
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ 
Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Renda 

 

Avenida Espírito Santo, s/n°- Guaçuí-ES - CEP: 29.560-000 

1º TERMO ADITIVO AO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 

PÚBLICO SIMPLIFICADO N.º001/2022 

 

O MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES, por intermédio da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Renda, por meio da Comissão 

Organizadora nomeada pela Portaria nº 6883/2022 torna público o presente 1º 

Termo Aditivo ao processo seletivo público simplificado n° 001/2022, referente 

aos seguinte itens abaixo: 

 

1- Ficam acrescidos ao Edital nº 001/2022, os seguintes itens abaixo e o Anexo 

VII: 

 

2.15- Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, 

optar por concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros ou indígenas, 

preenchendo a auto declaração de que é preto ou pardo (Anexo VII) conforme 

quesito cor ou raça, utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE.  

 

2.16- - Serão reservados aos candidatos negros 17% (dezessete por cento) e aos 

indígenas 3% (três por cento) das vagas oferecidas no Processo Seletivo 

Simplificado, na forma da Lei Municipal nº 4.460, de 27 de setembro de 2022.  

 

2.16.1 - A reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas 

no Processo Seletivo Simplificado for igual ou superior a 3 (três).  

 

2.16.2 - Para cargos com menos de 03 (três) vagas ofertadas, o candidato 

classificado figurará apenas em lista de cadastro de reserva para as eventuais vagas 

que vierem a surgir durante o prazo de validade do certame.  

 

2.16.3 - Na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas reservadas 

aos candidatos negros e indígenas, esse será aumentado para o primeiro número 

inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5 (cinco décimos), ou 

diminuído para número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor 

que 0,5 (cinco décimos).  

 

2.16.4 - Na caracterização do negro e do indígena observar-se-á o quesito cor ou 

raça usado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), pela Lei nº 

12.288, de 20 de julho de 2010 (Estatuto da Igualdade Racial), e pela Lei nº 6.001, 

de 19 de dezembro de 1973.  

 

2.16.5 - Consideram-se negros as pessoas de raça ou cor, nos termos do art. 4º do 

Decreto nº 17.832/2019 e ainda a Lei Municipal Nº4.460, de 27 de setembro de 

2022.  

 

a) preta, para a pessoa que assim se identificar ou que se autodeclarar, sem prejuízo 

de comprovação posterior;  
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b) parda, para a pessoa que assim se identificar ou que se autodeclarar, sem 

prejuízo de comprovação posterior;  

 

2.16.6 - Consideram-se indígenas as pessoas que se autodeclarem e possuem 

consciência de sua identidade indígena e no reconhecimento dessa identidade por 

parte do grupo de origem, sem prejuízo de comprovação posterior, nos termos do 

art. 4º, Decreto nº 17.832/2019.  

 

2.17 - Os candidatos negros e indígenas concorrerão concomitantemente às vagas 

reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua 

classificação no Processo Seletivo simplificado, sendo convocado 

concomitantemente para o provimento dos cargos, deverá manifestar opção por 

uma delas.  

 

2.18 - Os candidatos negros e indígenas aprovados dentro do número de vagas 

oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do 

preenchimento das vagas reservadas.  

 

2.19 - Em caso de desistência de candidato negro ou indígena aprovado em vaga 

reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro ou indígena posteriormente 

classificado.  

 

2.20 - Na hipótese de não haver número de candidatos negros e indígenas 

aprovados suficientes para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes 

serão revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais 

candidatos aprovados, observada a ordem de classificação.  

 

2.21 - A contratação dos candidatos aprovados respeitará a ordem de classificação 

e os critérios de alternância e proporcionalidade, que consideram a relação entre o 

número de vagas total e o número de vagas reservadas a candidatos com 

deficiência e a candidatos negros e indígenas.  

 

2.22 - O candidato que apresentar documentação falsa, será eliminado do certame 

e, se houver sido contratado, ficará sujeito a anulação da sua admissão ao serviço 

ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam 

assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções 

cabíveis. 

 

2.23- O candidato contratado na condição de pessoa com deficiência, negro ou 

indígena perderá automaticamente sua classificação na lista geral do resultado do 

processo seletivo. 

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ 
Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Renda 

 

Avenida Espírito Santo, s/n°- Guaçuí-ES - CEP: 29.560-000 

 

ANEXO VII 

AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL 

EDITAL Nº 001/2022 

 

Eu, _____________________________________________________________, 

abaixo assinado, de nacionalidade, ____________________________nascido em 

____/_____/_______,filho de ________________________________________e 

de _____________________________________________________________, 

estado civil _____________________________residente e domiciliado à 

_________________________________________________________CEP nº 

___________________, inscrito(a) no CPF sob o nº 

______________________________e no RG 

nº___________________________, candidato do processo seletivo 

regulamentado pelo Edital nº 001/2022 , declaro, sob as penas da lei, que sou:  

 

(   ) preto (   ) pardo (   ) indígena.  

 

Estou ciente de que, em caso de falsidade ideológica, ficarei sujeito às sanções 

prescritas no Código Penal* e às demais cominações legais aplicáveis.  

 

Guaçuí/ES, _______/_______/____________  

 

 

________________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

 

*O Decreto-Lei 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal – Falsidade 

ideológica. Art. 299: omitir, em documento público ou particular, declaração que 

dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da 

que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena – reclusão, de um a cinco anos, 

e multa, se o documento é público, e reclusão de três anos, e multa, se o documento 

é particular 

 

 

Guaçuí-ES, 28 de novembro de 2022. 

 

 

Marcos Luiz Jauhar 

Prefeito Municipal 

 

 

 
 


