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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 005/2022 – SEMAPAA e SEMOISP. 
 
 

A Secretária Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento Alimentar, 
Christiany Fitaroni Pessanha de Azevedo, no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere a Lei nº 3.733/2010, que dispõe o Decreto nº 7.255/201, que regulamenta a 
referida Lei e, tendo em vista o resultado do PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO Nº 001/2022 – OPERADOR DE MÁQUINA e MOTORISTA, 
de 10/02/2022,  HOMOLOGADO através do EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO Nº 
001/2022, de 21/03/2022, CONVOCA o candidato classificado no referido Processo 
Seletivo, para comparecer na Superintendência de Recursos Humanos – Prefeitura 
Municipal de Guaçuí – Praça João Acacinho, nº 01 – Centro – Guaçuí-ES, no período 
de 18 de julho de 2022 a 22 de julho de 2022, de 8h às 11h e de 13h às 16h, para 
apresentar cópia xerográfica dos documentos exigidos para o cargo, devendo 
apresentar os originais se solicitado, a saber: 
 
a) Carteira de Identidade (página da foto e verso); 
b) Carteira Nacional de Habilitação, categoria “D”, no mínimo; 
c) Cópia do CPF – com regularização na Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br); 
d) Cópia da Carteira de Trabalho (página da foto e verso); 
e) Cópia do Título Eleitoral e comprovante de quitação eleitoral (original) disponível no 
site (www.tse.gov.br);  
f) Cópia do Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino; 
g) Cópia da carteira de classificação sanguínea; 
h) Cópia da certidão de nascimento ou casamento; 
i) Cópia da certidão de nascimento (filhos menores de 14 anos), acompanhada dos 
documentos: filhos até 7 anos de idade (cópia da carteira de vacinação) e filhos de 7 a 14 
anos de idade (declaração de frequência escolar) e cópia do CPF; 
j) Cópia da Certidão de Nascimento filhos até 18 anos (para dependente no IRRF); 
k) Cópia do PIS/PASEP ou extrato fornecido pelo Banco do Brasil ou Caixa Econômica 
Federal; 
l) Cópia do comprovante de residência atual e número de telefone fixo e celular; 
m) Declaração de bens (Pegar no RH); 
n) Declaração de acúmulo de cargos (Pegar no RH); 
o) Declaração de cor/raça (Pegar no RH); 
o) Certidão negativa de antecedentes criminais (www.tjes.jus.br);  
p) Certificado dos cursos de habilitação para o desenvolvimento das atividades; 
q) Comprovante de conta bancária no BRADESCO (Pegar carta no RH); 
r) Qualificação eSocial - https://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/qualificacao/qualificar.xhtml. 
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Cargo: MOTORISTA 

  Nome do Candidato Classificação 
ANTONIO JOSÉ ARCANJO DA ROCHA  9º 

 
Conforme dispõe o subitem 9.2.1, o candidato convocado será considerado desistente 
caso não compareça por ocasião de sua convocação oficial no período e no local 
determinado, munido de toda a documentação exigida no item 9.1 desde edital, sendo 
o mesmo reclassificado no final da lista de aprovados.  
 

Guaçuí, 14 de julho de 2022. 
  
 

 

 
CHRISTIANY FITARONI PESSANHA DE AZEVEDO 

Secretária Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento Alimentar  
Decreto nº 11.693/2021 

Matrícula 902028 
 
 
 

 
 


