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CONVOCAÇÃO Nº 006/2018 PROCESSO SELETIVO Nº 004/2018 

AVALIAÇÃO DE TÍTULOS/CURSOS E TEMPO DE SERVIÇO NA ÁREA 

 

O Município de Anchieta Estado do Espírito Santo, por intermédio da 

Comissão do processo seletivo instituída pelo Decreto nº. 152, de 19 de 

setembro de 2018, e em conformidade com o previsto no Edital nº 004/2018, 

CONVOCA os candidatos ao cargo de Assistente Social conforme anexo I, a 

comparecerem no dia 21 de fevereiro de 2019, com início no horário das 13:00, 

na SEMAS- Secretaria Municipal de Assistência Social Localizada na Rua 

Aracruz, Bairro Vila SAMARCO, nº 10 - Anchieta/ES, para submeterem-se à 

AVALIAÇÃO DE TÍTULOS/CURSOS E TEMPO DE SERVIÇO NA ÁREA.  

1. DA CONVOCAÇÃO E DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO.  

1.1. Os candidatos convocados Anexo I, deverão comparecer no dia 21 

de FEVEREIRO DE 2019, para AVALIAÇÃO DE TÍTULOS/CURSOS E TEMPO 

DE SERVIÇO NA ÁREA munido dos documentos pessoais, e dos 

DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A PONTUAÇÃO INFORMADA NA FICHA 

DE PONTUAÇÃO PELO PRÓPRIO CANDIDATO NO ATO DA INSCRIÇÃO. 

Os candidatos serão convocados por ordem de classificação final.  

1.2. Na hipótese da não comprovação dos documentos indicados na 

ficha de pontuação, o candidato será ELIMINADO do processo seletivo, sendo 

chamado o próximo candidato na listagem de classificação.  

1.3. Caso o candidato não comprove o tempo de serviço na área 

pleiteada utilizados no critério de desempate, com base ao item 10.3 alínea 

“c”, edital nº 004/2018, o candidato será reposicionado no final da 

classificação, sendo chamado o próximo candidato na lista de classificação 

final.  

1.4 O pré-requisito relacionado ao cargo não será considerado como 

Título/curso e também não será aceito para fins de pontuação.  

1.5 Toda a documentação apresentada no ato da Avaliação deverá ser 

entregue em envelope sem lacre contendo, obrigatoriamente, na parte externa: 

a) o nome do candidato;  

b) função pleiteada/setor e telefone para contato;  

c) número de laudas.  

1.6. Todos os documentos apresentados pelo candidato para AVALIAÇÃO DE 

TÍTULOS/CURSOS E TEMPO DE SERVIÇO NA ÁREA, obrigatoriamente 

deverão ser apresentados em CÓPIA AUTENTICADA, caso o candidato opte 
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por autenticar a documentação junto a comissão deverá fazê-lo previamente na 

SEMAS- Secretaria Municipal de Assistência Social.  

1.7. Não será opção do candidato a escolha do posto de trabalho que irá atuar; 

caso o candidato não aceite a vaga oferecida, o mesmo será reposicionado no 

final da classificação, sendo chamado o próximo candidato na listagem de 

classificação final.  

1.8 O candidato que não comparecer no dia da AVALIAÇÃO ou chegar ao 

local seu nome já tenha sido chamado ou desistir de assumir a vaga, será 

reposicionado no final da classificação, sendo chamado o próximo candidato na 

listagem de classificação final.  

1.9 O candidato que não comparecer para avaliação, porém representado por 

procurador, deverá entregar no ato da avaliação o original ou cópia autenticada 

do instrumento de procuração que estabelece poder específico de 

representação no presente Processo Seletivo Simplificado, com firma do 

candidato reconhecida em cartório e cópia autenticada do documento de 

identidade do procurador. A data de emissão da procuração deverá ser 

equivalente ao mês/ano da publicação da presente convocação ou posterior à 

sua publicação.  

1.10 A convocação e classificação não assegura ao candidato o direito de 

ingresso no cargo pleiteado, mas apenas a expectativa de ser chamado 

seguindo a ordem de classificação, em número de vagas suficientes para suprir 

às necessidades da administração municipal. 

Anchieta, 19 de fevereiro de 2019 

 

 

Liliana Marques Andrade Furlan  

PRESIDENTE DA COMISSÃO 
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Anexo I 

 

ASSISTENTE SOCIAL 
 

CLASSIFICAÇÃO NOME NÚMERO 
DE 

INSCRIÇÃO 

PONTUAÇÃO 

10 Carmen Lúcia 
Siqueira 
Nascimento 

75 75 

11 Marlene de 
Jesus Leite 

125 75 

12 Claudia Basilio 
do Rosário 
Oliveira  

29 75 

 

 

 

 

 

 

 


