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EDITAL DE CONVOCAÇÃO SEMAS N° 07/2017 

 
A Secretaria de Assistência Social – SEMAS, atendendo ao Processo Seletivo 
Simplificado – Edital SEMAS n° 001/2017, convoca os profissionais abaixo 
relacionados, interessados em firmar contrato por tempo determinado, a se 
apresentarem na SEMAS, localizado à Rua Maestro Antônio Cícero, 239, sede 
administrativa, 4° andar, Centro, Serra, ES, de acordo com cronograma abaixo. Os 
convocados deverão, OBRIGATORIAMENTE, apresentar a documentação 
comprobatória dos itens declarados no ato de inscrição, inclusive a ficha de inscrição e 
os seguintes documentos: 
I – CPF ou comprovante de situação cadastral do CPF emitido pelo site da Receita 
Federal;  
II – carteira de identidade (RG), com número, órgão expedidor e data da sua 
expedição;  
III – título de eleitor; 
IV – declaração de quitação eleitoral atualizada, emitida pelo site www.tse.gov.br;  
V – carteira de trabalho profissional onde conste fotografia, número/série, data de 
expedição, filiação, local de nascimento; comprovante de PIS/PASEP, caso não 
possua apresentar a declaração constante no anexo I deste Edital devidamente 
preenchida e assinada;  
VI – comprovante de residência;  
VII – comprovante de conta bancária do BANESTES, BANCO DO BRASIL ou CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL (poupança ou conta corrente);  
VIII – formação acadêmica/ titulação para o cargo pleiteado e registro no conselho de 
classe (CRP);  
IX– certificado de reservista;  
X– certidão de casamento ou nascimento;  
XI – certidão de nascimento de dependentes;  
XII – atestado de bons antecedentes criminais (apenas os expedidos pela Polícia 
Civil). 
 
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

Ordem de 
Classificação 

Nome  Data Horário 
 

27 CARMEN DéA SOUZA DUARTE 16/08/2017 09 horas 

28 NEUZA DO CARMO JACINTO RIBEIRO 16/08/2017 09 horas 

 

Atenção: A desistência ou o não comparecimento do candidato no dia e horário 
marcado conforme este edital implicará na sua eliminação automática. 

As cópias dos documentos deverão ser entregues em envelope lacrado com 
identificação do candidato na parte externa (Nome completo e cargo). 

 
Serra, 09 de agosto de 2017. 

 
Prefeitura Municipal da Serra, 
 
 

ELCIMARA RANGEL LOUREIRO ALÍCIO 
Secretária de Assistência Social 


