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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO Nº 001/2017. 

 

O MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, Estado do Espírito Santo, torna público o 

Edital nº. 001/2017, abertura das inscrições para a seleção de pessoas por meio de 

Processo Seletivo Público Simplificado (PSPS) 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 

1.307, de 28 de março de 2017, para preenchimento de vagas existentes e formação de 

cadastro de reserva com fim exclusivo de garantir a execução dos programas e serviços em 

consonância com a demanda de trabalho na implantação das ações reivindicadas nas 

Audiências Públicas Comunitárias, para elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2014/2017 e 

dos Orçamentos do Município para os anos de 2014, 2015 e 2016, e observará a ordem 

sequencial de classificação aprovados que serão convocados conforme a necessidade da 

Secretaria Municipal de Obras. 

 

1- DA FUNÇÃO/ OBJETO DO CONTRATO 

 

1.1. O Processo Seletivo Público Simplificado para contratação em designação temporária 

para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras (SEMOB) do Município de 

Presidente Kennedy-ES, para o exercício das funções relacionadas 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 a partir da assinatura do Contrato Administrativo Temporário. 

 

3- DA CESSAÇÃO DA DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA 

 

3.1. O Contrato Administrativo Temporário firmado de acordo com este Edital extinguir-se-á: 

a) pelo término do prazo contratual; 

b) por iniciativa do contratado; 

c) por conveniência da administração; 

d) quando o contratado incorrer em falta disciplinar ou sofrer advertências; 

e) com o provimento da vaga em decorrência de concurso público de ingresso ou remoção ou 

do retorno do titular do cargo. 

 

3.2. Ocorrendo o disposto na alínea “a” é dever do Servidor responsável pelo órgão de 

Recursos Humanos, a partir da data do término do contrato, excluir obrigatoriamente o nome 

do servidor contratado da folha de pagamento do Município. 

 

3.3. Ocorrendo o pedido de desligamento disposto na alínea “b” o servidor deverá comunicar 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias o seu desligamento a Secretaria Municipal de 

Administração (SEMAD). 
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3.4. A extinção do contrato, nos casos na alínea “c”, será comunicada com antecedência 

mínima de 30(trinta) dias, competindo a Secretaria Municipal de Administração ou do órgão 

que o servidor estiver subordinado, a responsabilidade de providenciar a comunicação da 

cessação da designação temporária que ocorrer antes do término previsto, no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias, a partir da ocorrência do fato, com a assinatura do dispensado. 

 

3.5. As infrações disciplinares atribuídas na alínea “d” ao pessoal contratado nos termos deste 

Edital serão apuradas mediante sindicância concluída nos mesmos prazos e procedimentos 

estabelecidos para os servidores efetivos, assegurada a ampla defesa e o contraditório. 

 

4- DAS VAGAS 

 

4.1. O número de vagas de que trata o presente Edital serão as descritas no Anexo I. 

 

5- DAS INSCRIÇÕES 

 

5.1. As inscrições para o Processo Seletivo Público Simplificado destinado a contratação em 

regime de caráter temporário na forma deste Edital serão realizadas, na data prevista no 

cronograma no Item 13, no horário de 9h às 16 horas, na Secretaria Municipal de Obras 

(SEMOB), Rodovia Estadual–ES 162, Km 20, Parque de Exposição “Afonso Costalonga”, 

CEP 29.350-000, Presidente Kennedy-ES, Telefax (28) 3535-1350/1393. 

 

5.2. São requisitos para inscrição: 

a) Ter nacionalidade brasileira ou equiparada; 

b) Estar inscrito e regular com os Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia (CREA) e 

de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou outro que se referir o cargo; 

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

seletivo quando da contratação; 

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. 

 

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

relacionados no Anexo I deste Edital. 

 

5.4. Para efeito de inscrição, o candidato preencherá FORMULÁRIO padrão no Anexo II, 

com letra legível, não podendo haver rasuras ou emendas, nem omissão de dados nele 

solicitados, fazendo a juntada da documentação necessária, a saber: 

a) Cópia simples da Carteira de Identidade do Conselho Profissional a que pertencer; 

b) Cópia simples da Carteira de Trabalho;  

c) Cópia simples do CPF;  

d) Cópia autenticada da documentação de comprovação do requisito específico de 

escolaridade relacionado no anexo I deste Edital. 
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e) Declaração/relação de tempo de serviço dos órgãos, datada e assinada pela autoridade 

competente, na forma prevista no item 7.1; 

f) Cópia autenticada dos títulos na área de atuação da função pleiteada, conforme especificado 

no item 7.1.-B deste Edital; 

g) Instrumento procuratório específico com firma reconhecida, se candidato inscrito através 

de procurador; 

h) 01 (uma) foto 3x4 recente. 

 

5.4.1. Não serão aceitas, em hipótese alguma, inscrições por via postal, por fac-símile, ou fora 

do período estabelecido neste Edital. 

 

5.4.2. 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. 

 

5.4.3. O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações 

prestadas por seu procurador. 

 

5.4.4. 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. 

 

5.4.5. A Secretaria Municipal de Administração (SEMAD) e/ou 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. 

 

5.4.6. Não será aceita mais de uma inscrição por candidato. 

 

5.4.7. A inscrição é gratuita. 

 

6- DO PROCESSO SELETIVO E CLASSIFICAÇÃO 

 

6.1. A seleção será realizada em etapa única, constituída de Prova de Avaliação de Títulos e 

Tempo de Serviço na Área, com caráter eliminatório e classificatório. 

 

6.2. A lista de classificação dos candidatos inscritos será divulgada na forma da Lei Orgânica 

do Município de Presidente Kennedy-ES. 

 

7- DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 

 

7.1. A pontuação dos candidatos será realizada numa escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e 

será avaliada em duas categorias conforme quadro abaixo: 

 

Discriminação Pontuação Máxima 

Tempo de Serviço na Área de Atuação 50 

Titulação Acadêmica na Área de Atuação 50 

 

a) Distribuição de Pontos de Tempo de Serviço 

Discriminação Critérios de Pontuação Pontuação Máxima 
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Tempo de Serviço na 

Área de Atuação. 

O tempo de serviço na área atuação será 

contabilizado da seguinte forma:  

- para efeito de cálculo será atribuído 01 

(um) ponto por mês (30 dias) completo 

trabalhado em órgão ou empresa da 

administração pública. 

- para efeito de cálculo será atribuído 0,5 

(meio) ponto por mês (30 dias) completo 

trabalhado em empresa da iniciativa 

privada. 

50 

 

b) Distribuição de Pontos de Titulação 

Cursos 

Somente serão aceitos cursos específicos na 

área de atuação da função pleiteada 

Quantidade de 

Títulos que 

Podem ser 

Apresentados 

Pontuação Máxima 

Título de Doutor na área inscrita. 01 (um) título 15 

Título de Mestre na área inscrita. 01 (um) título 12 

Certificado de Curso de Pós Graduação Lato 

Sensu, na área de atuação com duração igual ou 

superior a 360h. 

Até 02 (dois) 

títulos 
05 

Certificado de participação em Cursos na área de 

atuação com duração de 180h.  

Até 02 (dois) 

títulos 
03 

Certificado de participação em Cursos na área de 

atuação com duração de 60h a 179h.  

Até 02 (dois) 

títulos 
02 

Curso de capacitação/atualização e/ou 

qualificação na área pleiteada – com duração de 

no mínimo 20h e no máximo 59h. 

Até 02 (dois) 

títulos 
01 

Curso de capacitação/atualização e/ou 

qualificação na área pleiteada – com duração de 

no mínimo 08 e no máximo 19h. 

Até 02 (dois) 

títulos 
0,5 

 

7.2. O tempo de serviço deverá ser comprovado através atestado do respectivo órgão 

indicando o tempo de efetivo exercício, com a assinatura e o carimbo que identifique o 

responsável pela declaração/informação. 

 

7.2.1. O tempo de serviço prestado em órgão Público será comprovado através de documento 

original ou cópia autenticada, expedido por ente Federal, Estadual ou Municipal, conforme o 

âmbito da prestação da atividade, em papel timbrado, com carimbo do órgão expedidor, 

datado e assinado pela Direção Geral de Recursos Humanos da Secretaria de Administração 

ou Secretaria Equivalente, não sendo aceitas, sob hipótese alguma, declarações expedidas por 

qualquer órgão que não especificado neste item. 

 

7.2.2. O tempo de serviço prestado a empresa privada será comprovado através de Cópia 

autenticada da carteira de trabalho - registro do(s) contrato(s) de trabalho. No caso de 

contrato de trabalho em vigor (carteira sem data de saída), o candidato deverá 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. 
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7.2.3. O candidato selecionado poderá a qualquer tempo ter seu contrato rescindido por 

apresentação de documentos falsos, sendo responsabilizado civil e criminalmente pela ação. 

 

7.3. Será computado somente o tempo de serviço prestado nos últimos 10 (dez) anos, a contar 

deste Edital. 

 

7.3.1. Não será computado o tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um 

cargo, emprego público ou de empresa privada. 

 

7.3.2. Não será computado o tempo de serviço prestado através de estágio. 

 

7.3.3. O tempo de serviço já computado na aposentadoria não será considerado para contagem 

de pontos no processo seletivo. 

 

7.4. Os candidatos, no ato da inscrição, deverão entregar a documentação em envelope 

lacrado, contendo externamente em sua face frontal a identificação do candidato e da função, 

contendo formulário de inscrição conforme disposto no item 5.4 deste Edital. 

 

7.5. Somente serão considerados para efeito de pontuação os títulos referentes a cursos 

realizados a partir de 01/01/2007 e oferecidos por instituições reconhecidas ou autorizadas 

nos termos da Lei Municipal. 

 

7.6. Para comprovação dos cursos relacionados no item 7.1. 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. 

 

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

 

8- DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DO DESEMPATE 
 

8.1. 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. 

 

8.2. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente do valor da nota final, por 

Função escolhida. 

 

8.3. Nos casos de empate na classificação, o desempate obedecerá a seguinte ordem de 

prioridade: 

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

b) O candidato de maior idade. 

 

9- DO RECURSO 
 

9.1. Os pedidos de recurso dos resultados da classificação deverão ser dirigidos, por escrito à 

Secretaria Municipal de Obras (SEMOB), devendo fazê-lo por meio do Protocolo Geral 

da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy-ES, situado na Rua Átila Vivacqua, nº 
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79, Centro, Presidente Kennedy-ES, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) horas, 

imediatamente após a divulgação oficial da classificação. 

 

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

 

9.3. Os pedidos de recursos que não estiverem devidamente fundamentados serão 

imediatamente indeferidos. 

 

9.4. Os pedidos de recursos serão julgados, no prazo de até 02 (dois) dias após o término do 

prazo de recurso. 

 

10- DA CONVOCAÇÃO 
 

10.1. A convocação dos classificados será efetuada pelas Secretarias Municipais de Obras de 

acordo com a necessidade da municipalidade, através de edital publicado na forma da Lei 

Orgânica Municipal, mediante a qual o Candidato deverá comparecer, no prazo indicado no 

Edital de Convocação, ao Setor de Recursos Humanos a fim de confirmar seu interesse na 

vaga acompanhado da documentação exigida para contratação. 

 

10.2. O candidato não poderá ter outro vinculo de emprego, ressalvados os casos previstos na 

Constituição da República Federativa do Brasil. 

 

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

prazo de 15 (quinze) dias para entrar em exercício na função para a qual foi convocado 

(Art. 15, § 1º, do Estatuto dos Servidores do Município), cujo não comparecimento implicará 

em sua reclassificação na ordem final iniciando após o último classificado. 

 

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

Secretária Municipal de Administração 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. 

 

10.5. No caso de todos os candidatos já terem sido convocados poderá ser procedido à 

reconvocação dos candidatos desistentes, respeitada a classificação. 

 

11- DA REMUNERAÇÃO E SITUAÇÃO FUNCIONAL 

 

11.1. 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. 

 

11.2. 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. 

 

12- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

12.1. As irregularidades constantes no Processo Seletivo Simplificado Público da Secretaria 

Municipal de Obras serão objeto de sindicância e os infratores estarão sujeitos às penalidades 

previstas em Lei. 
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12.2. Os casos omissos serão resolvidos pela SEMAD, com a Procuradoria Geral do 

Município e em última instância pela Prefeita Municipal, observados os princípios e normas 

que regem a administração pública. 

 

12.3. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruções contidas neste Edital. 

 

12.4. Toda a documentação entregue pelo candidato conforme solicitado neste Edital não será 

devolvida, ficando arquivada nos autos do referido processo seletivo e será remetida a 

Direção Geral de Recursos Humanos para destinação competente, sendo incinerada 02 (dois) 

anos após do término dos contratados de trabalho oriundo do presente procedimento. 

 

12.5. 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. 

 

12.6. Concluído o processo de seleção de que trata este edital, sempre que necessário, a 

Secretaria Municipal de Obras viabilizará nova chamada dos candidatos já classificados. 

 

12.7. Este Processo Seletivo Público Simplificado terá prazo de validade de 12 (doze) meses, 

podendo ser prorrogado por igual período mediante interesse entre as partes. 

 

13- DO CRONOGRAMA 
 

AÇÃO INSTÂNCIA DATA 

DIVULGAÇÃO DO EDITAL SEMAD-PK 11/04/2017 

PERIODO INSCRIÇÃO DO CANDIDATO 
COMISSÃO DO 

CONCURSO 

12, 17, 18, 19 e 

20/04/2017 

DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO 
COMISSÃO DO 

CONCURSO 
26/04/2017 

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE 

RECURSOS 

COMISSÃO DO 

CONCURSO 
27/04/2017 

DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO 

FINAL APÓS RESULTADO DO 

JULGAMENTO DOS RECURSOS 

COMISSÃO DO 

CONCURSO 
28/04/2017 

HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO 
PREFEITA 

MUNICIPAL 
08/05/2017 

 

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

interesse público ou atraso na realização das fases programadas. 

 

13.2. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Presidente Kennedy-ES, 11 de abril de 2017. 

 

 

RUY CANDIDO ATHAYDE 

Presidente da Comissão 

 

WASHINGTON PAIXÃO DIAS ANA LÚCIA MAITAN CRUZ 
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Membro Membro 

 

 

CARLA VENTURIM ALMEIDA 

VIEIRA 

Membro 

MICHELE SALMAR DO CARMO 

Membro 
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ANEXO I 

 

FUNÇÃO VAGAS 

REMUNERAÇÃO 

E/OU 

CARREIRA/ 

CLASSE 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

ESCOLARIDADE 

E TITULAÇÃO 

 

ATRIBUIÇÕES 

 

LOTAÇÃO 

 
Oficial 

Administrativo 

 
03 (CI) 

+ (CR) 

 

R$  880,00 

(atualizado ao 

salário mínimo da 
época da 

contratação) + 

Auxílio 
Alimentação no 

valor de R$ 900,00. 

 

40 horas 

 

Ensino Médio e 
curso específico na 

área administrativa. 

 
Com experiência 

comprovada de 02 

(dois) anos. 

- Desempenhar atividades 

de apoio à gestão 
administrativa;  

- Apoiar nas áreas de 

recursos humanos, 
administração, compras e 

logística;  

- Sistematizar, organizar e 
prestar informações sobre 

as ações da secretaria a 

gestores, entidades e, ou, 

organizações, 

trabalhadores, usuários e 
público em geral; 

- Recepcionar e agendar 

atendimento e entrevistas 
para as ações próprias dos 

ser; 

- Organizar, catalogar, 
processar e conservar 

documentos, cumprindo 

todo o procedimento 
administrativo necessário, 

formulários prontuários, 

protocolos, dentre outros; 
- Controlar estoque e 

patrimônio; 

- Apoiar na organização e 
no processamento dos 

convênios, contratos, 

acordos ou ajustes com as 
entidades e, ou, 

organizações de assistência 

social; 
- Executar outras atividades 

correlatas ao cargo. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Secretaria 

Municipal 
de Obras 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ensino Médio e 

- Realizar manutenção 
preventiva e corretiva de 

 
Secretaria 
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               Estado do Espírito Santo 
 

 
Secretaria Municipal de Obras (SEMOB) 

Rodovia Estadual–ES 162, Km 20, Parque de Exposição “Afonso Costalonga”, CEP 29.350-000, Presidente Kennedy-ES 
Telefax (28) 3535-1350/1393 

Correio Eletrônico: semob@presidentekennedy.es.gov.br 

FUNÇÃO VAGAS 

REMUNERAÇÃO 

E/OU 

CARREIRA/ 

CLASSE 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

ESCOLARIDADE 

E TITULAÇÃO 

 

ATRIBUIÇÕES 

 

LOTAÇÃO 

Suporte Técnico 
de Sistema de 

Informática 

01 (CI) 
+ (CR) 

R$ 1.264,00 + 
Auxílio 

Alimentação no 

valor de R$ 900,00.  

40 horas curso específico na 
área de Informática. 

 

Com experiência 
comprovada de 02 

(dois) anos. 

equipamentos de 
informática, identificando 

os principais componentes 

de um computador e suas 
funcionalidades; 

- Avaliar a necessidade de 

substituir ou mesmo 
atualização tecnológica de 

computadores e periféricos. 

- Analisar e operar os 
serviços e funções de 

sistemas e software; 
- Selecionar programas de 

aplicação a partir da 

avaliação das necessidades 
do usuário; 

- Instalar e configurar 

computadores, isolados ou 
em redes, periféricos, 

softwares básicos, 

utilitários e aplicativos, bem 
como oferecer suporte; 

- Executar outras atividades 

correlatas ao cargo. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Municipal 
de Obras 

 

Técnico em 

 

01 (CI) 

 

R$ 1.749,14 + 

 

40 horas 

 

Ensino fundamental 

- Executar ensaios de 

laboratório e retirar 

 

Secretaria 
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Secretaria Municipal de Obras (SEMOB) 

Rodovia Estadual–ES 162, Km 20, Parque de Exposição “Afonso Costalonga”, CEP 29.350-000, Presidente Kennedy-ES 
Telefax (28) 3535-1350/1393 

Correio Eletrônico: semob@presidentekennedy.es.gov.br 

FUNÇÃO VAGAS 

REMUNERAÇÃO 

E/OU 

CARREIRA/ 

CLASSE 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

ESCOLARIDADE 

E TITULAÇÃO 

 

ATRIBUIÇÕES 

 

LOTAÇÃO 

Laboratório de 
Solos 

 

+ (CR) Auxílio 
Alimentação no 

valor de R$ 900,00. 

com experiência 
profissional 

comprovada em 

carteira de trabalho 

amostras em campo para 
caracterização de solos, 

agregados, argamassa e 

concreto para obras civis;  
- identificar as amostras de 

solo, areia e brita a serem 

analisadas, bem como os 
ensaios a serem executados; 

- Auxiliar na coordenação e 

supervisionar a execução de 
obras vinculadas ao 

interesse da SEMOB; 
- planejar a execução dos 

serviços; 

- calcular a quantidade de 
materiais necessários à 

execução dos serviços;  

- Executar retirada de 
amostras em campo; 

- Preparar as amostras para 

ensaios; 
- Executar ensaio para 

determinação do teor de 

umidade da amostra  
- Executar ensaio de massa 

especifica real dos grãos  

- Executar ensaio de 
peneiramento grosso, fino e 

sedimentação; 

- Executar ensaios de 
limites de consistência; 

- Executar ensaios de 

granulometria em 

agregados; 

- executar ensaios de 

medição do slamp do 
concreto; 

- Auxiliar em cálculos dos 

projetos elaborados pela 
Engenharia; 

- Auxiliar perícias, laudos e 

pareceres sobre assuntos de 
sua especialidade; 

- Auxiliar nós trabalhos de 

campo do Setor de 
Engenharia; 

- Executar outras atividades 

correlatas. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Municipal 
de Obras 

 

Técnico em 

 

01 (CI) 

 

R$ 1.749,14 + 

 

40 horas 

 

Ensino Técnico ou 

- Direção, supervisão, 

programação, coordenação, 
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Secretaria Municipal de Obras (SEMOB) 

Rodovia Estadual–ES 162, Km 20, Parque de Exposição “Afonso Costalonga”, CEP 29.350-000, Presidente Kennedy-ES 
Telefax (28) 3535-1350/1393 

Correio Eletrônico: semob@presidentekennedy.es.gov.br 

FUNÇÃO VAGAS 

REMUNERAÇÃO 

E/OU 

CARREIRA/ 

CLASSE 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

ESCOLARIDADE 

E TITULAÇÃO 

 

ATRIBUIÇÕES 

 

LOTAÇÃO 

Química 
 

+ (CR) Auxílio 
Alimentação no 

valor de R$ 900,00. 

Superior na Área, 
com registro no 

Conselho Regional 

de Química. 
 

orientação e 
responsabilidade técnica no 

âmbito das atribuições 

respectivas; 
- Desempenho de cargos e 

funções técnicas no âmbito 

das atribuições respectivas; 
- Ensaios e pesquisas em 

geral. Pesquisa e 

desenvolvimento de 
métodos e produtos; 

- Análise química e físico-
química, químico-biológica, 

bromatológica, toxicológica 

e legal, padronização e 
controle de qualidade; 

- Produção, tratamentos 

prévios e complementares 
de produtos e resíduos; 

- Operação e manutenção 

de equipamentos e 
instalações; execução de 

trabalhos técnicos; 

- Condução e controle de 
operações e processos 

industriais, de trabalhos 

técnicos, reparos e 
manutenção; 

- Auxiliar os serviços de 

tratamento de água e 
efluentes; 

- Executar outras atividades 

correlatas. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Municipal 
de Obras 

Engenheiro Civil 
04 (CI) + 

(CR) 
R$ 3.749,14 + 

Auxílio Alimentação 
40 horas 

Ensino superior 

completo e registro no 

- Elaborar e executar projetos 

de engenharia no que se refere a 
Secretaria 

Municipal de 
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Secretaria Municipal de Obras (SEMOB) 

Rodovia Estadual–ES 162, Km 20, Parque de Exposição “Afonso Costalonga”, CEP 29.350-000, Presidente Kennedy-ES 
Telefax (28) 3535-1350/1393 

Correio Eletrônico: semob@presidentekennedy.es.gov.br 

FUNÇÃO VAGAS 

REMUNERAÇÃO 

E/OU 

CARREIRA/ 

CLASSE 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

ESCOLARIDADE 

E TITULAÇÃO 

 

ATRIBUIÇÕES 

 

LOTAÇÃO 

no valor de R$ 900,00. órgão de classe 

(CREA) 

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 hidro 

sanitários; 

- Efetuar cálculos dos projetos 

elaborados; 

- Realizar perícias e fazer 

arbitramento, laudos e pareceres 

sobre assuntos de sua 

especialidade; 

- Executar outras atividades 

correlatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obras 

(SEMOB) 

 

Engenheiro de 

 

01 (CI) 

 

R$ 3.749,14 + 

 

40 horas 

 

Ensino superior 

- Assessorar os diversos órgãos 

da Instituição em assuntos de 
 

Secretaria 
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Secretaria Municipal de Obras (SEMOB) 

Rodovia Estadual–ES 162, Km 20, Parque de Exposição “Afonso Costalonga”, CEP 29.350-000, Presidente Kennedy-ES 
Telefax (28) 3535-1350/1393 

Correio Eletrônico: semob@presidentekennedy.es.gov.br 

FUNÇÃO VAGAS 

REMUNERAÇÃO 

E/OU 

CARREIRA/ 

CLASSE 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

ESCOLARIDADE 

E TITULAÇÃO 

 

ATRIBUIÇÕES 

 

LOTAÇÃO 

Segurança do 
Trabalho 

+ (CR) Auxílio 
Alimentação no 

valor de R$ 900,00. 

completo e registro 
no órgão de classe 

(CREA). 

 
Com no mínimo 02 

(dois) anos de 

experiência na área. 

segurança do trabalho; 

- Propor normas e regulamentos 

de segurança do trabalho; 

- Estudar as condições de 

segurança dos locais de trabalho 

e das instalações e 

equipamentos; 

- Examinar projetos de obras e 

equipamentos, opinando do 

ponto de vista da segurança do 

trabalho; 

- Indicar e verificar a qualidade 

dos equipamentos de segurança; 

- Estudar e implantar sistema de 

proteção contra incêndios e 

elaborar planos de controle de 

catástrofe; 

- Delimitar as áreas de 

periculosidade, insalubridade e 

outras, de acordo com a 

legislação vigente, emitir 

parecer, laudos técnicos e 

indicar mediação de controle 

sobre grau de exposição a 

agentes agressivos de riscos 

físicos, químicos e biológicos; 

- Analisar acidentes, 

investigando as causas e 

propondo medidas corretivas e 

preventivas; 

- Opinar e participar da 

especificação para aquisição de 

substâncias e equipamentos cuja 

manipulação, armazenamento, 

transporte ou funcionamento 

possam apresentar riscos, 

acompanhando o controle do 

recebimento e da expedição; 

- Colaborar na fixação de 

requisitos de aptidão para o 

exercício de funções, apontando 

os riscos decorrentes desses 

exercícios; 

- Manter o cadastro e analisar 

estatísticas dos acidentes, a fim 

de orientar a prevenção e 

calcular o custo; 

- Realizar a divulgação de 

assuntos de segurança do 

trabalho; 

- Participar de programa de 

treinamento, quando 

convocado; 

- Elaborar e executar programas 

de treinamento geral e 

específico no que concerne à 

segurança do trabalho; 

- Planejar e executar campanhas 

educativas sobre prevenção de 

acidentes; 

- Participar, conforme a política 

interna da Instituição, de 

projetos, cursos, eventos, 

convênios e programas de 

ensino, pesquisa e extensão; 

- Trabalhar segundo normas 

técnicas de segurança, 

qualidade, produtividade, 

higiene e preservação 

ambiental; 

- Executar tarefas pertinentes à 

área de atuação, utilizando-se 

de equipamentos e programas 

de informática; 

- Executar outras tarefas 

compatíveis com as exigências 

para o exercício da função. 

 
 

Municipal 
de Obras 

     - Estuda, planeja, projeta,  

mailto:semob@presidentekennedy.es.gov.br


 
 

 
  

               Estado do Espírito Santo 
 

 
Secretaria Municipal de Obras (SEMOB) 
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FUNÇÃO VAGAS 

REMUNERAÇÃO 

E/OU 

CARREIRA/ 

CLASSE 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

ESCOLARIDADE 

E TITULAÇÃO 

 

ATRIBUIÇÕES 

 

LOTAÇÃO 

Engenheiro 
Ambiental 

01 (CI) 
+ (CR) 

R$ 3.749,14 + 
Auxílio 

Alimentação no 

valor de R$ 900,00. 

40 horas Ensino superior 
completo e registro 

no órgão de classe 

(CREA). 
 

Com no mínimo 02 

(dois) anos de 
experiência na área. 

padroniza, executa, 
supervisiona, coordena e 

orienta os problemas 

ambientais de forma 
integrada nas suas 

dimensões ecológica, 

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 Obras 

     - Elaboração de projetos de  
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FUNÇÃO VAGAS 

REMUNERAÇÃO 

E/OU 

CARREIRA/ 

CLASSE 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

ESCOLARIDADE 

E TITULAÇÃO 

 

ATRIBUIÇÕES 

 

LOTAÇÃO 

Engenheiro 
Sanitarista 

01 (CI) 
+ (CR) 

R$ 3.749,14 + 
Auxílio 

Alimentação no 

valor de R$ 900,00. 

40 horas Ensino superior 
completo e registro 

no órgão de classe 

(CREA). 
 

Com no mínimo 02 

(dois) anos de 
experiência na área. 

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; 
- Executar outras atividades 

correlatas. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Secretaria 
Municipal 

de Obras 

     • Executar o conjunto de  
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FUNÇÃO VAGAS 

REMUNERAÇÃO 

E/OU 

CARREIRA/ 

CLASSE 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

ESCOLARIDADE 

E TITULAÇÃO 

 

ATRIBUIÇÕES 

 

LOTAÇÃO 

Auditor Interno 01 (CI) 
+ (CR) 

R$ 3.749,14 + 
Auxílio 

Alimentação no 

valor de R$ 900,00. 

40 horas Ensino superior 
completo em 

Administração, 

Ciências 
Econômicas, 

Ciências Contábeis 

ou Direito e 
registro no órgão de 

classe. 

 
 

 
Com no mínimo 02 

(dois) anos de 

experiência na área 
pública. 

procedimentos e técnicas, 
aplicados ao exame da 

regularidade, da 

economicidade, da 
eficiência, da eficácia dos 

atos e dos fatos 

administrativos praticados 
na gestão de bens públicos, 

que visam atingir os 

objetivos da administração 
pública; 

• Comprovar a legalidade e 
legitimidade e avaliar os 

resultados, quanto à 

eficiência e eficácia da 
gestão orçamentária, 

financeira e patrimonial nas 

unidades da administração 
municipal;  

• Observar o cumprimento 

dos princípios fundamentais 
de planejamento, 

coordenação, 

descentralização, delegação 
de competência e controle, 

pelos órgãos e entidades;  

• Examinar a observância 
da legislação federal 

específica e normas 

relacionadas;  
• Avaliar a execução dos 

programas de governo, dos 

contratos, convênios, 

acordos, ajustes e outros 

instrumentos de mesma 

origem;  
• Avaliar o desempenho 

administrativo e 

operacional das unidades e 
entidades supervisionadas;  

• Verificar o controle e a 

utilização dos bens e 
valores sob uso e guarda 

dos administradores ou 

gestores;  
• Examinar e avaliar as 

transferências e a aplicação 

dos recursos orçamentários 
e financeiros das unidades 

da administração 

supervisionadas; 
• Verificar e avaliar os 

sistemas de informações e a 

utilização dos recursos 
computacionais das 

unidades da administração 

supervisionadas;  
• Propor objetivos a serem 

adotados pela auditoria 

interna, podendo ser 
modificados de acordo com 

as necessidades do órgão a 
ser examinado, constituindo 

um objeto do exame de 

auditoria; 
• Executar outras atividades 

relativas ao cargo. 

Secretaria 
Municipal 

de Obras 

Contratação Imediata (CI) 

Cadastro de Reserva (CR) 
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ANEXO II 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 

SIMPLIFICADO. 

 

EDITAL Nº 001/2017. 

 

FUNÇÃO: Oficial Administrativo. 

 

INSCRIÇÃO Nº _______________. 

 

NOME: ______________________________________________________________________. 

 

ENDEREÇO: __________________________________________________ Nº. ___________. 

 

BAIRRO: _____________________________ 

 

CIDADE: __________________________. 

 

ESTADO: ____________________________. 

 

 

TELEFONES PARA CONTATO: (_____) ________________________________________. 

 

EMAIL: _____________________________________________________________________ 

 

Declaro que estou ciente das presentes instruções e do compromisso de aceitação das 

condições estabelecidas no Edital de Abertura nº 001/2017 bem como da não conferência da 

documentação pelo receptor do currículo. 

 

Presidente Kennedy-ES, _____ de _________________ de ________. 

 

 

 

(Assinatura do candidato) 

 

    

PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 

SIMPLIFICADO 

 

Nome do candidato: __________________________________________________________. 

Edital nº _____________ / ____________________  Função: ____________________.  

Inscrição Nº _____________ Recebido em: _____ /_____ /_________ 

 

É de responsabilidade do candidato a entrega dos documentos comprobatórios. 

 

 

____________________________________________ 

(Assinatura da Unidade/Órgão receptora) 

 

mailto:semob@presidentekennedy.es.gov.br


 
 

 
  

               Estado do Espírito Santo 
 

 
Secretaria Municipal de Obras (SEMOB) 

Rodovia Estadual–ES 162, Km 20, Parque de Exposição “Afonso Costalonga”, CEP 29.350-000, Presidente Kennedy-ES 
Telefax (28) 3535-1350/1393 

Correio Eletrônico: semob@presidentekennedy.es.gov.br 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 

SIMPLIFICADO. 

 

EDITAL Nº 001/2017. 

 

FUNÇÃO: Suporte Técnico de Sistema de Informática. 

 

INSCRIÇÃO Nº _______________. 

 

NOME: ______________________________________________________________________. 

 

ENDEREÇO: __________________________________________________ Nº. ___________. 

 

BAIRRO: _____________________________ 

 

CIDADE: __________________________. 

 

ESTADO: ____________________________. 

 

 

TELEFONES PARA CONTATO: (_____) ________________________________________. 

 

EMAIL: _____________________________________________________________________ 

 

Declaro que estou ciente das presentes instruções e do compromisso de aceitação das 

condições estabelecidas no Edital de Abertura nº 001/2017 bem como da não conferência da 

documentação pelo receptor do currículo. 

 

Presidente Kennedy-ES, _____ de _________________ de ________. 

 

 

 

(Assinatura do candidato) 

 

    

PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 

SIMPLIFICADO 

 

Nome do candidato: __________________________________________________________. 

Edital nº _____________ / ____________________  Função: ____________________.  

Inscrição Nº _____________ Recebido em: _____ /_____ /_________ 

 

É de responsabilidade do candidato a entrega dos documentos comprobatórios. 

 

 

____________________________________________ 

(Assinatura da Unidade/Órgão receptora) 
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FICHA DE INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 

SIMPLIFICADO. 

 

EDITAL Nº 001/2017. 

 

FUNÇÃO: Técnico em Laboratório de Solos. 

 

INSCRIÇÃO Nº _______________. 

 

NOME: ______________________________________________________________________. 

 

ENDEREÇO: __________________________________________________ Nº. ___________. 

 

BAIRRO: _____________________________ 

 

CIDADE: __________________________. 

 

ESTADO: ____________________________. 

 

 

TELEFONES PARA CONTATO: (_____) ________________________________________. 

 

EMAIL: _____________________________________________________________________ 

 

Declaro que estou ciente das presentes instruções e do compromisso de aceitação das 

condições estabelecidas no Edital de Abertura nº 001/2017 bem como da não conferência da 

documentação pelo receptor do currículo. 

 

Presidente Kennedy-ES, _____ de _________________ de ________. 

 

 

 

(Assinatura do candidato) 

 

    

PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 

SIMPLIFICADO 

 

Nome do candidato: __________________________________________________________. 

Edital nº _____________ / ____________________  Função: ____________________.  

Inscrição Nº _____________ Recebido em: _____ /_____ /_________ 

 

É de responsabilidade do candidato a entrega dos documentos comprobatórios. 

 

 

____________________________________________ 

(Assinatura da Unidade/Órgão receptora) 

 

 

 

mailto:semob@presidentekennedy.es.gov.br


 
 

 
  

               Estado do Espírito Santo 
 

 
Secretaria Municipal de Obras (SEMOB) 

Rodovia Estadual–ES 162, Km 20, Parque de Exposição “Afonso Costalonga”, CEP 29.350-000, Presidente Kennedy-ES 
Telefax (28) 3535-1350/1393 

Correio Eletrônico: semob@presidentekennedy.es.gov.br 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 

SIMPLIFICADO. 

 

EDITAL Nº 001/2017. 

 

FUNÇÃO: Técnico em Química. 

 

INSCRIÇÃO Nº _______________. 

 

NOME: ______________________________________________________________________. 

 

ENDEREÇO: __________________________________________________ Nº. ___________. 

 

BAIRRO: _____________________________ 

 

CIDADE: __________________________. 

 

ESTADO: ____________________________. 

 

 

TELEFONES PARA CONTATO: (_____) ________________________________________. 

 

EMAIL: _____________________________________________________________________ 

 

Declaro que estou ciente das presentes instruções e do compromisso de aceitação das 

condições estabelecidas no Edital de Abertura nº 001/2017 bem como da não conferência da 

documentação pelo receptor do currículo. 

 

Presidente Kennedy-ES, _____ de _________________ de ________. 

 

 

 

(Assinatura do candidato) 

 

    

PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 

SIMPLIFICADO 

 

Nome do candidato: __________________________________________________________. 

Edital nº _____________ / ____________________  Função: ____________________.  

Inscrição Nº _____________ Recebido em: _____ /_____ /_________ 

 

É de responsabilidade do candidato a entrega dos documentos comprobatórios. 

 

 

____________________________________________ 

(Assinatura da Unidade/Órgão receptora) 

 

 

 

mailto:semob@presidentekennedy.es.gov.br


 
 

 
  

               Estado do Espírito Santo 
 

 
Secretaria Municipal de Obras (SEMOB) 

Rodovia Estadual–ES 162, Km 20, Parque de Exposição “Afonso Costalonga”, CEP 29.350-000, Presidente Kennedy-ES 
Telefax (28) 3535-1350/1393 

Correio Eletrônico: semob@presidentekennedy.es.gov.br 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 

SIMPLIFICADO. 

 

EDITAL Nº 001/2017. 

 

FUNÇÃO: Engenheiro Civil. 

 

INSCRIÇÃO Nº _______________. 

 

NOME: ______________________________________________________________________. 

 

ENDEREÇO: __________________________________________________ Nº. ___________. 

 

BAIRRO: _____________________________ 

 

CIDADE: __________________________. 

 

ESTADO: ____________________________. 

 

 

TELEFONES PARA CONTATO: (_____) ________________________________________. 

 

EMAIL: _____________________________________________________________________ 

 

Declaro que estou ciente das presentes instruções e do compromisso de aceitação das 

condições estabelecidas no Edital de Abertura nº 001/2017 bem como da não conferência da 

documentação pelo receptor do currículo. 

 

Presidente Kennedy-ES, _____ de _________________ de ________. 

 

 

 

(Assinatura do candidato) 

 

    

PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 

SIMPLIFICADO 

 

Nome do candidato: __________________________________________________________. 

Edital nº _____________ / ____________________  Função: ____________________.  

Inscrição Nº _____________ Recebido em: _____ /_____ /_________ 

 

É de responsabilidade do candidato a entrega dos documentos comprobatórios. 

 

 

____________________________________________ 

(Assinatura da Unidade/Órgão receptora) 

 

 

 

mailto:semob@presidentekennedy.es.gov.br


 
 

 
  

               Estado do Espírito Santo 
 

 
Secretaria Municipal de Obras (SEMOB) 

Rodovia Estadual–ES 162, Km 20, Parque de Exposição “Afonso Costalonga”, CEP 29.350-000, Presidente Kennedy-ES 
Telefax (28) 3535-1350/1393 

Correio Eletrônico: semob@presidentekennedy.es.gov.br 

 

EDITAL Nº 001/2017. 

 

FUNÇÃO: Engenheiro em Segurança do Trabalho. 

 

INSCRIÇÃO Nº _______________. 

 

NOME: ______________________________________________________________________. 

 

ENDEREÇO: __________________________________________________ Nº. ___________. 

 

BAIRRO: _____________________________ 

 

CIDADE: __________________________. 

 

ESTADO: ____________________________. 

 

 

TELEFONES PARA CONTATO: (_____) ________________________________________. 

 

EMAIL: _____________________________________________________________________ 

 

Declaro que estou ciente das presentes instruções e do compromisso de aceitação das 

condições estabelecidas no Edital de Abertura nº 001/2017 bem como da não conferência da 

documentação pelo receptor do currículo. 

 

Presidente Kennedy-ES, _____ de _________________ de ________. 

 

 

 

(Assinatura do candidato) 

 

    

PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 

SIMPLIFICADO 

 

Nome do candidato: __________________________________________________________. 

Edital nº _____________ / ____________________  Função: ____________________.  

Inscrição Nº _____________ Recebido em: _____ /_____ /_________ 

 

É de responsabilidade do candidato a entrega dos documentos comprobatórios. 

 

 

____________________________________________ 

(Assinatura da Unidade/Órgão receptora) 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:semob@presidentekennedy.es.gov.br


 
 

 
  

               Estado do Espírito Santo 
 

 
Secretaria Municipal de Obras (SEMOB) 

Rodovia Estadual–ES 162, Km 20, Parque de Exposição “Afonso Costalonga”, CEP 29.350-000, Presidente Kennedy-ES 
Telefax (28) 3535-1350/1393 

Correio Eletrônico: semob@presidentekennedy.es.gov.br 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 

SIMPLIFICADO. 

 

EDITAL Nº 001/2017. 

 

FUNÇÃO: Engenheiro Ambiental. 

 

INSCRIÇÃO Nº _______________. 

 

NOME: ______________________________________________________________________. 

 

ENDEREÇO: __________________________________________________ Nº. ___________. 

 

BAIRRO: _____________________________ 

 

CIDADE: __________________________. 

 

ESTADO: ____________________________. 

 

 

TELEFONES PARA CONTATO: (_____) ________________________________________. 

 

EMAIL: _____________________________________________________________________ 

 

Declaro que estou ciente das presentes instruções e do compromisso de aceitação das 

condições estabelecidas no Edital de Abertura nº 001/2017 bem como da não conferência da 

documentação pelo receptor do currículo. 

 

Presidente Kennedy-ES, _____ de _________________ de ________. 

 

 

 

(Assinatura do candidato) 

 

    

PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 

SIMPLIFICADO 

 

Nome do candidato: __________________________________________________________. 

Edital nº _____________ / ____________________  Função: ____________________.  

Inscrição Nº _____________ Recebido em: _____ /_____ /_________ 

 

É de responsabilidade do candidato a entrega dos documentos comprobatórios. 

 

 

____________________________________________ 

(Assinatura da Unidade/Órgão receptora) 

 

 

 

mailto:semob@presidentekennedy.es.gov.br


 
 

 
  

               Estado do Espírito Santo 
 

 
Secretaria Municipal de Obras (SEMOB) 

Rodovia Estadual–ES 162, Km 20, Parque de Exposição “Afonso Costalonga”, CEP 29.350-000, Presidente Kennedy-ES 
Telefax (28) 3535-1350/1393 

Correio Eletrônico: semob@presidentekennedy.es.gov.br 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 

SIMPLIFICADO. 

 

EDITAL Nº 001/2017. 

 

FUNÇÃO: Engenheiro Sanitarista. 

 

INSCRIÇÃO Nº _______________. 

 

NOME: ______________________________________________________________________. 

 

ENDEREÇO: __________________________________________________ Nº. ___________. 

 

BAIRRO: _____________________________ 

 

CIDADE: __________________________. 

 

ESTADO: ____________________________. 

 

 

TELEFONES PARA CONTATO: (_____) ________________________________________. 

 

EMAIL: _____________________________________________________________________ 

 

Declaro que estou ciente das presentes instruções e do compromisso de aceitação das 

condições estabelecidas no Edital de Abertura nº 001/2017 bem como da não conferência da 

documentação pelo receptor do currículo. 

 

Presidente Kennedy-ES, _____ de _________________ de ________. 

 

 

 

(Assinatura do candidato) 

 

    

PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 

SIMPLIFICADO 

 

Nome do candidato: __________________________________________________________. 

Edital nº _____________ / ____________________  Função: ____________________.  

Inscrição Nº _____________ Recebido em: _____ /_____ /_________ 

 

É de responsabilidade do candidato a entrega dos documentos comprobatórios. 

 

 

____________________________________________ 

(Assinatura da Unidade/Órgão receptora) 

 

 

 

mailto:semob@presidentekennedy.es.gov.br


 
 

 
  

               Estado do Espírito Santo 
 

 
Secretaria Municipal de Obras (SEMOB) 

Rodovia Estadual–ES 162, Km 20, Parque de Exposição “Afonso Costalonga”, CEP 29.350-000, Presidente Kennedy-ES 
Telefax (28) 3535-1350/1393 

Correio Eletrônico: semob@presidentekennedy.es.gov.br 

 

EDITAL Nº 001/2017. 

 

FUNÇÃO: Auditor Interno. 

 

INSCRIÇÃO Nº _______________. 

 

NOME: ______________________________________________________________________. 

 

ENDEREÇO: __________________________________________________ Nº. ___________. 

 

BAIRRO: _____________________________ 

 

CIDADE: __________________________. 

 

ESTADO: ____________________________. 

 

 

TELEFONES PARA CONTATO: (_____) ________________________________________. 

 

EMAIL: _____________________________________________________________________ 

 

Declaro que estou ciente das presentes instruções e do compromisso de aceitação das 

condições estabelecidas no Edital de Abertura nº 001/2017 bem como da não conferência da 

documentação pelo receptor do currículo. 

 

Presidente Kennedy-ES, _____ de _________________ de ________. 

 

 

 

(Assinatura do candidato) 

 

    

PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 

SIMPLIFICADO 

 

Nome do candidato: __________________________________________________________. 

Edital nº _____________ / ____________________  Função: ____________________.  

Inscrição Nº _____________ Recebido em: _____ /_____ /_________ 

 

É de responsabilidade do candidato a entrega dos documentos comprobatórios. 

 

 

____________________________________________ 

(Assinatura da Unidade/Órgão receptora) 

 

mailto:semob@presidentekennedy.es.gov.br

