SEAGRI PUBLICA EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, atendendo ao Processo Seletivo
Edital nº 006/2016, convoca os profissionais classificados abaixo relacionados,
interessados em firmar contrato por Tempo Determinado com esta municipalidade,
cujas vagas serão preenchidas até o limite das necessidades da Secretaria, a se
apresentarem na Rua São José nº 135, Centro – Fundão – ES, conforme cronograma
abaixo:

NOME
MARCIO AUGUSTO SIQUEIRA
RODRIGO RAMOS SARTI
JULIMAR SARTI GRAZZIOTTI
GELCIANE DE PAULA
JOSE LUIZ CORREA
EDMAR DA SILVA PEREIRA TEIXEIRA
EDGAR ANDREATTA DE CARLI

CLASSIFICAÇÃO
1
3
5
6
7
8
9

ATENÇÃO: O não comparecimento do candidato no prazo de 02 dias definidos neste
Edital implicará na desistência por parte do convocado. No ato da escolha, o candidato
convocado deverá se apresentar com documento de Identidade, bem como toda a
documentação original acompanhada obrigatoriamente de cópias simples, conforme
declarada na ficha de inscrição para conferência da autenticidade; Fotocópia da cédula
de identidade – RG; Fotocópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF, Fotocópia da
carteira de Trabalho – CTPS (página que conste a foto e data de emissão); Fotocópia da
carteira Nacional de Habilitação Categoria D(profissional); Certificados de cursos
avulso correlatos com á área pleiteada com carga horária acima de 5h, expedida a partir
de janeiro de 2012, Comprovação de escolaridade, Fotocópia do documento de
inscrição no PIS/PASEP; Fotocópia da certidão de nascimento ou casamento; Fotocópia
do Titulo de Eleitor, juntamente com original da certidão de quitação eleitoral, expedida
no máximo 06 (seis) meses; Fotocópia do Certificado de Reservista ou dispensa de
incorporação ou Certidão expedida pelo Órgão Militar competente (para o sexo
masculino); Uma foto 3x4 com o nome completo legível no verso; Fotocópia do
comprovante do endereço atual com respectivo CEP; Fotocópia autenticada do
diploma de conclusão de curso na respectiva área pleiteada, bem como de outras
habilitações prevista no Edital; Fotocópia autenticada do Registro Profissional no
Conselho regional correspondente á sua formação profissional ( atualizada); fotocópia
da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos; Originais das
certidões negativas criminais dos foros estaduais dos lugares em que tenha residido nos
últimos 5 ( cinco) anos e da Justiça Federal, ambas expedidas no máximo há 06 (seis)
meses; Declaração de bens e valores ou, inexistindo, declaração negativa de bens e
valores, que constituem o seu patrimônio, assinada pelo próprio candidato com firma
reconhecida em cartório; Declaração assinada pelo candidato, com firma reconhecida
em cartório, de não acumulação legal, com compatibilidade de horários, em
Conformidade com o que preceitua o art. 37, XVI e XVII, da Constituição Federal;
Declaração assinada pelo candidato, com firma reconhecida em cartório, de
disponibilidade de horário para o serviço público, conforme necessidade da
Administração Municipal. Declaração assinada pelo candidato, com firma reconhecida,
de que não sofreu no exercício da função pública penalidade incompatível com nova
investidura em cargo público; Comprovante de que possui dependente econômico, se
for o caso; comprovante de conta bancária.
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