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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPiRITO SANTO

PROCESSO SELETIVO PUBLICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

EDITAL N“ 003/2020

Proccsso Selclivo para comrataagfio temporéu'ia de cxccpcional intercsse publico para atender as
necessidadcs do Secrctaria Municipal dc Sande, das vagas da Lei Municipal N. 1.976. de 03 dejunho
de 2020.

O Processo Seletivo simplificado destina-se £1 formaofio de CADASTRO DE RESERVA (CR) para
contrataoéo de pessoal em ca|'é1terte111pora'1rio de excepcional interesse publico.

A Prefeiiura Municipal dc Ecoporanga, Estado do Espirito Santo. pessoajuridica de direito publico
interno. inscrita no CNPJ sob o N. 27.16’/.311/0001-04, através do Fundo Municipal de Saude,
inscrito no CNPJ sob o N. l4.798.479/0001-68, faz saber que seré realizado, nos termos deste Edital,
tendo em vista 0 disposto no arti go 37 da Constituicfio Federal, e de acordo com a Lei Municipal N°
1.976 cle ()3 dejunho de 2020, o processo seletivo simplificado, das vagas da Lei supracitada, com
vista éi contrataoéo temporéria de profissionais para atendimento és necessidades temporérias de
excepcional interesse publico do Municipio de Ecoporanga - ES, das vagas conforme informagzoes
abaixo:

l - Das Disposicoes Preliminares

l.l. O Processo Seletivo de que trata o presente Edital tern a finalidade dc prover vagas (CR), para
conlralac€1o temporz'1ria de cargos que compoem a Estrutura da Secretaria Municipal de Saude, através
dc processo seletivo simplificaclo que. diante da urgéncia na contratacfio do profissional, se daré na
forma de anéilise de titulos.

1.2. A Contratacfio Temporairia de Pessoal ocorreré de acordo com as necessidades do servico
e formacfio de cadastro reserva a partir da homologaefio do resultado final publicado na
lmprensa Oficial do Municipio.

1.3. O vinculo entre a Administracfio Pliblica Direta e 0 selecionado reger-se-é pelo Estatuto
dos Servidores Pliblicos Municipais.

m)>®><

- C<HCARGO REQUlSlTOS ESPECIFICOS REMUNERACAO

NlVEL SUPERIOR
Nivel de ensino superior em medicina, inscrito

19.
Médico Clinico Geral 06 no CRM. atuar no enfrentamento do COV|D- 40 h R$ 9983.90

Nivel de Ensino Superior em enfermagem;

COVID-19.
Enfermeiro 09 lnscrito no COREN, atuar no enfretamento do 40 h R$ 3.280,42
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1.4 — Das atribuigfies dos cargos:

Médico Clinico Geral:

Realizar atendimento na area de enfretamento ao CONVID-19; desempenhar fungoes da
medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnostico, terapéutica,
acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua natureza,
esteja inserida no émbito das atribuigoes pertinentes ao cargo e area. Participar, conforme
a politica interna da instituigéo, de projetos, cursos, eventos, comissoes, convénios e
programas de ensino, pesquisa e extenséo; Elaborar relatérios e Iaudos técnicos em sua
érea de especialidade; Participar de programa de treinamento, quando convocado.
Assessorar, elaborar e participar de campanhas educativas nos campos da saude pdblica e
da medicina preventiva; Participar, articulado com equipe multiprofissional, de programas
e atividades de educagéo em satide visando é melhoria de sadde do individuo, da familia e
da populagfio em geral; Efetuar exames médicos, emitir diagnésticos, prescrever
medicamentos, solicitar, analisar, interpretar diversos exames e realizar outras formas de
tratamento para diversos tlpos de enfermidades, apllcando recursos da medicina
preventiva ou terapéutica em ambulatérios, hospitals, unidades sanitérios; Prestar
informagoes do processo sadde doenga aos individuos e a seus famillares ou responséveis;
realizar outras atribuigoes afins.

Enfermeiro:

Realizar atendimento na érea de enfretamento ao CONVID-19; desempenhar fungoes da
area de Enfermagem e suas atribuigoes afins. O l:1nl‘ern-ieiro papcl imponante pois elc que faz a
gerencia dcniro da unidadc dc saude mantendo a ordem, essencial no trato coin os pacientes
conhecendo a cada pacienle residenle em sua area dc aiuaqao; realizar outras atribuigoes afins.

2 - Da localizagfio do desempenho das funcoes

2. l. Os candidatos classificados neste processo seletivo, que vierem a serem convocados, atuarfio pela
Secretaria Municipal de Saude na area de combate ao CONVlD- I 9.

2.2 — Seguindo as orientaooes e atribuicoes do cargo obedecendo as normas da Gestfio, ficando sua
localizaciio a critério do gesior com base na Lei Municipal n° OOI/2002. Estatuto dos Servidores
P11 blicos Municipais.

3 - Da Divulgacfzo

3.1. A divulgacfio oficial dos rcsultados deste Processo Selelivo dar-se-a alravés do site oficial da
Prefeitura Municipal de Ecoporanga e alixacao no mural olicial da Prefeitura.
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3.2. E de responsabilidade exclusiva do candidato 0 acompanhamento dos resultados deste certame
através dos meios de divulgaeao acimu citados.

4 - Do Processo de Inscricao

4. l. Requisitos:

a) ser brasileiro, nato ou naturalizado;
b) ser eleitor e estar quite com a Justiea Eleitoral;
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigacoes militares;
d) ter I 8 (dezoito) anos completos de idade na data da assinatura do contrato;
e) encontrar-se em situacao regular junto a Secretaria da Receita Federal e inscrita no Cadastro de
Pessoas Fisicas (CPF);
1‘) nao possuir registro de antecedentes criminals:
g) possuir a hahilitacao exigida para o cargo e deinais qualilicacoes requeridas no processo seletivo
para o exercicio do cargo ou tiincao na data da insericao;
h) possuir aptidao fisica e mental para o exercicio das atribuicoes do cargo;
i) conhecer as exigéncias estabelecidas neste edital e estar de acordo com elas;
j) nao ter contrato temporario rescindido por este Municipio, por falta disciplinar;
k) apresentar disponibilidade de horario para exercer a atividade conforme a funcao exigida pelo
cargo;
I) apresentar os respectivos comprovantes de escolaridade (Nivel Superior);

4.2. Compete aos Servidores responsaveis para atuar nas inscricoes (Membros da Comissao
Organizadora), tao somente 0 recebimento do envelope devidamente lacrado contendo os documentos
exigidos para a devida inscricao.

4.3. Sera pennitida somente uma inscricao por candidato. vedada mais de uma inscricao.

4.4. A inscricao implicaré a completa ciéncia e tacila aceitacao das normas e condieoes estabelecidas
neste Edital, sobre as quais o candidato nao poderé alegar desconhecimento.

4.5 O nao atendimento aos procedimentos estabelecidos para a inscricao implicara 0 seu
cancelamento, se verificada a irregularidade a qualquer tempo.

4.6. O candidato sera responsavel por qualquer erro ou omissao e pelas informaeoes prestadas na
ficha de inscricao.

4.7. O candidato que prestar declaracao falsa, inexata ou, ainda, que nfio possa satisfazer todas as
condiefies estabelecidas neste: Ediwl teré sua inscrieao cancelada e, em consequencia, anulados l0d0S
os atos decorrentes, mesmo que aprovado no processo seletivo e que 0 fato seja constatado
posteriormente.
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4.8. Efetuada a inscricao, com a respectiva entrega do envelope nao sera permitido qualquer tipo de
alteracao.

4.9. As informaeoes prestadas na ficha dc inscricao (Anexo I) e ficha de pontuaeao (Anexo II)
constituem inteira responsabilidade do candidato, cabendo a Comissao de Selecao 0 direito de excluir
do processo seletivo aquele que preenché-la com os dados incorretos, bem como aquele que prestar
inforinacoes inveridicas, ainda que o l'ato seja constatado posleriormente. Os titulos e documentos
colocados no envelope/inscricao serao de responsabilidade do candidato, que devera conferir
atentamente; a comissao nao se responsabiliza por titulos que por ventura declarado e nao esteja no
envelope/inscricao. A Comissao na presence dos membros fara o termo de auséncia.

4.10. As duvidas com relacao ao presente edital deverao ser dirimidas pela Comissao Organizadora.

4.1 I. Nenhum documento podera ser apresentado apos a entrega dos envelopes no ato da inscrieao.

4. I2. O Local de lnscricao sera na Sede da Secretaria Municipal de Saflide, situada na: Av. Floriano
Rubim, I279 - Centro em Ecoporanga/ES. (Sala do Conselho Municipal de Saude)

4.13. Os envelopes com as Inscricoes e os respectivos tituios deverao ser entregue na sede da
Secretaria Municipal de Saude, na sala do Conselho Municipal de Saude nos dias 02/07/2020 a
03/07/2020, para 0s cargos constantes neste Edilal.

4. I4. Horario das 08h0Omin as l2h30min.

4.15. Para efeito de lnscricao, 0 candidate preenchera formulario padrao (Anexo I e Anexo II) que
devera ser respondido com letra legivel, sendo os documentos ordenados de forma sequencial e
numerados pelo candidato, nao podendo haver rasuras ou emendas, nem omissao de dados nele
solicitados, devendo os anexos serem colocados dentro do envelopejuntamente com a documentacao
abaixo:
a) Copia da cédula de identidade;
b) Copia da C8l‘il€lI‘El de Trabalho e Previdéncia Social;
c) Copia do comprovante de escolaridade, ou diploma de graduacao reconheeido pelo MEC de acordo
com o cargo pleiteado;
d) Copia de comprovante de inscricao ou protocolo no (§rg€1o ou Conselho de sua categoria, conforme
o cargo pleiteados/escolhido.
e) Declaracao do candidato como 05 documcnios sao inteira expressao da verdade.

4. I 5. l. O candidato devera preencher o formulario com contagem dos titulos entregues. (Anexo II);
Declaratoria sendo de total responsabilidade do candidato.

4. l 5.2. Sera desclassificado o candidato que preencher os ANEXOS I e II do edital com rasuras;
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4.15.3. Os titulos lancados no ANEXO 11 que estiverem em desacordo com o cargo pleiteado nao
serao validos para pontuacao:

4.16. Para a Prova de Experiéncia Profissional e Titulos, o candidato devera colocar no envelope
copias dos seguintes documentos:

a) Comprovaeao de experiéncia profissional, assinada pelo responsavel legal, conforme estabelecido
neste edital.

b)Ti1u1os (cursos de qualificacao, pos-graduaeao, mestrado, doutorado) conforme estabelecido neste
edital:

4. I 7 — Comprovacao de experiéncia na area do cargo pleiteado.

4.18. A responsabilidade pela escolha dos documentos juntados ao requerimento de inscricao seré
exclusiva do candidato, bem como do conteudo do envelope.

4.19. A docuinentacao apresentada devera corresponder ao cargo pleiteado previsto neste Edital.

4.20. A auséncia de qualquer documento importara na desclassificaefio e exclusao do candidato do
processo seletivo.

4.21 Os candidatos que se declararem poitadores de necessidades espeeiais serao amparados por lei.

5 - Da Selecfio

5.1 - O Processo Seletivo constituir-se a em carater eliminatorio e classificatorio da seguinte fonna:

5.2 - Sera avaliada a condicao de habilitacao do candidato, por meio da analise da documentacao,
conforme as exigéncias do item 4.15. veriiicado que a documentacfio esta incompleta e ou
inadequada, o candidato sera desclassiiicado do processo seletivo.

5.1.2. Avaliaeao e Classificacao dos Titulos

5.1.2.1. Serao avaliados e classificados os Titulos de Qualificaoao e Experiéncia profissional,
conforme item 5.1 do presente edital.

5.1.3. Resultado Final.

6 - Critérios de Pontuacfio
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6.1 - Na atribuicao de pontos referentes a avaliacao dos titulos, observar-se-é os quesitos de:

1°) Qualificaeao profissional e 2°) Experiéncia profissional;

6.2 - Acerca dos quesitos de Qualificacao profissional a descricao, a pontuacao e as formas de
coinprovacao dos litulos serfio:

6.2.l - Curso de Doutorado, cuja pontuacao sera de 2,5 pontos;

6.2.2 - Curso de Mestrado, cuja pontuacao sera de 2,0 pontos;

6.2.3 - Curso de Pos-Graduacao minima de 360 horas (reconheeido pelo MEC) na area de formacao,
cuja pontuaeao por titulo seréi 1,3 pontos, limitado a 3 titulos;

6.2.4 - Cursos com duraeao superior ou igual a 80 horas, cuja pontuaeao por titulo seré de 0,7 ponto,
limitado a 2titu1os:

6.2.5 - Curso com duracao superior ou i gual a 40 horas, cuja pontuacao por titulo sera de 0,5 ponto,
limitado a 2 titulos;

6.3 - A comprovacao dos cursos descritos no item “6.2. 1”, “6.2.2“ e “6.2.3“ dar-se-a mediante a
apresentacao de diploma ou cenificado de conclusao de curso devidamente reconheeido pelo MEC
e especifico a area de inscricao do candidato.

6.4 - A comprovacao dos cursos descritos nos itens “6.2.4” e “6.2.5”, dar-se-a mediante a
apresentaeao de diploma, certificado de conclusao ou declaracao de conclusao valida relativa a curso
especifico a area de inscricao do candidato.

6.5 - Para receber a pontuacao relativa ao titulo relacionado aos incisos de titulos, seréo aceitos
somente os certificados/diplomas/declaracoes em que conste a carga horaria.

6.6 - Para curso de doutorado ou de mestrado concluido no exterior, sera aceito apenas o diploma,
desde que revalidado por instituicao de ensino superior no Brasil.

6.7 - Todo documento expedido em lingua estrangeira somente sera considerado se traduzido para a
lingua Portuguesa por tradutorjuramentado.

6.8 - Cada titulo sera considerado uma (mica vez. Os candidatos que nao apresentar nenhum tipo de
tilulo scra classificado conforme sua documentacao pessoal, corn nota Zero.
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6.9 - Acerca dos quesitos de Experiencia Profissional contar-se-é o tempo de servioo prestado no
ambito do cargo pleiteado, mediante comprovacao, cuja pontuaeao equivaleré a 0,1 ponto/mes, ate
o maximo de 36 (trinta e seis meses);

6.9.1 - Para receber a pontuacao relativa ao quesito de experiéncia profissional o candidato devera
atender a uma das seguintes opcoes:

6.9.1.1 - Copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS), pagina de identificacao do
candidato e do contrato de trabalho ou declaracao do empregador que informe o periodo (com inicio
e fim, se for o caso) e a espécie do servico realizado, com a descricao das atividades desenvolvidas,
se realizado na area privada;

6.9.1.2 - Declaracao/certidao de tempo de servico que informe o periodo (com inicio e fim, se for o
caso) e a espécie do servico realizado. com a descricao das atividades desenvolvidas, se realizado na
area publica;

6.9.1.3 - Contrato de prestacao de servicos ou recibo de pagamento de autonomo (RPA) acrescido de
declaracao que informe o periodo (com inicio e fim. se for o caso) e a espéoie do servieo reaiizado,
no caso de servico prestado como autdnomo;

6.10 - A declaracao/certidao mencionada nos itens 6.9.1.1 e 6.9.1.2 e 6.9.1.3 do paragrafo anterior
devera ser emitida por orgao de pessoal ou de recursos humanos. N50 havendo orgao de pessoal ou
de recursos humanos, a autoridade responsavel pela emissao do documento deveré declarar/certificar
também tal inexisténcia.

6.1 1 - A comprovacao por meio de recibo de pagamento de autonomo (RPA) so sera aceita com a
apresentacao de. no minimo 01 (um) RPA por més relalivo 0 qual o candidato pretenda comprovar o
seu tempo de servico.

6.12 - Nao sera computado, como experiéncia profissional, o tempo de estagio, de monitoria, de bolsa
de estudo ou de atividade como voluntario.

6.13 - Somente sera considerada a experiéncia apos a conclusao do curso de nivel médio e/ou superior.

6.14 - N50 sera computado 0 tempo de servico prestado concomitantemente em mais de um cargo ou
emprego publico e/ou privado.

7 - D0 Desempate

7.1. Nos B21505 dc cmpale na classificacao o desempate obedecera a seguinte prioridade:

a) O candidato que comprovar maior numero de pontos na experiéncia profissional;



,I.—;"'_:.‘¢'A
Q!

1 ‘-//>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

b) O candidato que comprovar maior niimero de pontos na qualificacéo profissional;
c) O candidato mais idoso.

8 - Dos Recursos

8.I. Os candidates inscrilos para os cargos relacionados neste Edital poderfio recorrer de sua
Classiliceiczio Final.

8.2. Os candidates poderfio apresentar Recurso sobre sua Classificacfio no dia 08/07/2020 com pedido
protocolado na Secretaria Municipal de Safide, dirigido 2'1 Comissfio Organizadora sobre eventuais
erros na ordem de classificacfio, decorrentes do critério de desempate, de erro no nome e dados do
candidato e solicitar recontagem de pontos, utilizando a Ficha conforme Anexo VI.

8.3. Havendo apresentacfio dc Recursos acerca da Classificacio, este deveré ser devidamente
protocolado na Secretaria Municipal de Sailide, dirigido £1 Comissiio Organizadora até 0 dia
08/07/2020 , seujulgamento seré feito conforme cronograma do Anexo V.

8.4. O candidano deveréi ser claro. consistente e objetivo em seu pleito. O recurso inconsistente ou
iniempestivo, bem como aqueles cujo ieor desrespeiie a Comisséo sen-50 indeferidos.

8.5. N50 seréi objeio dc anzilise. 0 Recurso que apresentar documento "novo". ou seja, aquele que n50
foi juniado é época da inscricéo.

8.6. N510 serfio aceitos recursos via fax ou via correio eletrénico, assim como aqueles que n50
estiverem no original e assinado pelo candidato/procurador.

8.7. Em nenhuma hipétese serfio aceitos pedidos de revisfio de recursos.

8.8. S6 serfio aceitos os recursos cuja estrutura segue exatamente a mesma daquela contida neste
Edital (Anexo Vi), sob pena de 1150 ser analisado.

9 - Da Homologacfio do Processo de Selecfio e da Divulgacfio dos Resultados

9. l. Apés a conclusfio dos irabalhus. com 21 apuracéio das puniuucées dos tilulos. da classilicacfio dos
candidalos. a Comissfio do Proccsso Sclclivo ciicaiiiiiiliam OllClfll|11Cl1l€ 0 resultado final destc
Processo - com us relalérios c classificacéo dos candidates - para apreciacfio e homologacfio pelo
Prefeilo Municipal de Ecoporanga - ES.

10 - Validade do Processo de Selecfio Pd blica

Wl/
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10.1. Poi" ser tratar de combats a PANDEMIA COVID-19 - este Processo Seletivo Simplificado
flca vinculado ao termino da PANDEMIA do novo corona virus (COVID-19), nfio ocorrendo
tera validade até 31 de dezembro de 2020.

ll Das Contratacoes

1 1.1. A contratacao sera em caréter temporario e terzi vigéncia vinculada ao termino da pandemia do
novo corona virus — CONV1D- I 9 nao ocorrendo sua vigéncia sera até 31 de dezembro de 2020.

1 1.2. O Candidato seré convocado para apresentar a documentacao por ato do Prefeito Municipal
publicado no site oficial (http://www.ec0poranga.es.gov.brl), e quadro de avisos da Sede da
Prefeitura Municipal dc Ecoporanga.

1 1.3. No ato da contratacfio o candidato devera apresentar os seguintes documentos:

a) declaracao de nao acumulacao dc cargos;
b) atestado médico admissional;
c) Atestado de Antecedentes Criminais;
d) O1 (uma) foto 3x4 recente;
e) copia do PIS/PASEP;
f) copia da caneira profissional (n°, série, data dc expedic5o);
g) copia do certificado dc reservista ou de dispensa do servico militar obrigatorio, se do scxo
masculino:
h) copia da ccfiidfio de nascimento ou casamento;
i) copia do comprovante dc residéncia;
j) copia do titulo eleitoral com comprovante da ultima votacao ou ceitidao expedida pelo cartorio
eleiloral ou emitida pela intcrnet:
k) copia da Caneira de ldentidade e do CPF;
1) comprovanie de situacao cadasiral regular do CPFjun1o a receita Federal.

1 1.4. A nao apresentacao dos documentos na conformidade deste Edital eliminaré o candidato do
processo seletivo.

1 1 .5. A aprovacao do candidato no processo seletivo nao caracteriza a obrigatoriedade da contratacao
pela Prefeitura Municipal, o processo de contratacfio tcmpoi-aria seré efetuado de acordo com a
disponibilidade e necessidade da Adininistracfio Publica Municipal. (Cadastro de Reserva).

1 1.6 — Os candidatos que apresentarem documentos com rasuras ou adulterados, mesmo identificados
posteriormente, nao serfio contratados em nenhuma hi potese e se casojé estiverem sido contratados
icréi seu comralo rcscindido aulomalicamcnir: scm direito a inclcnizacocs c scrao pcnalizados
confonne as Leis vigentes no Pais.
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12 - Das Disposicoes Finais

12.1. A inscricao do candidalo implicara conhecimenio e aceiiacao das normas para a Selecao Publica
contidas neste Edital.

12.2. A inobservéncia, por pane do candidato, de qualquer prazo estabelecido neste Edital sera
considerada como desisténcia.

12.3. Podera haver segunda chamada a critério da Administracfio.

12.4. A inexatidfio de afinnativas, declaracoes falsas ou irregulares em quaisquer documentos, ainda
que verificada posteriormente, eliminaré 0 candidate do Processo Seletivo, anulando-se todos os atos,
sem prejuizo das demais medidas de ordem administrativa, civel ou criminal.

12.5. Os candidatos aprovados, nos termos do presente Edital, poderao ser convocados, durante o
prazo de validade da Selecao Publica e a critério e conveniéncia do Municipio de Ecoporanga/ES.

12.6. Os candidatos arcarao com todas as despesas resuliantes de inscricao. de seus deslocamentos
referentes ao Processo dc Selecao Publica.

12.7. Os casos omissos neste presente Edital serao rcsolvidos pela Comissao Organizadora.

12.8. Nao serao fornecidos por telefonc, informacoes quamo a posicao do candidato, inclusive os
relativos as pontuacoes de candidatos eliminados.

12.9. Encerrado e homologado 0 Processo de Selecao Publica, os autos do processo, serao mantidos
sob a guarda da Secretaria Municipal de Administracao durante o periodo de vigéncia do Processo
Seletivo.

12.10. Os autos do processo consistem no ato de designacao da Comissao Organizadora, 0 edital
propriamente dito, pareceres juridicos e técnicos. relatorio de classificacfio, oficios, atos de
homolo a ao e de convoca ‘ao.S-

12.11. Cabera ao candidato, quando convocado. apresentar todos os documentos exigidos, sem
rasuras e com identificacao bem visiveis.

12.12. Nao serao aceitos pela banca examinadora, documentos que contenham rasuras.

12.13. A aprovacao e correspondente classificacao nao geram direito automético de contratacao.

12.14. Nenhum documento entregue no momento da inscricao sera devolvido ao candidato.
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12.15. Os candidatos aprovados e posteriormente contratados estarao sujeitos ao cumprimento do
horario de trabalho determinado pela Secretaria Municipal de Saude, no ato de sua convocacao. Na
impossibilidade de cumprir com este horario 0 mesmo tera seu contrato automaticamente rescindindo.

12.16. Fica eleito o Foro da Comarca de Ecoporanga para dirimir quaisquer divergéncias relacionadas
a este Processo Seletivo.

Registre-se. Publique-se e Cumpra-se,

Ecoporanga — ES. 30 de junho de 2020.

Elias al Col.
Prefeito
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ANEXO I
Pnoci-zsso sr;|..r.'|‘|vo sm |'u|~1c.». no - EDITAL 003/2020

FICH.-\ on |Nsc|u(:/K0
u?.s'|‘A F1L‘1-1A D1:1V1;-IR/T\ sun GRAM1’1£Al)A/CO1-/\DA NO ENVELOPE oo CANDIDATO)

(PARTE EXTERNA)

CARGO:

NOME DO CANDID/\'l'O(A):

DATA DE NASCIMENTO: /__/ LOCAL D() NASCIMENTO

NOME DA M/XE

RG: (‘mo/T\o EXP1*Z1)11)(1R ii. 1-‘. DATA D/\ ExrEo1cAo__/_/

crr; 1iND1'-IR1~l(.'():

B/\lRR(): CIDADEI

CEP: TEL:

E-MAIL:

DECLARACRO

Declaro. sob as penas da1ei_ ser verdadeiras lodas as informacoes prestadas nesta Ficha de lnscriciio, bem como a veracidade
dos documenlos entregues. estando de acordo com as normas do Edital n° 003/2020 do Processo Seletivo Simplificado.
Declaro, ainda. ter conhecimcnto das cxigéncias minimas previstas no Edital n° 003/2020 que regulamenta o Processo
Seletivo Simplificado. e que aceiio e atendo a todos os requisitos minimos e condicoes estabelecidas para o exercicio do
cargo. compromctendo-nic. ainda. ii sua devida comprovacaio. quando exigida.

l-lcoporanga/1'58. dc dc 2021)

Assinaiura do Candidato

ESTE ANEXO DISVERA SER PREENCHIDO EM 2 (duas) \/[AS - ASSIM DISTRIBUIDAS:

UMA PARA O CANDIDATO E UMA ANEXA A0 ENVENLOPE
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ANEXO ll
ESTE ANEXO DEVERA SER INCLUIDO NO ENVELOPE

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE TITULO
FICHA DE PROVA DE EXPERILINCIA PROFISSIONAL E TITULOS- EDITAL N. 003/2020

(PREENCHIMENTO DO CANDIDATO)

Nome I

c...;.- " A ‘ N

Tilulos Peso/Ponluacao Quantidade dc Documemos colocadas
_ __' _ W H WW _ _ V no envelope/inscricao

AVALIACAO nos TITULOS \

1

ETnpo servicof i-I>;pcriéncia' ()_1 ponto/més(1imi1ado trés
p ?v_ _ ___ V _ _ ___ _ _ __ __ anosou 36mcscs)

L;(G'lA0I‘Ll5<,I>Z1lI_SiiFI’l(I1’ ou igual u 41) horas llimiladu 112 (dois iilulos). 0,5 I7.
‘FC1|rsoc0muracao Sll|‘)L‘l'lfil' iiu |igualal_81‘1 |i<»'ra'I§i|»1{{i?~.1l11i0'2' lilu1os1._ W W W 0.7
I’os-grad|.|aca1o (rccofiecldo pelo MEC) (Iimilado 03 lilulosi. W 1,3

M::s1rad0(rccon11ecido pelo MEC) (Iimiludo 01 (um)ti1ulo); 2,0
Doulorado (reconheeido pelo MEC) (limitado O1 (um) titulo); 2.5 l
‘Total Geral 1

Atencéo: O candidate deve preencher seus dados e informar a quautidade de documentos colocados no
envelope.

Termo de ciéncia e concordfincia:
Declaro pelo presente termo, que contém titulos para a Comisséo do Processo
Seletivo 003/2020 onde seréo avaliados para Pontuacao do Resultado Final.

Semi de inteira responsabilidade do candidate 0 preenchimento do ANEXO I e ANEXO
II;

Declaro que:

( ) Nao Possuo I)eficiéncia

( ) Possuo Deficiéncia (qua1):

Possuo outro Cargo Pfiblico:
( ) N50 ( ) Sim Qual? Carga Horé1'ia:i

Declaro verdadeiras as informacoes aqui prestadas e estou cienbe de que qualquer falsa alegacéo ou omisséo
de informacoes, conforme disposto em Edital, implicaré em minha exclusao do processo seletivo
simplificado. sujeitando-me as penas da Lei.
Declaro conhecer e estar de acordo com as exigéncias conticlas no Edital, especialmente, em caso de
convocacéo para contrata<;.'E1o, com a apresentacéo da documentaqao exigida completa no ato da chamada,
sob pena de ser considerado (a) desistenbe do processo seletivo. "
Declaro ter ciéncia que os documento entregue seréo avaliados pela Comissao, n50 sendo considerado sua
simples entrega como conclusao cla pontuacao.

I’-Ir~r\pn|':\|1u/:\. _ _ 7/_i_;2()2()

Assinalura do Candidate
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ANEXO III

TABELA DE PONTUACAO PARA os CARGOS (PROVA TITULOS)

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-EDITAL 003/2020

CURSOSI |>os/ MESTRAoo/ DOUTORADO PONTUAC5-0 POR
. . . . .. .. . _¢"R§°.-(‘l1RS()(‘()M |>11|z.\g1.‘\0 Sl1PF.RIOR/ lGl'.»~\I. 40 non.-\s 0.5

(TRSO COM Dl1R./\(,‘./"\O SIlI’ILRl()R/ IGUAL 80 HORAS . 0'7

'l'l5MP() SER\’1(fO/E.\l’ERIENCIA Poivro/Mas °~'
(fl1RS()I’OS (;RAouA¢.&0 MINIMA or; 300 HORAS I ‘*3
cunso 0|; MESTRADO 2~°
cunso DE DOUTORADO 2,5

1/
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ANEXO IV

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE TITULO

FICHA DE PONTUACAO — EDITAL N. 003/2020

(USO E PREENCHIMENTO EXCLUSIVO da COMISSAO DO PROCESSO SELETIVO 003/2020)

Nomei

Cargo: A,‘ —_w_- EM W I ifiiiwiii I i i

1____ _______ _ __ _ __ . _ _ ___ W

AVALIACAO nos TITULOS

Titulos Peso/Pontuacao Quantidade Pontuacao
Tempo servico/ Experiencia(1imiiado 36 moses); 0,1 ponlo/més
Curso com duracao superior ou igual a 40 horas (limilado 02 0.5

1 (dois liiulos);
‘ Curso com duracao superior ou igual a 80 horas (limilado 02 0.7
titulos); _
Pos-graduaciio (reconheeido pelo MEC) (limitado 03 (trés) 1.3
litu1os):
Mestrado (reconheeido pelo MEC) (limitado 01 (um) titulo); 2,0
Doutorado (reconheeido pelo MEC) (limitado 01 (um) titulo) 2,5
Total Geral
0.1(um) ponio MES. ale o maxin1o dc Oljilrés) anos ou 36 meses‘

Termo de cléncia e uoncordfincia:
Declaro pelo presente Lermo. que l'oi eniregue pelo candidate 01(um) envelope. declarado por ele que possui
dooumemos e titulos para a Comissao do Processo Seletivo 003/2020 onde seréo avaliados para Pontuacfio
do Resultado Final.

Sera de inteira responsabilidade do candidate o preenchimento do ANEXO I e ANEXO II; e os documentos
e titulos inclusos no envelope.

Nao poclera o candidate incluir nenhum tipo de documento no envelope apos a entrega do mesmo.

Os envelopes serfio abertos pelos membros da comissfio que fa r§o a devida conferencia e respectiva
pontuagfio.

Ecoporanga, I 2020

Assinalura Membro da Coinissao l’roccsso Seletivo 003/2020

1/
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ANEXO V

(TRONOGRAMA DE Rl£Slil.'l'.~\D()S F. RECURSOS

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-EDITAL 003/2020

DATA INSCRICAO

02/07/2020 a 03/07/2020 lnscricoes e entrega do envelope contendo titulos c documentaeao para os Cargos

DIVULGACAO RESULTADO CLASSIFICACAO PARCIAL

' 07/07/2020 Divulgacao da Classificacilo

1 RECURSO DA (TLASSIFICACAO

0s/07/2020 T'i|um0 prazo para Recurso da Classificacao
V RESIILTADO FINAL

10/07/2020 Julgamento do Recurso e Resultado Final
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ANEXO VI

REQUERIMENTO DE RECURSO E PROTOCOLO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-EDITAL 003/2020

Nome do (a) candidate (:1)

Cargo:

N“ de Inscricao: / N“ Recurso

'1'e1e1'one: Ordem de Classiiicacao:

FUNDAMl~IN'1"A(,'!‘\(): Escrevcr a razao pela qual estzi recorrendo. de forma resumida e objetiva:

Ecoporanga/ES, dc dc 2020.

Assinatura do(a) Candidato(a)

(Destaque aqui)

RI-I(‘lB(_) DE EN'I‘REG.-\ DE RI~1QllERIMEl\'TO DE RECURSO

1’RO£'1;'SS() 81'-I1.I~l'1'1V() S1M1’1.lFlLT/\1)(.) - EDITAL 003/2020

Nome do(u) candida1o(a):_

Dara:


