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CONVOCAÇÃO Nº 06 REFERENTE AO EDITAL N" 02/2020 — SEMADH

Faço público, em atendimento ao Edital nº 02/2020 — SEMADH convocação do (as) candidatos

(as), que devem comparecer a Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e

Habitação, situada a Rua Antônio Sampaio, nº 15, Centro, Baixo Guandu — ES, entre os dias

16/06/2021 a 18/06/2021 (dias uteis) de 08h00 as 12h00, para conferência dos documentos

descritos no Anexo 1 e receberem orientações preliminares. O não comparecimento na data

estabelecida implicará na ELIMINAÇÃO do candidato (a), perdendo o direito a vaga como

prevê o item 7.2 do Edital nº 02/2020.

CARGO DE NIVEL FUNDAMÍENTALMÉDIO

Cargo: Cozinheira

Classificação Candidatos Pontuação

CR Denilda Campos Rodrigues 05

Baixo Guandu — ES, 16 de junho de 2021.
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ANEXO I

O (a) candidato (a) devera entregar cópia e apresentar original para conferencia dos
seguintes documentos:

a) Todos os documentos pessoais (CPF, RG, CTPS, Titulo de Eleitor com
comprovante de votação na ultima eleição).
b) Declaração de não acumulação de cargos ou acumulação legal de cargos no

setor público;

c) Declaração de bens;

(1) Certificado de reservista para pessoas do sexo masculino;

e) 01 (uma) foto 3 x 4 recente;

t) Cópia de certidão dos filhos, Cartão de vacina e CPF dos filhos e Cônjuge

CPF;

g) Cópia da Certidão de Nascimento ou casamento;

h) Comprovante de residência atualizado;

i) Certificado e Comprovante de escolaridade de acordo com
O cargo pleiteado;

j) Certificados de cursos e títulos apresentados no ato da inscrição;

1) Registro no órgão de classe no Estado do Espirito Santo de acordo com o

cargo pleiteado e comprovação de quitação.

rn) Carteira Nacional de Habilitação (cargo de motorista).
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