
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
CNPJ Nº. 27.142.694/0001-58

CONVOCAÇÃO Nº 0010/2022
PROCESSO SELETIVO Nº 007/2021

O Município de Anchieta Estado do Espírito Santo, por intermédio da Comissão do
processo seletivo, e em conformidade com o previsto no Edital de Processo Seletivo nº
007/2021, CONVOCA o(s) candidato(s) classificado(s) e Avaliados, para preenchimento
de novas vagas para o cargo TÉCNICO ENFERMAGEM , relacionados no anexo I.
1. DA CONVOCAÇÃO.
1. O candidato convocado Anexo I, deverá comparecer no auditório da Escola de
Governo, sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Anchieta. Endereço: Rod. do
Sol, Km 21,5, nº1620, Vila Residencial Samarco – Anchieta/ES, até o dia 12 de abril de
2022, atendimento até 17h, para preenchimento de novas vagas e entrega dos
documentos admissionais.

1.1 O candidato convocado Anexo I, deve comparecer ao endereço supracitado
de posse dos documentos admissionais abaixo relacionados, em cópia
simples acompanhados dos originais quando não autenticados.

1.1.2 DOCUMENTO ADMISSIONAIS: Carteira de Identidade (RG); Carteira
Profissional; CPF; PIS ou PASEP; Título Eleitoral; Comprovante de Quitação
Eleitoral (última eleição); Certidão de Casamento ou Nascimento; Comprovante de
Escolaridade (diploma e histórico escolar); Certificado de Reservista (homem);
Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos; Cartão de vacina dos
filhos menores de 05 anos; Comprovante de residência; 01 Foto 3x4 (recente). -
Prova de Inexistência de Antecedentes Criminais, mediante certidões dos
distribuidores da Justiça Federal, site: www.jfes.gov.br.

- Declaração de doenças preexistente; Declaração de acumulo legal ou
não acumulação de cargos; Declaração de Bens e Ficha de dados
pessoais (letra legível).

- Atestado de Saúde Ocupacional – ASO.
- Cartão ou comprovante de vacinação contra COVID-19.

Parágrafo único: Os candidatos poderão acessar o site www.anchieta.es.gov.br
para baixar ficha e declarações.

2. Não será opção do candidato a escolha do posto de trabalho e horário que irá atuar;
caso o candidato não aceite a vaga oferecida, ou não compareça para assumir a vaga,
este será reposicionado no final da classificação, sendo chamado o próximo candidato
na listagem de classificação.

Anchieta – ES, dia 11 de abril de 2022.

LEONARDO BISSA NOGUEIRA
PRESIDENTE DA COMISSÃO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
CNPJ Nº. 27.142.694/0001-58

ANEXO I

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS POR CARGO E SETOR

TÉCNICO ENFERMAGEM
NOME

CLAUDIANE RODRIGUES CARNEIRO

* O candidato convocado que ainda não submeteu-se à Avaliação de Títulos/Cursos e
Tempo de Serviço na Área, deverá comparecer no dia e horário supramencionado,
munidos de documentação pessoal e dos documentos que comprovem a pontuação
informada na ficha de pontuação pelo próprio candidato no ato da inscrição.

* O candidato a ser Avaliado, deve estar de posse dos documentos adicionais
relacionados item 1.1.2. Caso o candidato ainda não esteja de posse dos documentos
admissionais, será concedido prazo de 24 horas para regularização, documentos em
cópia simples acompanhados dos originais quando não autenticados.

Anchieta – ES, dia 11 de abril de 2022.

LEONARDO BISSA NOGUEIRA
PRESIDENTE DA COMISSÃO
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