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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 020/2020 

O Município de Atílio Vivácqua, Estado do Espírito Santo, por meio do Gabinete do Prefeito, torna 

público o Edital de Convocação nº 020/2020 de candidato classificado no Edital de Processo Seletivo 

Simplificado n.º 002/2019, para se apresentar no auditório da Secretaria Municipal de Educação, na 

data e horário abaixo listados.  

Dia:13/08/2020 de 08:00 às 09:00 horas – No Auditório da Secretaria Municipal de Educação, situada 

à Praça José Valentim Lopes, nº 02, Centro, na cidade de Atílio Vivácqua/ES. 

Conforme o item 11.3 do Edital 002/2019 o não comparecimento do candidato classificado nesta data 
13/08/2020 implicará em desistência tácita, oportunizando a chamada do imediatamente aprovado 
conforme a ordem de classificação. 

 

Conforme item 6.3.2. O candidato, por ocasião da convocação, deverá apresentar os documentos 

originais para conferência da comissão organizadora, conforme solicitado: comprovante de 

identificação com foto, comprovante de escolaridade exigido para o cargo, documento de 

comprovação de habilitação (quando pré-requisito), comprovante de tempo de serviço e dos títulos 

apresentados, acompanhados de uma cópia simples de cada documento.  

Cargo: Técnico de Informática   

   Classificação Inscrição Nome 

2º 154 Diego Costa Rizzo 

 

Após o atendimento da convocação pela Comissão para conferência dos documentos no dia 

13/08/2020 de 08:00 às 09:00 horas, o candidato deverá entregar os documentos adminissionais 

relacionados no Anexo III do Edital de Processo Seletivo nº 002/2019 (acompanhados dos 

documentos originais) ao Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal no horário de 08:00 

às 11:00 horas. Não comparecendo junto ao RH o candidato será considerado desistente da vaga.   

A relação dos exames necessários ao ASO será fornecida pelo setor de RH.  

 

Atílio Vivacqua, 12 de agosto de 2020 

 
ANTÔNIO LEAL SCARPI                          JOSEMAR MACHADO FERNANDES 
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