gov.br/rgantecedentes/xhtml/pesquisaantecedentes.jsf) 

(   ) CERTIDÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – TODAS AS ESFERAS/PESSOA FÍSICA; (Emitida através do site: 

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php) 

(   ) CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO AO CONSELHO DE CLASSE; 

(   ) CERTIDÃO NEGATIVA CRIMINAL DO TJ-ES (CIVIL E CRIMINAL) E 2ª INSTÂNCIA; (Emitida através do site: 

https://sistemas.tjes.jus.br/certidaonegativa/sistemas/certidao/CERTIDAOPESQUISA.cfm) 

(   ) CERTIDÃO NEGATIVA CRIMINAL NA JUSTIÇA FEDERAL; (Emitida através do site: http://portal.trf2.jus.br/certidao/emissao_cert.asp) 

(   ) CERTIDÃO NEGATIVA DO MUNICÍPIO DE ATILIO VIVACQUA; 

(   ) CERTIDÃO NEGATIVA DO MUNICÍPIO DE ORIGEM DO SERVIDOR; 

(   ) COMPROVANTE DE SITUAÇÃO CADASTRAL DO CPF;(Emitida através do site: http://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/lista-de-

servicos/cadastros/cpf/comprovante-de-situacao-cadastral-no-cpf) 

(   ) CÓPIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE (RG) COM NÚMERO, ÓRGÃO EXPEDIDOR E DATA DE EXPEDIÇÃO; 

(   ) CÓPIA DA CARTEIRA DE TRABALHO (CTPS) ONDE CONSTA A FOTIGRAFIA NÚMERO/SÉRIE, DATA DE EXPEDIÇÃO, FILIAÇÃO E 
LOCAL DE NASCIMENTO; 

(   ) CÓPIA DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH); 

(   ) CÓPIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO DOS FILHOS MENORES; 

(   ) CÓPIA DO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICA (CPF) DO CÔNJUGE (SE CASADO) E DOS FILHOS DEPENDENTES DO IRPF; 

(   ) CÓPIA DO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICA (CPF); 

(   ) CÓPIA DO CARTÃO DE VACINA DOS FILHOS DE ZERO A 07 ANOS; 

(   ) CÓPIA DO CERTIFICADO DE RESERVISTA ou DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO; (Somente se for homem) 

(   ) CÓPIA DO COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE E TÍTULOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO; 

(   ) CÓPIA DO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE CLASSE;(Exigido para os seguintes profissionais: Assistente Social; auxiliares, 

técnicos em enfermagem e enfermeiros; Biólogos; dentistas e ortodontistas; farmacêuticos;  Fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais; Fonoaudiólogos; 
médicos veterinários; médicos; Nutricionistas; Profissional de Educação Física; psicólogos; técnicos em contabilidade e contadores; Técnicos em radiologia e; 
todas as engenharias e profissionais da agricultura e agronomia) 

(   ) CÓPIA DO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO PIS/PASEP; 

(   ) CÓPIA DO COMPROVANTE DE QUITAÇÃO ELEITORALouCERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL;(Emitida através do site: 

http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral); 

(   ) CÓPIA DO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA (CONTA DE ÁGUA, LUZ OU TELEFONE); 

(   ) CÓPIA DO COMPROVANTE DO ESTATO CIVIL (CERTIDÃO DE NASCIMENTO, CASAMENTO E FALECIMETO DO CONJUGE CASO 
VIUVO); 

(   ) CÓPIA DO TÍTULO DE ELEITOR; 

(   ) DECLARAÇÃO DE MATRÍCULA ESCOLAR DOS FILHOS DE 07 A 14 ANOS; 
 
 

Atílio Vivacqua, ES, ____ de __________________ de ________. 
__________________________________________________ 

ASSINATURA DO DECLARANTE 
 
 

CONTATOS 

Telefone(s): 

E-mail: 
 

 
 

http://ssp.sesp.es.gov.br/rgantecedentes/xhtml/pesquisaantecedentes.jsf
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://sistemas.tjes.jus.br/certidaonegativa/sistemas/certidao/CERTIDAOPESQUISA.cfm
http://portal.trf2.jus.br/certidao/emissao_cert.asp
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%B3logo
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Fisioterapeuta
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Terapeutas_ocupacionais
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Fonoaudi%C3%B3logo
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Nutricionista
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnico_em_radiologia
http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral

