
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEME

CONVOCAÇÃO N° 011/2022

PROCESSO SELETIVO Nº001/2022

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, em conformidade com o previsto no Edital Nº 001/2022 da Prefeitura
Municipal de Anchieta - Secretaria Municipal de Educação CONVOCA os candidatos para
preenchimento das vagas do cargo de: Professor PI - Docente (Deficiência Visual),
conforme anexo I, a comparecerem no dia 17 de Março de 2022, na sede da Secretaria
Municipal de Educação, localizada na Avenida Rauta, nº 1.025, Bairro Justiça I–
Anchieta/ES, CEP 29.230.000, para submeterem-se à AVALIAÇÃO DE
TÍTULOS/CURSOS E TEMPO DE SERVIÇO NA ÁREA.

1.1 Os candidatos convocados, deverão comparecer no dia 17 de Março de 2022, nos
horários estabelecidos para cada cargo conforme Anexo I.

1.2 Os candidatos deverão comparecer para Avaliação de títulos/cursos e tempo de
serviço na área, munidos dos documentos pessoais e dos documentos que comprovem sua
pontuação, indicados na ficha de pontuação no momento da inscrição, além dos demais
documentos que comprovem o pré-requisito para o cargo, conforme descrito no Edital, em
especial item12.1.2 – DA CHAMADA.

1.3 Os candidatos deverão apresentar o comprovante de vacinação contra a COVID-19
juntamente com os documentos para avaliação de títulos/cursos e tempo de serviço na área,
conforme DECRTO N° 6183, DE 1° DE OUTUBRO DE 2021.

1.4 Na hipótese da não comprovação dos requisitos mínimos exigidos para o cargo, o
candidato será ELIMINADO no processo seletivo, conforme item 12.1.6 do edital, sendo
chamado o próximo candidato na listagem de classificação.

1.5 Todos os documentos apresentados pelo candidato para AVALIAÇÃO DE
TÍTULOS/CURSOS E TEMPO DE SERVIÇO NA ÁREA, deverão ser apresentados conforme item
12.1.5 do Edital 001/2022.

1.6 Referente aos documentos relacionados a tempo de serviço, o candidato deverá
atender ao item 9.3 do Edital 001/2022.

1.7 O não comparecimento do candidato no dia da AVALIAÇÃO ou chegar ao local seu
nome já tenha sido chamado ou desistir de assumir a vaga no ato da escolha, será
reposicionado no final da classificação, sendo chamado o próximo candidato na listagem de
classificação, independente dos motivos ou impedimentos que geraram a situação (mesmo
por óbito de pessoa da família ou laudo médico), conforme item 12.7 do Edital.

1.8 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 administraçãomunicipal.

1.9 O número de vagas pode ser alterado até o dia da chamada, decorrente de surgimento
de novas vagas, seja por desistências de candidatos que já assumiram seus postos de
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trabalho, ou por nova solicitação da Unidade Escolar.

Anchieta – ES, 15 de Março de 2022.

COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022
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ANEXO I

PUBLICAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS

DESCRIÇÃO VAGAS

DEFICIÊNCIA VISUAL

09 :00H
CADASTRO RESERVA

Posição Nome

1 GLAUCéIA PEREIRA ANDRADE

5 MATEUS EDUARDO CARNEIROALVES

6 BIANCA RAMOSMILAGRE

10 LEDRA SANTOSDO NASCIMENTODUARTE

11 GLACIOMARADE

12 LEILA BINEMAZZA

13 NICOLEAPARECIDA ALVES SILVA

14 VALéRIA DE ABREUMUNIZ BRAGA

17 JULIANAMANHAES SANTOS OLIVEIRA

18 MARINALVA LOVATTI CETTO

19 IARA SILVAMENDES
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AUTODECLARAÇÃO DE SAÚDE

Eu, , portador (a) do CPF nº

, contratado(a) para o cargo de

, declaro, para fins específicos ao disposto no Edital

001/2022, que não me enquadro no grupo de risco para COVID - 19, de acordo com regulamentações vigentes.

Declaro ainda para os devidos fins de direito, que sou nascido em / / , estando apto(a) para entrar de

imediato, em efetivo exercício, com relação as atividades inerentes à função do respectivo contrato temporário.

Por fim, declaro não possuir qualquer doença crônica, pré-existente e/ou incapacitante, física ou psíquica, que

impossibilite o regular desempenho do labor.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente de que, se falsa a declaração,

ficarei sujeito às penas da Lei.

Anchieta/ES / / .

Assinatura do Declarante


	 CONVOCAÇÃO N° 011/2022
	AVALIAÇÃO DE TÍTULOS/CURSOS E TEMPO DE SERVIÇO NA 
	COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022

