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EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 01/2020 – ACS 
 

 
 

O Secretário Municipal de Saúde de Guaçuí/ES, tendo em vista o resultado do Processo 

Seletivo Público Edital nº 001/2020 e a Leis Municipais nº 4.234/2018 e 4.257/2018, 

CONVOCA PARA CONTRATAÇÃO os candidatos classificados no Processo 

Seletivo Público e considerado apto no Curso Formação Inicial que trata o Edital n° 

001/2020, conforme descrição abaixo, para comparecer na Secretaria Municipal de 

Saúde, situada na Av. Espírito Santo, s/n, Centro, Guaçuí/ES, no período de 26 de maio   

a 02  de junho de 2020, das 8h às 11h , para apresentar as cópias xerográficas dos 

documentos e habilitações exigidas de seu respectivo cargo devendo apresentar o 

documento original, se solicitado, a qualquer tempo, a saber: 

 

  Atestado Admissional: submeter-se ao Exame Médico Admissional, emitido pelo          
Médico do Trabalho. 

  Documento de Escolaridade exigido no edital e, se for o caso, do registro no órgão de 
classe; 

Comprovante de regularidade perante a Justiça Eleitoral; 

Certidão de Nascimento ou Casamento; 

Certidão de nascimento de filhos menores de 14 anos; com cópia do CPF; 

Carteira de Identidade (dentro da validade); 

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

Número de Inscrição no PIS/PASEP, com data de Cadastramento; ou extrato fornecido 

pelo Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal; 

Título de Eleitor; 

Tipo Sanguíneo – Fator RH 

Certificado de Reservista (sexo masculino até 44 anos); 

02 (duas) fotos 3X4; 

Cópia das duas primeiras páginas da Carteira de Trabalho (Página da foto e seu verso) 

Comprovante de residência, recibo de Água, Luz ou Telefone; dos últimos três meses; 

Telefone para contato; 

Correio Eletrônico; 

Declaração de Rendas, atual, ou declaração de bem; 

Declaração de horário de trabalho, se possuir outro vínculo empregatício, para
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demonstração de compatibilidade com o horário disponível, no caso de acumulo legal de Cargo e 

de interesse do Município de Guaçuí ou Declaração de Não Acumulação de Cargos. 

Comprovante de abertura de conta no Banco Bradesco; 

Declaração de grau de parentesco.Comprovante de registro no órgão de classe; 

Comprovação de regularização de anuidade com o respectivo órgão de classe; 

(pagamento referente ao ano vigente). 

 Apresentar outros documentos que se fizerem necessários, à época da 

contratação. 
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Gabriela de Araújo Soroldani 
 

Maria Aparecida Souza Tristão 

 

Renata de Araújo Paula  
 

 

 

O não comparecimento no prazo legal estabelecido neste edital de convocação implicará 

na desistência do (a) candidato (a), podendo a Secretaria Municipal de Saúde convocar 

os candidatos imediatos posteriores, obedecendo à ordem de classificação. 

 

 

Guaçuí/ES, 25 de maio de 2020. 

 
 

 

 

 

 

Werton dos Santos Cardoso 

 

Secretário Municipal de Saúde - Interino 


