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Av. José Grilo-n° 152-Centro - Cep 29.370-000
Telefone: 028-3547-1310 e 3547-1201

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 001/2021.

SELETIVO SIMPLIFICADO N° 001/2021.
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CONVOCA PARA ADMlSSAO

CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO
CASTELO, no Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe
são conferidas pelo art. 32, V, da Lei Orgânica Municipal e pela Lei Municipal n°
1.991, de 11 de maio de 2018, com base no que dispõe o item 12.1 do Edital n°
001/2021 do Processo Seletivo Simplificado n° 001/2021, e, de acordo com a
Classificação Final dos Candidatos, conforme Resultado Final devidamente
publicado, torna público para conhecimento dos interessados, que CONVOCA os
candidatos classificados nos Cargos abaixo discriminados:

Classificação Nome do Candidato Cargo

1° Neuza de Oliveira Silva Agente de Limpeza e Conservação
10 Haryane Chrisòstomo Pianissoli Assistente Contábil

1° Mirielen Soares Falcão Riqo Contador Legislativo

I - O Candidato convocado deverá se apresentar no Setor de Recursos
Humanos da Câmara Municipal de Conceição do Castelo-ES, situada na Av. José
Grilo, n° 152, Centro, Conceição do Castelo-ES, no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas de dias úteis a contar da publicação deste, munido da documentação
exigida no item 14 do Edital n° 001/2021, conforme segue:

a) - fotocópia autenticada em cartório do Registro Geral (C.l) com número,
órgão expedidor e data de expedição do mesmo; exceto no caso em que a mesma
tenha sido apresentada no ato da inscrição (inciso I, alínea "a" do item 5);

b) - fotocópia autenticada em cartório da CTPS (Carteira de Trabalho e
Previdência Social) onde conste fotografia, número/série, data da expedição da
mesma, filiação, local de nascimento e página de contrato do primeiro emprego,
mesmo que não tenha registro;

c) - fotocópia autenticada de documento comprobatório de inscrição do
PIS/PASEP, e em caso de não possuí-lo, apresentar extrato da Caixa Econômica
Federal e do Banco do Brasil, comprovando a não inscrição nos referidos
Programas, juntamente com declaração constante no Anexo VII do presente Edital;

d) - comprovante de conta bancária (Banestes ou Banco do Brasil);
e) - exame aptidão física e mental, adequada ao exercício da função;
f) - certidão negativa (em original) expedida pelo cartório de distribuição

Cível e Criminal do Fórum da Comarca de residência do candidato no Estado do






