
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CNPJ Nº 27.142.694/001-58 

 

Errata Nº 002 do Edital Nº 007/2019 

 

 

O Secretário Municipal de Educação, vem por meio desta, tornar público a 

retificação referente ao item 3.1, Anexo I e Anexo II do Edital Nº 007/2019, 

Prefeitura de Anchieta – Secretaria Municipal de Educação, para o cargo 

de AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR. 

 

Onde se lê: 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições para o presente processo seletivo serão realizadas por 

meio eletrônico (www.anchieta.es.gov.br), das 8h do dia 29 de outubro de 

2019 às 23h 59min do dia 31 de outubro de 2019. 

 

Leia - se: 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições para o presente processo seletivo serão realizadas por 

meio eletrônico (www.anchieta.es.gov.br), das 8h do dia 11 de novembro de 

2019 às 23h 59min do dia 13 de novembro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CNPJ Nº 27.142.694/001-58 

 

 

 

Onde se lê: 

 

 

 

ANEXO I 

CRONOGRAMA 

AÇÃO DATA LOCAL 

 

Publicação do Edital 

 

16/10/2019 

Sede administrativa da SEME e 

Site da Prefeitura 

(www.anchieta.es.gov.br) 

Inscrições: 8h do dia 29 de outubro de 
2019 às 23h 59min do dia 31 de 
outubro de 2019. 

29 a 

31/10/2019 

Site da Prefeitura 

(www.anchieta.es.gov.br) 

Divulgação da ordem de classificação 
inicial 

06/11/2019 Site da Prefeitura 

(www.anchieta.es.gov.br) 

Pedido de Recurso 07/11/2019 

e      

08/11/2019 

 

Site da Prefeitura 

(www.anchieta.es.gov.br 

Divulgação da classificação 
após recurso 

 

13/11/2019 

Site da Prefeitura 
(www.anchieta.es.gov.br) 

  

CHAMADA 

HORÁRIO: 14 HORAS 

 

 

03/12/2019 

Auditório da PMA 
Rodovia do Sol, Km 21,5, 

Nº 1620 
Vila Residencial Samarco 

Anchieta/ES – CEP 29.230-0000 

ENTREGA DOS DOCUMENTOS 
PARA CONTRATO 

 

03/12/2019 a 

06/12/2019 

Setor de Recursos Humanos da 

Secretaria de Educação 

8H:30Min. às 16H:30Min. 

Início do Contrato: a partir de 03 de fevereiro de 2020 

A convocação dar-se-á no quantitativo superior ao número de vagas publicadas para suprir as 
Eliminações e reclassificações de candidatos. 

http://www.anchieta.es.gov.br/
http://www.anchieta.es.gov.br/
http://www.anchieta.es.gov.br/
http://www.anchieta.es.gov.br/
http://www.anchieta.es.gov.br/
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Leia - se: 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

CRONOGRAMA 

AÇÃO DATA LOCAL 

 

Publicação do Edital 

 

16/10/2019 

Sede administrativa da SEME e 

Site da Prefeitura 

(www.anchieta.es.gov.br) 

Inscrições: 8h do dia 11 de novembro 
de 2019 às 23h 59min do dia 13 de 
novembro de 2019. 

11 a 

13/11/2019 

Site da Prefeitura 

(www.anchieta.es.gov.br) 

Divulgação da ordem de classificação 
inicial 

19/11/2019 Site da Prefeitura 

(www.anchieta.es.gov.br) 

Pedido de Recurso 20/11/2019 

e      

21/11/2019 

 

Site da Prefeitura 

(www.anchieta.es.gov.br 

Divulgação da classificação 
após recurso 

 

25/11/2019 

Site da Prefeitura 
(www.anchieta.es.gov.br) 

  

CHAMADA 

HORÁRIO: 14 HORAS 

 

 

03/12/2019 

Auditório da PMA 
Rodovia do Sol, Km 21,5, 

Nº 1620 
Vila Residencial Samarco 

Anchieta/ES – CEP 29.230-0000 

ENTREGA DOS DOCUMENTOS 
PARA CONTRATO 

 

03/12/2019 a 

06/12/2019 

Setor de Recursos Humanos da 

Secretaria de Educação 

8H:30Min. às 16H:30Min. 

Início do Contrato: a partir de 03 de fevereiro de 2020 

A convocação dar-se-á no quantitativo superior ao número de vagas publicadas para suprir as 
Eliminações e reclassificações de candidatos. 

http://www.anchieta.es.gov.br/
http://www.anchieta.es.gov.br/
http://www.anchieta.es.gov.br/
http://www.anchieta.es.gov.br/
http://www.anchieta.es.gov.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CNPJ Nº 27.142.694/001-58 

 

Onde se lê:  

                               ANEXO II 
FICHA DE PONTUAÇÃO 

AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 

NOME: 

CATEGORIAS Valor 

I - Tempo de serviço: Máximo 30 pontos 

a) Pela atuação no cargo pleiteado serão computados 1500 (mil e 
quinhentos) dias, sendo atribuído 0,02 (dois centésimos) para cada dia 
trabalhado, totalizando no máximo 30 (trinta) pontos. 

 

30 pontos 

b) Pela atuação no cargo de Auxiliar Administrativo serão computados 1500 
(mil e quinhentos) dias, sendo atribuído 0,01 (um centésimo) para cada dia 
trabalhado, totalizando no máximo 15 (quinze) pontos. 

 

15 pontos 

II - Formação/habilitação profissional: Será considerado apenas 01 (um) 

documento, com pontuação máxima de 40 (quarenta) pontos. 

Valor 

a) Ensino Médio concluído, acrescido dos 03 cursos de informática (Windows, 

World e Excel) concluídos, conjuntamente com no mínimo 60 (sessenta 

horas) ou separadamente com no mínimo 30 (trinta horas) cada um. 

 

40 pontos 

III - Curso totalizando o máximo de 30 (trinta) pontos – Máximo 02 (dois) 
documentos 

Valor 

a) Curso ou formação continuada na área pleiteada com carga horária igual 
ou superior a 60 (sessenta) horas, concluído, oferecido por instituição pública 
federal, municipal ou estadual. 

 

 30 pontos 

b) Curso ou formação continuada na área pleiteada ou Auxiliar 
Administrativo com carga horária igual ou superior a 40 (quarenta) horas, 
concluído, oferecido por instituição pública federal, municipal ou estadual. 
(será considerado apenas 01 documento) 

 

15 pontos 

c) Curso ou formação continuada na área pleiteada ou Auxiliar 
Administrativo com carga horária igual ou superior a 20 (vinte) horas, 
concluído, oferecido por instituição pública federal, municipal ou estadual. 
(será considerado apenas 01 documento) 

 

05 pontos 

 

TOTAL 

 

 

Inclui-se neste campo EXCLUSIVAMENTE os meses trabalhados no cargo 

pleiteado (Secretário Escolar ou Auxiliar de Secretaria Escolar) para desempate. 
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Leia-se:  

                               ANEXO II 
FICHA DE PONTUAÇÃO 

AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 

NOME: 

CATEGORIAS Valor 

I - Tempo de serviço: Máximo 30 pontos 

c) Pela atuação no cargo pleiteado serão computados 1500 (mil e 
quinhentos) dias, sendo atribuído 0,02 (dois centésimos) para cada dia 
trabalhado, totalizando no máximo 30 (trinta) pontos. 

 

30 pontos 

d) Pela atuação no cargo de Auxiliar Administrativo serão computados 1500 
(mil e quinhentos) dias, sendo atribuído 0,01 (um centésimo) para cada dia 
trabalhado, totalizando no máximo 15 (quinze) pontos. 

 

15 pontos 

II - Formação/habilitação profissional: Será considerado apenas 01 (um) 

documento, com pontuação máxima de 40 (quarenta) pontos. 

Valor 

a) Ensino Médio concluído, acrescido dos 03 cursos de informática (Windows, 

World e Excel) concluídos, conjuntamente com no mínimo 60 (sessenta 

horas) ou separadamente com no mínimo 30 (trinta horas) cada um. 

 

40 pontos 

III - Curso totalizando o máximo de 30 (trinta) pontos – Máximo 02 (dois) 
documentos 

Valor 

a) Curso ou formação continuada na área pleiteada com carga horária igual 
ou superior a 60 (sessenta) horas, concluído, oferecido por instituição pública 
federal, municipal ou estadual. 

 

 30 pontos 

b) Curso ou formação continuada na área pleiteada ou Auxiliar 
Administrativo com carga horária igual ou superior a 40 (quarenta) horas, 
concluído, oferecido por instituição pública federal, municipal ou estadual. 
(será considerado apenas 01 documento) 

 

15 pontos 

c) Curso ou formação continuada na área pleiteada ou Auxiliar 
Administrativo com carga horária igual ou superior a 20 (vinte) horas, 
concluído, oferecido por instituição pública federal, municipal ou estadual. 
(será considerado apenas 01 documento) 

 

05 pontos 

 

TOTAL 

 

 

Inclui-se neste campo EXCLUSIVAMENTE os dias trabalhados no cargo 

pleiteado (Secretário Escolar ou Auxiliar de Secretaria Escolar) para desempate. 

 

 

Anchieta, 29 de outubro de 2019. 

 


