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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONTRATO Nº 004/2015  

 PROCESSO SELETIVO - EDITAL 006/2015 

 

Convoca os candidatos(as) classificados(as) nos 
cargos das áreas do Administrativo - Processo 
Seletivo – Edital n.º 006/2015, para preenchimento 
das vagas necessárias. 

O Município de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, representado pelo Prefeito Eduardo 

Stuhr, no uso de suas atribuições legais, torna publica a chamada de candidatos(as) classificados(as) 

para a contratação temporária, para comparecer nos dias, horários  e locais discriminados no ANEXO 

ÚNICO, para escolha de vagas, observando os itens pertinentes do Edital 006/2015.  

 

Após a escolha o(a) convocado(a) será encaminhado(a) a realizar os exames admissionais e apresentar 

ao Setor de Medicina do Trabalho, localizado na Sede da Prefeitura para emissão do  ASO (Atestado de 

Saúde Ocupacional) logo em seguida o candidato(a) deverá comparecer ao setor de Recursos Humanos 

da Prefeitura Municipal de Santa Maria, munido(a) dos documentos relacionados no Edital de Processo 

Seletivo Público n.º 006/2015, descritos abaixo, até o dia 11/09/2015: 

a) Uma (01) Foto 3X4 recente; 

b) Cópia do comprovante de residência; 

c) Cópia da Carteira de Identidade; 

d) Cópia do CPF; 

e) Cópia da CTPS; 

f) Cópia da certidão de nascimento ou casamento; 

g) Cópia de certidão de nascimento de filhos menor de 21 (vinte e um) anos; 

h) Cópia do título de eleitor acompanhada do comprovante de votação da última eleição; 

i) Cópia do certificado de reservista ou documento equivalente, se do sexo masculino; 

j) Extrato emitido pela Caixa Econômica ou Banco do Brasil da inscrição no PIS/PASEP; 

k) Declaração de não acumulação de cargos em funções públicas; 

 I) Em caso de acumulação legal de cargos, declaração informando o turno de trabalho; 

m) Diploma ou certificado de conclusão do curso correspondente à escolaridade exigida para o cargo de 

(Graduação, Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado) acompanhado do original; 

n) Certidão negativa de tributos municipais, junto ao Setor de Tributação do Município de Santa Maria de 

Jetibá-ES; 

o) Cópia do número da conta corrente (acompanhado do original). Se houver; 
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p) Registro profissional no Conselho Regional respectivo, para as profissões regulamentadas e sujeitas à 

fiscalização do exercício profissional; 

q) Atestado de antecedentes criminais; 

 

O convocado(a) para os cargos para os cargos que exigirem a Carteira Nacional de Habilitação, 

apresentar CÓPIA da CNH e Certidão de “Nada Consta” na CNH, emitida pelo DETRAN. 

 

O candidato(a) deverá submeter-se a exame médico para avaliação de sua capacidade física e 

mental para exercício do cargo, exame este de caráter eliminatório e que constitui condição e pré-

requisito para que se concretize sua contratação, incluindo os exames complementares exigidos para a 

admissão e avaliação médica ocupacional, elaborados pelo(a) médico(a) do Trabalho designado(a) pela 

Administração Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES. 

 

O convocado que não comparecer no local, data e horário especificado será considerado DESISTENTE. 

 

 Santa Maria de Jetibá-ES, em 1º de Setembro de 2015. 

 

 

 

EDUARDO STUHR 
Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES 

 

 

ANEXO ÚNICO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 004/2015 

PROCESSO SELETIVO – Edital nº 006/2015 

 

ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO 

NOME DO CARGO: MOTORISTA 

CLASSIF. 
 

Nº 
INSCRIÇÃO 

NOME 
TOTAL  

PONTOS 
 

DATA 
 

HORÁRIO 
 

LOCAL 

03 25.014  Fernando Ramlow 
35 

03/09 
09:00 

HORAS 

Secretaria 
Municipal de 
Planejamento  

 


