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    PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2017 

EDITAL Nº 001/2017 

O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, Estado do Espírito Santo, torna 

público a abertura das inscrições para a seleção de pessoas por meio de 

Processo Seletivo Simplificado de acordo com as normas estabelecidas neste 

Edital. O Processo Seletivo Público Simplificado é destinado à contratação de 

servidores em regime de CARÁTER TEMPORÁRIO com vistas ao atendimento às 

necessidades de excepcional interesse público do Município, conforme a Lei 

Municipal nº 1.329 de 10 de julho de 2017 e suas alterações, para preenchimento de 

vagas existentes com fim exclusivo de instrumentalizar a Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente para iniciar processos de licenciamentos ambientais 

simplificados segundo determinação do Instituto Estadual de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos (IEMA) e dar continuidade na execução dos programas e 

serviços em consonância com a demanda referente ao Programa “Olho 

D’água”, concebido e priorizado a partir da crise hídrica que vem passando o 

município nos últimos anos. E observará a ordem sequencial de classificação dos 

aprovados que serão convocados conforme a necessidade da Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente.  

1- DA FUNÇÃO/ OBJETO DO CONTRATO 

1.1. O Processo Seletivo Público Simplificado para contratação em designação 

temporária para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

do Município de Presidente Kennedy-ES, para o exercício das funções/cargos 

relacionados no Anexo I;  

1.2. Compreende-se como Processo Seletivo Público Simplificado: a inscrição, a 

classificação e a homologação do Procedimento.  

2- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO  

2.1. A vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, 

por igual período.  
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3- DAS INSCRIÇÕES  

3.1. As inscrições para o Processo Seletivo Público Simplificado destinado à 

contratação em regime de caráter temporário na forma deste Edital serão realizadas, 

na data prevista no cronograma - Item 11, no horário de 9h às 16 horas, na 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Comunidade Rural de Santana Feliz, 

rodovia ES 162, CEP 29.350-000, Presidente Kennedy-ES, Telefone (28) 3535-

1360.  

3.2. São requisitos para inscrição:  

a) Ter nacionalidade brasileira ou equiparada; 

b) Possuir habilitação exigida para a função e demais qualificações requeridas no 

processo seletivo quando da contratação; 

c) Estar inscrito e regular com o conselho de classe, para as funções que exigirem; 

d) Conhecer as exigências estabelecidas neste Edital, e estar de acordo com elas;  

e) Não se enquadrar na vedação de acúmulo de cargos, conforme previsto no artigo 

37, item XVI da Constituição da República Federativa do Brasil;  

f) Estar em dia com as obrigações eleitorais;  

g) Se do sexo masculino, estar em dia com as obrigações do Serviço Militar;  

h) Gozar de boa saúde física e mental; 

i) Não ter sido demitido por justa causa nas esferas da Administração Pública direta 

e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios ou de empresa privada;  

j) Não registrar antecedentes civis ou criminais contra a Administração Pública; 

3.3. O número de vagas, a remuneração e os requisitos específicos e atribuições 

estão relacionados no Anexo I deste Edital.  

3.3.1. Não serão aceitas, em hipótese alguma, inscrições por via postal, por fac-

símile, ou fora do período estabelecido neste Edital.  
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3.3.2. Compete ao candidato, a responsabilidade pela escolha dos títulos a serem 

apresentados, assim como os documentos de comprovação do pré-requisito e a 

escolha da função.  

3.3.3. O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas 

informações prestadas por seu procurador.  

3.3.4. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-

se de que preenche todos os requisitos exigidos. Uma vez efetivada a inscrição, não 

será permitida em hipótese alguma, a sua alteração.  

3.3.5. A SEMMA/PK e/ou PMPK e a Comissão Organizadora do Processo Seletivo 

não se responsabilizarão por qualquer inconsistência sobre as informações 

prestadas e solicitadas neste Edital; sendo as informações de inteira 

responsabilidade do candidato.  

3.3.6. A inscrição é gratuita.  

4. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO  

4.1. O Processo Seletivo será realizado em etapa única, constituída de prova de 

títulos, de caráter eliminatório e classificatório.  

4.2. Para efeito de inscrição, o candidato preencherá formulário padrão 

disponibilizado aos interessados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 

SEMMA através do site: http://www.presidentekennedy.es.gov.br/, conforme previsto 

no Anexo II, com letra legível acompanhado da cópia simples de documento com 

foto, não podendo haver rasuras ou emendas, nem omissão de dados nele 

solicitados. 

Parágrafo único – para efeito de efetivação da inscrição o candidato deverá 

apresentar uma foto 3x4 atualizada anexa à ficha de inscrição. 

4.3. A apresentação dos documentos comprobatórios das informações prestadas 

pelos candidatos dar-se-á após a divulgação da lista de classificação, ocasião em 

que, de acordo com a necessidade a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

divulgará Edital de Convocação e o candidato deverá apresentar a seguinte 

documentação:  
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a) cópia simples do comprovante de escolaridade (diploma ou certidão/declaração 

de conclusão do curso ou histórico escolar) junto ao documento original ou cópia 

autenticada em cartório, específico para o âmbito de atuação pleiteada, conforme 

previsto no Anexo I; 

b) cópia simples dos certificados dos cursos apontados como pré-requisito para a 

inscrição, junto com o documento original ou cópia autenticada; 

c) cópia simples do documento de filiação ao órgão de classe, para os que 

pleitearem inscrição na função de Biólogo, Engenheiro Ambiental, Engenheiro 

Florestal, Engenheiro Civil, Engenheiro Sanitarista, Técnico Ambiental e Técnico 

Agrícola junto ao documento original ou cópia autenticada em cartório. 

 d) declaração de tempo de serviço na função pleiteada original ou cópia autenticada 

em cartório; 

 e) cópia simples junto ao documento original ou cópia autenticada em cartório dos 

títulos, conforme item 5.1. B deste Edital;  

f) certidão de antecedentes criminais.  

4.4. É de inteira responsabilidade do candidato a escolha dos títulos a serem 

relacionados e apresentados, assim como os documentos de comprovação do pré- 

requisito, que não será computado como título. 

4.5. O candidato poderá realizar apenas 1 (uma) inscrição neste Edital, desde que 

seja cumprido os requisitos apresentados no Anexo I deste edital. 

4.6. A classificação dos candidatos será realizada pela Comissão, com base nos 

dados informados no formulário de inscrição, considerados os critérios de pontuação 

estabelecidos neste Edital; 

4.7. Serão considerados os seguintes quesitos para efeito de pontuação: 

4.7.1. Experiência profissional na área ambiental, comprovada por meio de atestado 

do respectivo órgão indicando o tempo de efetivo exercício, com a assinatura e o 

carimbo que identifique o responsável pela declaração/informação, da seguinte 

forma: 
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 a) O tempo de serviço prestado em órgão Público será comprovado através de 

documento original ou cópia autenticada expedida pelo Poder Federal, Estadual ou 

Municipal, conforme o âmbito da prestação da atividade, em papel timbrado, com 

carimbo do órgão expedidor, datado e assinado pelo Departamento de 

Pessoal/Recursos Humanos da Secretaria de Administração ou Secretaria 

equivalente, especificando período compreendido e os cargos e funções exercidas, 

comprovando a atuação na área ambiental, não sendo aceitas, sob hipótese alguma, 

declarações expedidas por qualquer órgão que não especificado neste item. 

 b) O tempo de serviço prestado a empresa privada será comprovado através de 

cópia autenticada da carteira de trabalho e registro do (s) contrato (s) de trabalho. 

No caso de contrato de trabalho em vigor (carteira sem data de saída), o candidato 

devera também anexar declaração do empregador, em papel timbrado, com 

carimbo, data e assinatura do responsável pela emissão da declaração, atestando o 

término ou continuidade do contrato. 

c) Autônomo ou sem vínculo empregatício: a comprovação deverá ser feita através 

da Ficha de Inscrição do Trabalhador – NIT expedido pelo INSS. 

d) É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado 

concomitantemente em mais de um cargo, emprego ou função nos três níveis de 

poder público, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e 

empresas públicas e privadas e consórcios.  

e) Será computado somente o tempo de serviço a até a data de divulgação do 

presente edital, num total de 40 (quarenta) meses trabalhados na função pleiteada.  

f) Não será computado o tempo de serviço prestado através de estágio, voluntariado 

ou menor aprendiz.  

g) O tempo de serviço já computado na aposentadoria não será considerado para 

contagem de pontos no processo seletivo.  

4.8. Como qualificação profissional será considerada: cursos de Pós-Graduação 

Lato Sensu (Especialização) e Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado), e cursos de 

formação na área ambiental, conforme descrito no item 5.1 B, deste Edital. 

4.8.1. Os cursos de formação realizados no exterior só terão validade se validados 

em Instituições de Ensino Superior brasileiras.  

http://www.presidentekennedy.es.gov.br/
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4.8.2. Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) e Stricto Sensu 

(Mestrado e Doutorado) só serão considerados se cumpridas às exigências do 

Conselho Nacional de Educação (CNE), de acordo com a resolução em que se 

enquadrar: - Res. N° 12/83; ou - Res. N° 03/99; ou - Res. N° 01/01; ou - Res. N° 

01/07; ou - Res. CNE/CES 2/2014.  

4.8.3. Os cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado) só serão 

considerados se aprovados pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior).  

4.8.4. A comprovação de qualificação profissional para fins de pré-requisito e prova 

de títulos se dará por meio de apresentação de cópia simples acompanhados do 

original ou cópia autenticada em cartório dos seguintes documentos: 

a) Diploma ou Certidão de conclusão do curso com data em que ocorreu a colação 

de grau e cópia histórico, compatível para o âmbito de atuação pleiteada;  

b) Certificado de curso de Pós-Graduação lato sensu, especialização, com duração 

mínima de 360(trezentos e sessenta) horas com aprovação de monografia ou 

Certidão de conclusão do curso, e cópia do respectivo histórico escolar. 

c) Curso de pós- graduação stricto sensu, Mestrado ou certidão de conclusão de 

curso, com defesa e aprovação de dissertação e cópia do respectivo histórico 

escolar. 

d) Curso de pós-graduação stricto sensu, Doutorado ou certidão de conclusão do 

curso, com defesa e aprovação de tese e cópia do respectivo histórico. 

e) Certificado, certidão ou declaração de cursos de formação em Licenciamento 

Ambiental com carga horária mínima de 60 (sessenta) horas; 

f) Certificado, certidão ou declaração de cursos de formação na área ambiental com 

carga horária mínima de 100 (cem) a 359 (trezentos e cinquenta e nove) horas; 

g) Cópia de certificado, certidão ou declaração de cursos de formação na área 

ambiental com carga horária mínima de 05 (cinco) a 99 (noventa e nove) horas; 

h) Cópia de certificado, certidão ou declaração de participação em cursos/evento 

promovidos por secretaria municipal de meio ambiente. 
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4.8.5. A documentação a que se referem às alíneas do item 5.1B deverá conter 

obrigatoriamente atos de autorização, reconhecimento ou renovação de 

reconhecimento do curso e credenciamento da Instituição de Educação Superior. 

Parágrafo único – excetua-se os certificado, certidão ou declaração de participação 

em cursos/evento promovidos pela secretaria municipal de meio ambiente de 

Presidente Kennedy - ES. 

4.8.6. Para comprovação dos cursos relacionados no item 5.1. B deste Edital, o 

candidato deverá apresentar certificado/declaração de uma instituição pública ou 

privada regularizada pelo órgão próprio do Sistema Oficial de Ensino no âmbito 

municipal, estadual e/ou federal, contendo a carga horária, a identificação da 

instituição com a assinatura do responsável pela organização/emissão do respectivo 

curso/certificado/declaração, e menção do ato normativo (portaria, decreto ou 

resolução) de regularização da instituição, quando privada. 

 4.8.7. Exigir-se-á revalidação do documento pelo órgão competente, realizado no 

exterior, conforme dispõe o art. 48 § 2º e §3º da Lei nº 9.394/96, em se tratando de 

graduação Pós-Graduação lato sensu e Pós-Graduação stricto sensu; 

 4.9. Não haverá limite na quantidade de documentos a serem entregues para 

comprovação de experiência profissional, estabelecido no Tempo de Serviço, porém 

só serão considerados 40 (quarenta) meses trabalhados. 

 4.10. Somente serão considerados, para efeito de pontuação os títulos referentes a 

cursos realizados a partir de 01 de janeiro de 2013, nos termos da legislação em 

vigor, exceto os cursos de graduação e pós-graduação.  

4.11. Somente serão considerados, para efeito de pré-requisitos os títulos referentes 

a cursos realizados a partir de 01 de janeiro de 2015 e com data limite até a 

publicação deste edital, exceto os cursos de graduação e pós-graduação; 

4.12. Serão julgados, no prazo determinado no cronograma, os recursos porventura 

interpostos, sendo o resultado divulgado no quadro de avisos da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e no site oficial da PMPK. 

4.13. A listagem final de classificação dos candidatos, identificada por nome, função 

e pontuação, será divulgada na Câmara Municipal e Prefeitura de Presidente 

Kennedy e no site da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, conforme o 

cronograma apresentado no Item 11.  
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4.14. O candidato classificado poderá, a qualquer tempo, ser excluído do processo 

seletivo e/ou ter seu contrato rescindido se constatado que usou de fraude, malícia 

ou má-fé, apresentando dados inconsistentes ou documentos falsos, podendo, por 

isso, ser responsabilizado civil e criminalmente, na forma da lei.  

4.15. Ficam reservadas 10% (dez por cento) do total das vagas disponibilizadas para 

contratação temporária para cada função (Lei Municipal nº 546/2001- art. 6º), a 

serem ocupado por meio do presente Processo Seletivo Simplificado, para 

candidatos com Necessidades Especiais, cujas atribuições da função sejam 

compatíveis com deficiência. 

4.15.1. Ressalvadas as disposições contidas neste Edital, os candidatos que se 

declararem com Necessidades Especiais, participarão do Processo Seletivo em 

igualdade de condições com os demais candidatos.  

4.15.2. Os candidatos que declararem que possuem Necessidades Especiais serão 

submetidos à perícia médica a ser promovida pelo médico do trabalho do município, 

que verificará sobre a sua qualificação ou não, bem como sobre a incompatibilidade 

entre as atribuições da função e da deficiência apresentada.  

4.15.3. O candidato que não atender o disposto no item anterior e for reprovado na 

perícia médica ou não comparecer à mesma terá seu nome somente na listagem 

geral deste Processo Seletivo Simplificado.  

4.15.4. Aquele que for enquadrado como candidato com Necessidades Especiais, 

através de Laudo Médico emitido pela Perícia do Município de Presidente Kennedy, 

caso tenha requerido inscrição como tal, terá seu nome na listagem geral e também 

específica para Portadores de Necessidades Especiais (PNE) neste processo 

Seletivo Simplificado.  

4.15.5. Os candidatos deverão comparecer à perícia médica do município de 

Presidente Kennedy munidos de Laudo Médico (original ou cópia autenticada) 

emitido nos últimos 12 (doze) meses, atestando a espécie e o grau ou nível da 

deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 

Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência.  

4.15.6. O fornecimento do Laudo Médico é de responsabilidade exclusiva do 

candidato.  
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4.15.7. O laudo Médico fornecido terá validade somente para este Processo Seletivo 

Simplificado e não será devolvido, assim como não serão fornecidas cópias do 

mesmo.  

4.15.8. A listagem daqueles que forem enquadrados como candidatos PNE 

(Portadores de Necessidades Especiais), depois de submetidos à Perícia pelo 

Município de Presidente Kennedy, será divulgada através de Edital na forma prevista 

na Lei Orgânica.  

4.15.9. O candidato disporá de 02 (dois) dias contados a partir da divulgação da 

relação citada no subitem 4.18.8 para contestar as razões do não enquadramento, 

devendo fazê-lo por meio de requerimento autuado no Protocolo Geral da Prefeitura 

Municipal de Presidente Kennedy, situado na Rua Átila Vivacqua, 79, Centro, em 

Presidente Kennedy/ES. Após esse período não serão aceitos pedidos de revisão. 

5- DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO  

5.1. A pontuação dos candidatos será realizada numa escala de 0 (zero) a 120 

(cento e vinte) pontos e será avaliada em duas categorias conforme quadro abaixo: 

Discriminação Pontuação Máxima 

Tempo de Serviço  40 

Titulação  80 

A) Distribuição dos Tempos de Serviço 

Discriminação Critérios de Pontuação Pontuação Máxima 

Tempo de Serviço na Área 01 (um) ponto por mês (30 dias) completo 
de trabalho específico na área ambiental.  

40 

B) Distribuição de Pontos por Titulação 

Titulação 
(Somente serão aceitos Títulos 
específicos na área ambiental) 

Quantidade Pontuação por 
Títulos 

Pontuação 
Máxima 

Curso de Pós Graduação Stricto 
Sensu (Doutorado na área  Ambiental) 

01 título 22 22 

Curso de Pós Graduação Stricto 
Sensu (Mestrado na área ambiental) 

01 título 18 18 

Curso de Pós Graduação Lato Sensu 
(Especialização em licenciamento 
ambiental 

01 título 12 12 

Curso de Pós Graduação Lato Sensu 01 título 10 10 
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(Especialização na área ambiental) 

Certificado de Participação em Cursos 
na área Ambiental com duração de 
100h a 359h 

02 títulos 4 8 

Certificado de Participação em Cursos 
na área ambiental com duração de 
05h a 99h 

02 títulos 3 6 

Certificado de participação em projetos 
e cursos realizados por Órgãos 
Municipais de Meio Ambiente nos 
últimos 02 (dois) anos 

02 títulos 2 4 

 

5.2. A nota final do candidato será a somatória da avaliação de Títulos e Tempo de 

Serviço.  

6- DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DO DESEMPATE  

6.1. A classificação final do candidato será divulgada por número de inscrição e 

nome do candidato e consistirá na somatória da avaliação de Títulos e Tempo de 

Serviço.  

6.2. Nos casos de empate na classificação, o desempate obedecerá à seguinte 

ordem:  

a) O candidato que obtiver maior número de pontos no tempo de serviço; 

 b) O candidato que obtiver maior número de pontos nos títulos da função pleiteada;  

c) O candidato de mais idade.  

7- DO RECURSO  

7.1. Os pedidos de recurso dos resultados da classificação deverão ser dirigidos, por 

escrito à Comissão Responsável pelo Processo Seletivo, devendo fazê-lo por 

meio do Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, 

situado na Rua Átila Vivacqua, nº 79, Centro, Presidente Kennedy-ES, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, imediatamente após a divulgação oficial da 

classificação.  

7.2. Os pedidos de recursos que forem apresentados fora do prazo não serão 

conhecidos.  

http://www.presidentekennedy.es.gov.br/
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7.3. Os pedidos de recursos que não estiverem devidamente fundamentados serão 

imediatamente indeferidos.  

7.4. Os pedidos de recursos serão julgados, no prazo de até 02 (dois) dias úteis 

após o término do prazo de recurso.  

8. DA CONVOCAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO  

8.1. A convocação dos classificados será efetuada pela Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente de acordo com a classificação e necessidade da municipalidade, 

através de edital publicado na Prefeitura Municipal, Câmara Municipal de Presidente 

Kennedy, correio eletrônico e no site da PMPK. 

PARÁGRAFO ÚNICO – A comissão não se responsabilizará no caso da 

impossibilidade de comunicação com o candidato pelos meios de comunicações 

registrados na ficha de inscrição. 

8.2. A lotação do candidato será efetivada pela Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente de presidente Kennedy – ES. 

8.3. O candidato não poderá ter outro vinculo de emprego, ressalvados os casos 

previstos na Constituição Federal.  

8.4. O não comparecimento do candidato classificado e convocado para se 

apresentar na função na data, horário e local apresentados no Edital de Convocação 

implicará na ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO do Processo Seletivo.  

8.5. O candidato que, por qualquer motivo, estiver impedido de comparecer ao local, 

data e horário previstos no Edital de Convocação, poderá fazê-lo por procurador 

legalmente habilitado, mesmo aquele que ao ser convocado estiver em Licença 

Médica.  

8.6. Serão considerados os itens declarados no momento da inscrição e sua 

comprovação dar-se-á por meio de apresentação de documentação respectiva no 

momento da convocação e contratação.  

8.7. Na hipótese da não comprovação dos requisitos mínimos exigidos para o cargo, 

o candidato estará SUMARIAMENTE ELIMINADO do processo de seleção.  

http://www.presidentekennedy.es.gov.br/
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8.8. Na hipótese da não comprovação dos itens a serem considerados na prova de 

títulos, o candidato será automaticamente RECLASSIFICADO para o último lugar da 

lista de classificação, compondo assim nova lista. 

8.9. Os candidatos serão convocados proporcionalmente ao número de vagas 

existentes, podendo haver convocações subsequentes, conforme o surgimento de 

novas vagas.  

8.10. Após a entrega da documentação no Setor de Recursos Humanos o Candidato 

Deverá apresentar-se imediatamente à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

8.11. No caso de todos os candidatos já terem sido convocados poderá ser 

procedido à reconvocação dos candidatos desistentes, respeitada a classificação.  

8.12. A desistência do candidato, pela ordem de classificação, será documentada 

pela Secretária Municipal de Meio Ambiente e assinada pelo candidato desistente, 

sendo o mesmo reclassificado; no caso do desistente não comparecer para 

formalização será considerado renuncia tácita, perdendo o direito a reclassificação 

mencionada no item anterior.  

9- DA REMUNERAÇÃO E SITUAÇÃO FUNCIONAL  

9.1. Para efeito de remuneração, serão observados os padrões de vencimentos do 

quadro de pessoal do Município de Presidente Kennedy-ES atualmente praticado, 

conforme disposto na Lei Municipal. 

9.2. Os candidatos contratados por designação temporária estarão sujeitos aos 

mesmos deveres, proibições e ao mesmo regime jurídico vigente para os demais 

servidores públicos do Município de Presidente Kennedy-ES.  

10- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS  

10.1. As irregularidades constantes no Processo Seletivo Simplificado Público da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente serão objeto de sindicância e os infratores 

estarão sujeitos às penalidades previstas em Lei.  

10.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo, pela 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e em última instância pela Procuradoria 

Geral do Município, observados os princípios e normas que regem a administração 

pública.  

http://www.presidentekennedy.es.gov.br/
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10.3. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruções contidas 

neste Edital.  

10.4. Toda a documentação entregue pelo candidato conforme solicitado neste 

Edital não será devolvida, ficando arquivada nos autos do referido processo seletivo 

para destinação competente, sendo incinerada 02 (dois) anos após do término dos 

contratados de trabalho oriundo do presente procedimento.  

10.5. De acordo com a legislação processual civil em vigor é a Comarca do 

Município de Presidente Kennedy- ES o foro competente para julgar as demandas 

judiciais do presente processo seletivo.  

10.6. Concluído o processo de seleção de que trata este edital, sempre que 

necessário, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente viabilizará nova chamada dos 

candidatos já classificados.  

10.7. Este Processo Seletivo Público Simplificado terá prazo de validade de 12 

(doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período mediante interesse entre as 

partes. 

11 – DO CRONOGRAMA.      

AÇÃO INSTÂNCIA DATA 

Divulgação do edital  SEMMA – PK 06/09/2017 

Período inscrição do candidato  Comissão do 

concurso  

11 – 15/09/2017 

Divulgação da classificação  Comissão do 

concurso  

19/09/2017 

Prazo para apresentação de recursos  Comissão do 

concurso  

20 - 21/09/2017 

Divulgação da classificação final após resultado do 

julgamento dos recursos  

Comissão do 

concurso  

25/09/2017 

Homologação e convocação  Prefeita 

municipal  

02/10/2017 

11.1. O cronograma poderá ser modificado a critério da Comissão diante de fatos de 

relevante interesse público. 

 11.2. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.  
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Comissão Especial Para Execução, Acompanhamento e Fiscalização do Processo 

Seletivo Simplificado 01/2017 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 

Presidente Kennedy-ES. 

 

________________________ 
Vice Presidente da Comissão 

Zeni Lucia da Silva 
 

 
 
 
 

________________________ 
Presidente da Comissão 
Romer Fraga dos Santos 

 
 
 

________________________ 
Leonardo dos Santos 

 
 
 

_________________________ 
Charles Alves de Almeida 

 ________________________ 
Meyrielli dos Santos Bernardo 

 

Presidente Kennedy-ES, 06 de Setembro de 2017. 
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ANEXO I 
FUNÇÃO VAGAS REMUNERAÇÃO 

E/OU CARREIRA/ 

CLASSE 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

ESCOLARIDA DE 

E TITULAÇÃO 

ATRIBUIÇÕES LOTAÇÃO 

Engenheiro 

Ambiental 

03 

 

Carreira 11/ Classe A 

do Anexo I da Lei nº 

546/2001 e alterações. 

 

R$ 3.749,14 + Auxílio 

Alimentação no valor de 

R$ 900,00; 

 

40 horas Em conformidade com o 
Anexo III da Lei 
1039/2012; 

 

Ensino superior completo 
em engenharia ambiental e 
registro no órgão de classe 
(CREA) na área específica. 

+ 

No mínimo 60 horas de 

curso específico de 

licenciamento ambiental 

Estuda, planeja, projeta, padroniza, executa, supervisiona, 
coordena e orienta os problemas ambientais de forma 
integrada nas suas dimensões ecológicas, social, 
econômica e tecnológica, com vista a promover o 
desenvolvimento sustentável; Execução de monitoramento 
ambiental de dragagem simples de areias fluviais e 
monitoramento da fauna aquática e terrestre, da flora e do 
meio físico nas áreas impactadas; Desenvolvimento da 
atividade sobre mecânica dos solos, fundações, resistência 
dos materiais, sistemas estruturais, construção civil, dentre 
outros; Responsabiliza tecnicamente pelo gerenciamento 
de Resíduos Químicos da área da saúde; Efetuar cálculos 
dos projetos elaborados; Fiscalizar a execução de projeto 
na área de sua especialidade; Realizar perícias e fazer 
arbitramento, laudos e pareceres sobre assuntos de sua 
especialidade; 

Executar outras atividades correlatas. 

Secretaria 

Municipal de 

Meio Ambiente 

Engenheiro 

Florestal  

01 

 

Carreira 11/ Classe A 

do Anexo I da Lei nº 

546/2001 e alterações. 

 

R$ 3.749,42 + Auxílio 

Alimentação no valor de 

R$ 900,00; 

 

40 horas Em conformidade com o 
Anexo III da Lei 
1039/2012; 

 

Ensino superior completo 
em engenharia florestal e 
registro no órgão de classe 
(CREA) na área específica. 

+ 

No mínimo 60 horas de 

Estuda, planeja, projeta, padroniza, executa, supervisiona, 

coordena e orienta os problemas agro-silvo-florestais de 

forma integrada nas suas dimensões ecológica, social, 

econômica e tecnológica, com vista a promover o 

desenvolvimento sustentável; Florestamento, 

reflorestamento, adensamento, proteção e manejo de 

florestas; 

Exploração e utilização de florestas de seus produtos; 

Levantamento, classificação, análise, capacidade de uso, 

Secretaria 

Municipal de 

Meio Ambiente 
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curso específico de 
licenciamento ambiental. 

 

 

redistribuição, conservação, correção e fertilização do solo, 

para fins florestais; Tecnologia e industrialização de 

produtos e sub - produtos florestais; Arborização e 

administração de parques, reservas e hortos florestais; 

Xilologia. Secagem, preservação e tratamento da madeira; 

Silvimetria, dendrologia e métodos silviculturais; Extensão, 

cadastro, estatística e inventário florestais; Política e 

economia florestais; Promoção e divulgação de técnicas 

florestais; Assuntos de engenharia legal referentes a 

florestas, correspondendo vistorias, perícias, avaliações, 

arbitramentos e laudos respectivos; Planejamento e projetos 

referentes à engenharia florestal. 

Executar outras atividades correlatas 

Engenheiro 

Sanitarista 

01 

 

Carreira 11/ Classe A 

do Anexo I da Lei nº 

546/2001 e alterações. 

 

R$ 3.749,42 + Auxílio 

Alimentação no valor de 

R$ 900,00; 

 

40 horas Em conformidade com o 
Anexo III da Lei 
1039/2012; 

 

Ensino superior completo 
em engenharia sanitarista 
e registro no órgão de 
classe (CREA) na área 
específica. 

+ 

No mínimo 60 horas de 

curso na específico de 

licenciamento ambiental 

Captação dos recursos hídricos, com tecnologias e métodos 

de tratamento da água, além da fiscalização do tratamento e 

verificação da qualidade da água e de projetos de 

distribuição da água potável para a população, 

estabelecendo as melhores formas e métodos para tal; 

Elaboração de projetos de tratamento dos efluentes 

domésticos e industriais, além da fiscalização, dos serviços, 

da verificação da qualidade, dos projetos a serem utilizados, 

estabelecendo as melhores formas e métodos para tal; 

Gestão, coleta e tratamento de efluentes hídricos e 

atmosféricos; Coleta e tratamento de resíduos sólidos 

urbanos e industriais; Operação de sistemas de tratamento 

de água e efluentes; Avaliação de impactos ambientais; 

Planejamento dos recursos hídricos; Drenagem urbana e 

rural; Educação ambiental; Promover o desenvolvimento 

sustentável do saneamento básico; 

Secretaria 

Municipal de 

Meio Ambiente 

http://www.presidentekennedy.es.gov.br/
mailto:semma-pk@hotmail.com
mailto:semma-pk@hotmail.com
http://www.legislacaoonline.com.br/kennedy/images/leis/html/L5462001.html#anexo_II
http://www.legislacaoonline.com.br/kennedy/images/leis/html/L5462001.html#anexo_II


 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

AQUI SE LEVA O MEIO AMBIENTE A SÉRIO 

Página 17 de 24 
Rodovia ES 162, Santana Feliz, Presidente Kennedy – ES, CEP: 29350-000 www.presidentekennedy.es.gov.br              Fone: (28)3535 - 1360        semma-

pk@hotmail.com  

Preserve a Natureza, Preserve a Vida!!! 

 

Atuar no processo de licenciamento ambiental do município; 

Executar outras atividades correlatas. 

Engenheiro 

Civil 

01  

 

 Carreira 11/ Classe A 

do Anexo I da Lei nº 

546/2001 e alterações. 

 

R$ 3.749,42 + Auxílio 

Alimentação no valor de 

R$ 900,00; 

 

40 horas Em conformidade com o 
Anexo III da Lei 
1039/2012; 

 

Ensino superior completo 
em engenharia civil e 
registro no órgão de classe 
(CREA) na área específica. 

 

+ 

No mínimo 60 horas de 

curso específico de 

licenciamento ambiental 

Elaborar e executar projetos de engenharia no que se 
referem a estruturas de prédios, pontes e outros afins; 
Estudar projetos dando respectivo parecer, no que se 
refere a construção de obras públicas/ particulares 
Projetar, dirigir ou fiscalizar a construção de estradas de 
rodagem, pontes e matadouros, bem como, drenagem 
para irrigações destinadas ao aproveitamento de rios, 
canais e obras de saneamento urbano e rural; Fiscalizar 
construção de edifícios, com todas as suas obras 
complementares; 
Projetar, dirigir e fiscalizar a construção de obras de 
calçamento de ruas e logradouros públicos; Coordenar e 
supervisionar a execução de obras; 
Elaborar projetos hidrosanitários; 
Efetuar cálculos dos projetos elaborados; Realizar perícias 
e fazer arbitramento, laudos e pareceres sobre assuntos 
de sua especialidade; Atua no processo de licenciamento 
ambiental do município; Executar outras atividades 
correlatas. 
 

Secretaria 

Municipal de 

Meio Ambiente 

 

Biólogo 02  

 

  

Carreira 07/ Classe A 

do Anexo I da Lei nº 

546/2001 

 

R$ 1.505,96 + Auxílio 

Alimentação no valor de 

R$ 900,00.  

  

40 horas Em conformidade com o 
Anexo III da Lei 
1039/2012; 

 

 

Ensino superior completo 
bacharelado em biologia e 
registro no órgão de classe 
(CRBio) na área específica 

+ 

Realiza pesquisa na natureza e em laboratório, estudando 
origem, evolução, funções, estrutura, distribuição, meio, 
semelhanças e outros aspectos das diferentes formas de 
vida, para conhecer todas as características, 
comportamento e outros dados importantes referentes aos 
seres vivos; Coleciona diferentes espécimes, conservando-
os, identificando-os e classificando-os, para permitir o 
estudo da evolução e das doenças das espécies e outras 
questões; Realiza estudos e experiências de laboratório 
com espécimes biológicos, empregando técnicas, como 
dissecação, microscopia, coloração por substâncias 

Secretaria 

Municipal de 

Meio Ambiente 
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No mínimo 60 horas de 

curso específico de 

licenciamento ambiental 

químicas e fotografia, para obter resultados e analisar sua 
aplicabilidade; Prepara informes sobre suas descobertas e 
conclusões, anotando, analisando e avaliando as 
informações obtidas e empregando técnicas estatísticas, 
para possibilitar a utilização desses dados em medicina, 
agricultura, fabricação de produtos farmacêuticos e outros 
campos, ou para auxiliar futuras pesquisas. 
Pode cultivar plantas, criar animais e outras espécimes 
vivas em laboratório, com fins experimentais; Atua no 
processo de licenciamento ambiental do município; 
executar atividades previstas através da RESOLUÇÃO 
CFBio 374 de 12 de junho de 2015; 
Executar outras atividades correlatas. 
 

Pedagogo 01 

 

Nível 05 - MaMPP 

do Anexo I da Lei nº 

500/1998 

 

R$ 2.539,29 + Auxílio 

Alimentação no valor de 

R$ 900,00. 

 

25 horas Em conformidade com o 
Anexo III da Lei 
1039/2012; 

 

Ensino superior completo 
em pedagogia e Pós 
Graduação Latu Sensu na 
área ambiental 

+ 

No mínimo 60 horas de 

curso específico de 

licenciamento ambiental 

Participar e orientar a elaboração e execução do projeto 

político pedagógico de Educação Ambiental, do 

planejamento institucional: participar das atividades 

internas e externas da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente; Planejar as ações pedagógicas na área 

educacional, cultural, esportiva e ambiental; promover a 

interlocução entre a Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e as escolas da rede publica do município; 

Oferecer suporte técnico aos projetos e programas  

desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente; Promover capacitações continuadas para 

educadores e público em geral, com enfoque no meio 

ambiente. 

Executar outras atividades correlatas. 

 

 

Secretaria 

Municipal de 

Meio Ambiente 
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Técnico em Meio 

Ambiente 

10 

 

Carreira 05/ Classe A 

do Anexo I da Lei nº 

546/2001 

 

R$ 873,53 + Auxílio 

Alimentação no valor de 

R$ 900,00.  

 

40 horas Em conformidade com o 
Anexo III da Lei 
1039/2012; 

 

Ensino técnico-
profissionalizante na área 
específica + 

No mínimo 60 horas de 

curso específico de 

licenciamento ambiental 

Oferecer assistência técnica ambiental e monitoramento aos 

produtores rurais que estejam em fase de implementação e 

cadastro de acesso a participação do programa “Olho 

D’água”; Monitorar processos de desenvolvimento da 

recuperação de nascentes e condições ambientais das 

florestas inscritas no referido programa; Orientar a produção 

de adubos, sementes e mudas, fomentando, em articulação 

com órgãos estaduais e/ou federais, as atividades 

agropecuárias no Município; Oferecer suporte técnico no 

controle e fiscalização ambiental; 

Executar outras atividades correlatas. 

Secretaria 

Municipal de 

Meio Ambiente 

Técnico Agrícola 02  

 

Carreira 05/ Classe A 

do Anexo I da Lei nº 

546/2001 

 

R$ 873,53 + Auxílio 

Alimentação  

40 horas Em conformidade com o 
Anexo III da Lei 
1039/2012; 

 

Ensino técnico-
profissionalizante na área 
específica + 

No mínimo 60 horas de 

curso específico de 

licenciamento ambiental 

Divulgar processos de mecanização da lavoura, da 
adubação, de aperfeiçoamento de colheitas e do 
beneficiamento de produtos agrícolas, bem como métodos 
de industrialização da produção vegetal. 
Orientar ou fomentar a produção de adubos, sementes e 
mudas; 
Realizar estudos visando aperfeiçoamento de plantas 
cultivadas; Orientar a aplicação de medidas de defesa 
sanitária vegetal, cm articulação com órgãos estaduais e 
federais; Auxiliar nos estudos sobre tecnologia agrícola, 
reflorestamento, conservação, defesa, exploração e 
industrialização de matas, em articulação com órgãos 
estaduais e federais; Exercer a fiscalização sobre o 
comércio de sementes, plantas vivas e partes vivas das 
plantas, em articulação com órgãos estaduais e federais; 
Orientar e fomentar, em articulação com órgãos estaduais 
e/ou federais, as atividades agropecuárias no Município; 
Atua no processo de licenciamento ambiental do 
município; 
Executar outras atividades correlatas. 
 

Secretaria 

Municipal de 

Meio Ambiente 
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Oficial 

Administrativo 

01  Carreira 04/ Classe A 

do Anexo I da Lei nº 

546/2001 

 R$ 937,00 + Auxílio 

Alimentação no valor 

de R$ 900,00.  

 

40 h Em conformidade com o 
Anexo III da Lei 
1039/2012; 

 

Ensino Médio Completo e 
curso específico na área 
de conhecimento em 
informática  

+ 

No mínimo 60 horas de 

curso específico de 

licenciamento ambiental  

Coordenar a classificação, registro e conservação de 
processos, livros e outros documentos, em arquivos 
específicos; Manter registro das atividades do órgão 
respectivo, para elaboração de relatórios; Colaborar nos 
estudos setoriais para a racionalização do abastecimento 
de material nos órgãos da Prefeitura e manter registro do 
consumo de cada item; Redigir ofícios, cartas, despachos 
e demais expedientes; 
Colaborar com a administração em geral; Elaborar folha de 
pagamento e preenchimento de guias para recolhimento 
de impostos, concessão de benefícios, comunicação de 
acidentes, etc, relativos aos servidores municipais; 
Registrar fatos referentes aos servidores em suas fichas 
funcionais; Registro de disposições legais emanadas da 
câmara Municipal; 
Redigir portarias, decretos, editais e demais atos 
administrativos; 
Efetuar registro de leis, decretos, portarias e contratos 
municipais em livro próprio; Analisar e informar em 
processos; 
Digitar exposição de motivos, projetos de leis, apostilas e 
correspondências em geral, encaminhando-as para 
assinatura, se for o caso; Digitar mapas, tabelas e quadros 
estatísticos;  Assistir às reuniões quando solicitado e 
elaborar as respectivas atas; Ler, selecionar, registrar e 
arquivar, quando for o caso, documentos e publicações de 
interesse da unidade administrativa onde exerce suas 
funções; Executar e controlar serviços relativos à 
administração de material e patrimônio; Controlar estoque, 
providenciando reposições; Elaborar editais para licitação 
em geral; Confeccionar mapas de julgamento de preços, 
ordens de compras e serviços; Controlar o recebimento de 
material conferindo notas fiscais e providenciando o 
armazenamento das mercadorias visando sua 

Oficial 

Administrativo 
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conservação; Executar tarefas de registro em formulários 
próprios de dados de registro cadastral; Revisar 
levantamentos de campo para inscrição e atualização de 
cadastro imobiliário e de logradouros; Efetuar tabelas de 
cálculos, quando reajustados os valores venais, alíquota 
ou unidade fiscal do município;  Executar tarefas relativas 
à área de tributação; 
Verificar o lançamento de multas pelos fiscais; 
Supervisionar o lançamento de tributos da dívida ativa do 
município; 
Executar outras atividades correlatas. 
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ANEXO 2 

FICHA DE INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO TEMPORÁRIO  

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 001 

Nº DE INSCRIÇÃO 

 

 

Nome do Candidato: 

 

 

Data de Nascimento: 

Função Pleiteada: 

 

 

Numero de folhas no envelope 
(incluindo a ficha de inscrição) 

             
 

Portador de necessidades especiais 

(  ) Não                          (  )  Sim – anexar os laudos e comprobatórios 

 

e-mail: 

 

 

Telefone: 

(   ) 

Número do Documento Apresentado com Foto: 

 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS DE TEMPO DE SERVIÇO 

 

Tempo de serviço de 

atuação na função pleiteada 

de até 40 (quarenta) meses  

(01 pontos por mês 

trabalhado) 

 

Quantidade de 

meses trabalhados 

 

 

Pontuação  

Pontuação após análise da 

comissão. 
(espaço resevado para a comissão) 

 

 

 

 

  

 

 

 

FOTO 3X4 

ATUALIZADA 
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DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS POR TITULAÇÃO 

Cursos 
 (Somente aceitos 

curssos específicos 

na área ambienta) 

 

 

Curso de especialização em 

 
Pontuação  

Pontuação 

após 

análise da 

comissão 
(espaço resevado 

para a comissão) 
Curso de Pós 

Graduação Stricto 

Sensu (Doutorado na 

área Ambiental) 

   

Curso de Pós 

Graduação Stricto 

Sensu (Mestrado na 

área Ambiental) 

   

Curso de Pós 
Graduação Lato 

Sensu (em 
licenciamento 

ambiental) 

   

Curso de Pós 
Graduação Lato 
Sensu (na área 

ambiental) 

 
   

Certificado de 

Participação em 

Cursos na área 

Ambiental com 

duração de 100h a 

359h 

Data Conclusão   
  

Data Conclusão   

Certificado de 

Participação em 

Cursos na área 

ambiental com 

duração de 05h a 99h 

Data Conclusão    

Data Conclusão   

Certificado de 

participação em 

projetos e cursos 

realizados pela 

Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente nos 

últimos 03 (três) anos 

Data Conclusão    

Data Conclusão  

TOTAL GERAL DE PONTOS 

 Pontuação Pontuação Após Análise da Comissão 

(espaço resevado para a comissão) 

Total de Tempo de Serviço   

Total de pontos de Titulação   

Total Geral   

 

Presidente Kennedy – ES, ______de setembro de 2017. 

 

_____________________________________ 

Assinatura do Candidato  

_______________________________________ 

Responsável pelo Recebimento da inscrição 
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Presidente Kennedy/ES, ___ de setembro de 2017.   

ANEXO 3 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 001 

Nº DE INSCRIÇÃO 

 

DATA:  ____/09/2017 
 

Nome do Candidato: 

 

Data de Nascimento: 

Função Pleiteada: Numero de folhas no envelope   
(incluindo a ficha de 

 inscrição) 
             
 

CRONOGRAMA 
Divulgação da classificação                                           19/09/2017 
Prazo para apresentação de recursos                            20 - 21/09/2017 
Divulgação da classificação final após resultado 
 do julgamento dos recursos                                           25/09/2017 
Homologação e convocação                                           02/10/2017 
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