PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2013
ERRATA Nº 003/2013
No Edital de Abertura do Processo Seletivo Público 001/2013:
Onde se lê:
2.1 - As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico
www.gualimp.com.br,no período entre 0 hora do dia 18 de novembro de 2013 e 23 horas e 59
minutos do dia 25 de novembro de 2013, observado o horário oficial de Brasília/DF.
2.10 – O encerramento das inscrições se dará no dia 25 de novembro de 2013 às 23:59:59
(vinte e três horas e cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove segundos) horário de
Brasília, no endereço eletrônico www.gualimp.com.br, sendo que o pagamento deverá ser
efetuado até o dia 26 de novembro de 2013, cientes de que pagamentos efetuados após a
data fixada para término não serão considerados para efeitos de confirmação de inscrição
sob qualquer condição ou pretexto.
a) Processar sua inscrição no endereço eletrônico www.gualimp.com.br, no período de 20 a 25 de
novembro de 2013, e efetuar o pagamento, por meio de Boleto Bancário conforme subitens 2.3.1 e
2.10, do presente edital.
12 – REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO
12.1 - A contratação em caráter temporário, de que trata o Edital, dar-se-á mediante assinatura de
contrato administrativo de prestação de serviços pelo profissional a ser contratado, no
regimeadministrativo especial.
12.2 - No ato da contratação o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
a)

Ter sido aprovado e classificado, na forma estabelecida neste edital;

b)

Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos no ato da posse;

c)

Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão Português que tenha adquirido igualdade de
direitos e obrigações e gozo dos direitos políticos;

d)

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

e)

Estar em dia com as obrigações militares se do sexo masculino;

f)

Ter a escolaridade completa ou habilitação exigida como pré-requisito, conforme consta no
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Anexo I para provimento do cargo pretendido, adquirida em instituição de ensino oficial ou
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g)

Comprovar regularidade perante o Órgão fiscalizador do exercício profissional (Conselho ou
Órgão de Classe, se houver) através de certidão para o exercício da profissão.

12.3 - O candidato deverá entregar no ato da contratação, uma foto 3 X 4 e cópias autenticadas dos
seguintes documentos:
a)

Título de Eleitor, bem como comprovante de estar em dia com a Justiça Eleitoral;

b)

CPF;

c)

PIS/PASEP;

d)

Carteira de Trabalho da Previdência Social (CTPS);

e)

Documento de identidade de reconhecimento nacional, que contenha fotografia;

f)

Certificado de Reservista, para os candidatos do sexo masculino;

g)

Certidão de Nascimento ou de Casamento;

h)

Certidão de Nascimento e comprovante de frequência escolar dos filhos menores de 18 anos e
respectiva caderneta de vacinação para os menores de 05 anos;

i)

Comprovante de escolaridade exigida para provimento do cargo pretendido, adquirida em
instituição de ensino oficial legalmente reconhecida pelo MEC;

j)

Comprovante de endereço;

k)

Certidão Negativa Criminal;

l)

Declaração de Bens e valores que compõem o seu patrimônio;

m) Laudo médico expedido pela perícia médica municipal ou médico do trabalho designado pelo
município, considerando o candidato apto física e mentalmente para o exercício do cargo,
sendo que os exames necessários a expedição do laudo, correrão por conta do candidato;
n)

Comprovante de experiência ou habilitação para o cargo conforme exigido no ANEXO I deste
Edital;

o)

Para os cargos de profissão regulamentada, deverá ser apresentado o respectivo registro no
conselho de classe.

12.3.1 - Apresentar declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo (acúmulo de cargo),
emprego ou função pública, nos termos do Inciso XVI, alíneas “a”, “b” e “c”, e inciso XVII do artigo
37 da Constituição Federal.
12.4 - A documentação será entregue por meio de cópias autenticadas legíveis, sendo facultado à
Administração Municipal, proceder à autenticação, desde que sejam apresentados os documentos
originais.

Ler-se-á:

minutos do dia 26 de novembro de 2013, observado o horário oficial de Brasília/DF.
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2.1 - As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico
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2.10 – O encerramento das inscrições se dará no dia 26 de novembro de 2013 às 23:59:59
(vinte e três horas e cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove segundos) horário de
Brasília, no endereço eletrônico www.gualimp.com.br, sendo que o pagamento deverá ser
efetuado até o dia 27 de novembro de 2013, cientes de que pagamentos efetuados após a
data fixada para término não serão considerados para efeitos de confirmação de inscrição
sob qualquer condição ou pretexto.
a) Processar sua inscrição no endereço eletrônico www.gualimp.com.br, no período de 20 a 26 de
novembro de 2013, e efetuar o pagamento, por meio de Boleto Bancário conforme subitens 2.3.1 e
2.10, do presente edital.
12 – REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO
12.1 - A contratação em caráter temporário, de que trata o Edital, dar-se-á mediante assinatura de
contrato administrativo de prestação de serviços pelo profissional a ser contratado, no regime
administrativo especial.
12.2 - No ato da contratação o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
h)

Ter sido aprovado e classificado, na forma estabelecida neste edital;

i)

Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos no ato da posse;

j)

Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão Português que tenha adquirido igualdade de
direitos e obrigações e gozo dos direitos políticos;

k)

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

l)

Estar em dia com as obrigações militares se do sexo masculino;

m) Ter a escolaridade completa ou habilitação exigida como pré-requisito, conforme consta no
Anexo I para provimento do cargo pretendido, adquirida em instituição de ensino oficial ou
legalmente reconhecida pelo MEC;
n)

Comprovar regularidade perante o Órgão fiscalizador do exercício profissional (Conselho ou
Órgão de Classe, se houver) através de certidão para o exercício da profissão.

12.3 - O candidato deverá entregar no ato da contratação, uma foto 3 X 4 e cópias autenticadas dos
seguintes documentos:
a) Título de Eleitor, bem como comprovante de estar em dia com a Justiça Eleitoral;
b) CPF;
c) PIS/PASEP;
d) Carteira de Trabalho da Previdência Social (CTPS);
e) Documento de identidade de reconhecimento nacional, que contenha fotografia;
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f) Certificado de Reservista, para os candidatos do sexo masculino;
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h) Certidão de Nascimento e comprovante de frequência escolar dos filhos menores de 18 anos e
respectiva caderneta de vacinação para os menores de 05 anos;
i)

Comprovante de escolaridade exigida para provimento do cargo pretendido, adquirida em
instituição de ensino oficial legalmente reconhecida pelo MEC;

j)

Comprovante de endereço;

k) Certidão Negativa Criminal;
l)

Declaração de Bens e valores que compõem o seu patrimônio;

m) Laudo médico expedido pela perícia médica municipal ou médico do trabalho designado pelo
município, considerando o candidato apto física e mentalmente para o exercício do cargo,
sendo que os exames necessários a expedição do laudo, correrão por conta do candidato;
n) Comprovante de experiência ou habilitação para o cargo conforme exigido no ANEXO I deste
Edital;
o) Para os cargos de profissão regulamentada, deverá ser apresentado o respectivo registro no
conselho de classe.
p) Os candidatos para o Cargo de Agente Comunitário de Saúde, no ato de sua contratação,
deverão comprovar residência na área de atuação para o qual houver disponibilidade de vaga.
Mimoso do Sul – ES, 25 de novembro de 2013.

Flávia Roberta Cysne de Novaes Leite
Prefeita Municipal

MarilzaSarti
Presidente da Comissão do Processo Seletivo Público

Antônio José Gonçalves de Siqueira
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