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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

8ª CONVOCAÇÃO 

O Município de Sooretama, Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria 

Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania, nos termos da Lei Municipal nº 

1085/2021, de 12/11/2021, com base no que dispõe o Edital do Processo Seletivo 

Simplificado número 001/2021 de 01 de dezembro de 2021 e de acordo com a divulgação do 

RESULTADO FINAL APÓS RECURSO em 23/12/2021, CONVOCA os candidatos abaixo 

relacionados, para comparecerem no “Nosso Espaço”, sede da Secretaria Municipal do 

Trabalho, Assistência Social e Cidadania, localizada na Rua Henrique Alves Paixão, nº1011, 

Centro, Sooretama/ES, nos dias 08 e 09 de fevereiro de 2022, no horário de 9:00h às 16:00h 

com toda a documentação estabelecida para admissão, de acordo com exigência do Setor de 

Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Sooretama, Anexos I, II e III deste Edital de 

Convocação, sob pena de indeferimento ou reclassificação caso falte algum documento ou 

não comprove as informações contidas na ficha de inscrição.  

Em seguida os candidatos deverão protocolar toda a documentação na Prefeitura 

Municipal de Sooretama, até as 17 horas do dia 09/02/2022. 

Os candidatos que se declararam deficientes no ato da inscrição deverão apresentar 

Laudo Médico Oficial, indicando a qualificação do candidato e o grau de deficiência. O Laudo 

Médico Oficial constitui documento decisivo para o reconhecimento de sua condição de 

deficiente, da compatibilidade dentre a deficiência declarada e as atividades a serem 

desempenhadas e de sua capacidade para o exercício da função. 

 

CUIDADOR SOCIAL: 02 (duas) VAGAS  

OBS: Estamos convocando 4 (quatro) candidatos devido a possibilidade de ausência e/ou 

indeferimento. Portanto, ao completar o preenchimento da vaga, seguindo a classificação, os demais 

candidatos serão novamente convocados, caso venha surgir novas vagas no decorrer do processo. 

CUIDADOR SOCIAL 

CLASSIFICAÇÃO Nº de Inscrição Nome do Candidato 

38º 071 ELISÂNGELA DE SOUZA FERRAZ ANCHIETA (PCD) 

39º 014 LUANA DE JESUS EUZEBIO 

40º 098 MARLENE PRÊMOLE DOS SANTOS 

41º 020 DJENIFER BATISTA GRUBERT 

 

Sooretama/ES, 08 de fevereiro de 2022. 

 
Gustavo de Castro Neves 

Secretário Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania. 
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ANEXO I 

 

CHECK LIST DE DOCUMENTOS – XEROX  
(Deverá apresentar original caso seja solicitado) 

 
 

ORD. 
 

Descrição 
 

1 ·  Xérox do CPF; 

2 ·  Xérox do RG; 

3 ·  Xérox do Certificado de Reservista; 

4 ·  Xérox da certidão de nascimento ou casamento; 

5 ·  Xérox do Título de Eleitor; 

6 ·  02 fotos 3X4; 

7 ·  Atestado de saúde (atestado por médico do trabalho); 

8 ·  Xérox da carteira de motorista; 

9 ·  Xérox do PIS/PASEP; 

10 ·  Xérox CTPS; 

11 
·  Xérox certidão de nascimento dos filhos com comprovante de vacina (menores de 14 
anos); 

12 · Xérox CPF filhos maiores que 8 anos; 

13 ·  Xérox comprovante de residência; 

14 ·  Telefone para contato; 

15 ·  Comprovante de escolaridade do cargo pleiteado; 

16 ·  Comprovante de registro de regularidade junto ao órgão de classe; 

17 ·  Conta no Banco Banestes (caso houver) 

18 
· Certidão negativa de antecedentes criminais: da Justiça de seu Estado 
(http://www.pc.es.gov.br) de residência nos últimos 05 (cinco) anos e Federal 
(http://www.receita.fazenda.gov.br); (http://www2.jfes/certidao/emissao_cert.asp) 

19 ·  Certidão de quitação eleitoral (http://www.tse.jus.br) 

20 ·  Qualificação cadastral (http://consultacadastral.inss.gov.br) 

21 ·  Declaração de não acumulo de cargos (Anexo II) 

22 ·  Declaração de Relação de Bens (Anexo III) 
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ANEXO II 

 

 

DECLARAÇÃO  

 

 

Eu, ___________________________________________________, portador do 

CPF nº _______________________ declaro, para fins de admissão em cargo 

publico, que NÃO exerço outro cargo, emprego ou Função Publica da União, dos 

Estados, dos Municípios e respectivas autarquias, Empresas publicas, sociedade de 

Economia Mista e Fundações mantidas pelo poder público cuja acumulação seja 

vedada com o cargo para o qual serei nomeado, conforme estabelece o caput do 

inciso XVI, do artigo 37, da Constituição Federal. 

 

Por ser verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO para que produzam os devidos 

efeitos legais. 

 

 

Sooretama-ES _____ de _______________de 20 ____. 

 

 

 

 
__________________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE BENS 

 

Eu, ______________________________________________________ portador(a) 

do CPF nº:_____________________________, residente e domiciliado(a) 

a_________________________________________________________________ , 

declaro para fins de admissão em cargo publico que sou possuidora dos bens 

relacionados abaixo: 

 

     Qt                      Bens                                Valor 

1. (        ) ________________________________________  R$ _____________ 

2. (        ) ________________________________________  R$ _____________ 

3. (        ) ________________________________________  R$ _____________ 

4. (        ) ________________________________________  R$ _____________ 

5. (        ) ________________________________________  R$ _____________ 

6. (        ) ________________________________________  R$ _____________ 

7. (        ) ________________________________________  R$ _____________ 

8. (        ) ________________________________________  R$ _____________ 

9. (        ) ________________________________________  R$ _____________ 

10. (        ) ________________________________________  R$ _____________ 

Por ser verdade o exposto acima firmo a presente declaração sob as penas da lei. 

 

Sooretama-ES, _______ de ____________________ de 20____. 

 

 
_____________________________________________ 

Assinatura 


