
                                ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
                       PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
                       Secretaria Municipal de Recursos Humanos

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº

005/2019

  CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE

DOCUMENTAÇÃO

Convoca os candidatos classificados no Processo Seletivo

Simplificado, de que trata o Edital SEMURH n° 005/2019,

para apresentar documentação  na Secretaria Municipal

de Educação de Colatina-ES:

                                                      A Prefeitura Municipal de Colatina/ES, por meio da Secretaria

Municipal de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Art.  1º Convocar os candidatos  relacionados no anexo I  deste  edital,  classificados  no Processo  Seletivo

Simplificado, a comparecerem na Secretaria Municipal de Educação, situada a rua Melvin Jones, nº 50, bairro

Esplanada, Colatina-ES, para a apresentação da documentação comprobatória dos títulos declarados como

pré-requisito e para pontuação, conforme descrito no Edital SEMURH nº005/2019. 

Art.  2º  Os  candidatos  convocados  deverão  apresentar  toda  a  documentação  discriminada  na  inscrição,

inclusive  a  ficha  de  inscrição,  acompanhados  dos  respectivos  originais  para  conferência  no momento  da

entrega do envelope ou cópias autenticadas em cartório.

Art. 3°   A inexatidão de qualquer informação registrada na ficha de inscrição e/ou a não apresentação de

qualquer documento relacionado na mesma e que venha a alterar a pontuação do candidato acarretará a

sua imediata desclassificação.

Art.  4°  Compete  à  comissão  receptora  o  recebimento  do  envelope  devidamente  preenchido,  contendo  o

protocolo e a ficha de inscrição e as cópias de todos os documentos nela discriminados para conferência

imediata, na presença do candidato. 

Art.  5°  Após  a  entrega  dos  envelopes  à  comissão  não  será  permitida  a  inclusão  de  novos  documentos,

alteração dos documentos entregues ou alteração nas informações prestadas na ficha de inscrição.

Art. 6° documentos a serem apresentados:

a) ficha de inscrição preenchida, contendo e-mail e telefone de contato;

b) protocolo de inscrição colado na parte externa do envelope;

c) cópia de documento de identidade com foto;

d) cópia do pré-requisito necessário para a contratação;

e) cópia de todos os documentos relacionados na ficha de inscrição para pontuação;

f) declaração, que consta no anexo I deste Edital, completamente preenchida e assinada;



g) formulário para conferência de documentação, que consta no anexo II deste edital, a ser preenchido pela 

comissão receptora.

Art. 7º O candidato terá ciência da homologação da sua inscrição ou desclassificação no processo seletivo

simplificado no momento da conferência da documentação apresentada e terá 24 horas para interposição de

recursos questionando a decisão da comissão receptora.

Parágrafo  Único.  Após  análise  dos  recursos,  será  publicada  a  classificação  final  dos  candidatos

convocados no endereço eletrônico www.colatina.es.gov.br .

Art. 8º A convocação realizada por meio deste edital não assegura ao candidato a contratação imediata,

apenas a conferência da documentação para formação de cadastro de reserva para atendimento emergencial

às necessidades apresentadas pelas Unidades Escolares.

Art. 9º Para fins de convocação para efetivação do contrato de trabalho temporário para inicio do ano letivo, a

Secretaria Municipal de Educação fará a publicação de edital de convocação, no mesmo endereço eletrônico,

especificando a data, horário e endereço para escolha de vaga de trabalho.

Art. 10. Após iniciado o ano letivo a Secretaria Municipal de Educação poderá fazer novas convocações,  de

acordo com a necessidade apresentada pelas unidades escolares da rede municipal de educação, utilizando os

telefones de contato e/ou e-mail fornecido pelo candidato no ato de inscrição, com antecedência mínima de 24

horas da data e horário marcado para seu comparecimento.

Parágrafo Único.  Na data informada o candidato deverá comparecer à Secretaria Municipal de Educação e,

não havendo o comparecimento do candidato,  o  mesmo será  considerado desistente  e  ELIMINADO  do

processo seletivo.

Art.  11.  Durante  a  vigência  do Processo  Seletivo  Simplificado poderão  ocorrer  novas  convocações  para

conferência da documentação de acordo com a necessidade apresentada pelas unidades escolares da rede

municipal de educação. Todos os editais de convocação serão publicados no site www.Colatina.es.gov.br .

Art. 11. Todos os candidatos convocados, que não atenderem aos prazos estabelecidos neste Edital, estarão

automaticamente eliminados do Processo Seletivo, conforme previsto no Edital n° 005/2019.

Colatina, 13 de janeiro de 2019.

JORGE LUIZ PEREIRA
Secretário Municipal de Recursos Humanos

http://www.colatina.es.gov.br/
http://www.Colatina.es.gov.br/


PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

Nº 005/2019

ANEXO I

DIAS: 20 a 22 de janeiro de 2020

HORÁRIO: de 13 horas às 17 horas

ENDEREÇO: Secretaria Municipal de Educação (rua Melvin Jones, nº 50, bairro Esplanada, Colatina/ES)

CANDIDATOS CONVOCADOS PARA ENTREGA DE ENVELOPES

CARGO ÁREA DE ATUAÇÃO CANDIDATOS HABILITADOS
CANDIDATOS HABILITADOS

DEFICIENTES

001 Educação Infantil e Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental

Classificados de 001 a 150

002 Escolas do Campo Classificados de 001 a 010

003

Matemática Classificados de 001 a 010

Língua Portuguesa Classificados de 001 a 010

Geografia Classificados de 001 a 010

História Classificados de 001 a 010

Ciências Classificados de 001 a 010

Inglês Classificados de 001 a 050

Educação Física Classificados de 001 a 010

004

Matemática Classificados de 001 a 003

Língua Portuguesa Classificados de 001 a 003

Geografia Classificados de 001 a 003

História Classificados de 001 a 003

Ciências Classificados de 001 a 003

Inglês Classificados de 001 a 003

Educação Física Classificados de 001 a 003

005

Ciências Agropecuárias Classificados de 001 a 010

Ciências da Natureza Classificados de 001 a 010

Ciências Humanas Classificados de 001 a 010

Linguagens Classificados de 001 a 010

Matemática Classificados de 001 a 010

Língua Portuguesa Classificados de 001 a 010

Geografia Classificados de 001 a 010

História Classificados de 001 a 010

Ciências Classificados de 001 a 010

Inglês Classificados de 001 a 010

Educação Física Classificados de 001 a 010

006 Pirlimpimpim Classificados de 001 a 060

007 Leitura e Escrita Classificados de 001 a 050

008 Braile Classificados de 001 a 006

009 Musicografia Braile Classificados de 001 a 003

010 Intérprete de Libras Classificados de 001 a 011 

011 Instrutor de Libras Classificados de 001 a 004



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Secretaria Municipal de Educação
Rua Melvin Jones, 50 – Esplanada – Colatina – ES – 29.702.110

Edital nº 005/2019 – ANEXO I

  
D E C L A R A Ç Ã O 

 
   
 

Eu,  _____________________________________________________________________,

residente  e  domiciliado  no  município  de  ______________________,  portador  do

CPF____________________ e cédula de identidade __________________, inscrito no processo

seletivo simplificado regulamentado pelo Edital nº _________/2019,  declaro para os devidos

fins e sob as penas da Lei, previstas no artigo 293 e seguintes do Código Penal, que participei

integralmente de todos os cursos de formação apresentados no referido processo seletivo

para obtenção de pontuação para classificação.

Por ser verdade, firmo a presente, assumindo as responsabilidades previstas em Lei.

 

_________________, ____ de ______________ de 20___. 

 _____________________________________
 Assinatura do candidato 



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Secretaria Municipal de Educação
Rua Melvin Jones, 50 – Esplanada – Colatina – ES – 29.702.110

Edital nº 005/2019 – ANEXO II

  
CONFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO 

 
    
O  candidato   _____________________________________________________________,

residente  e  domiciliado  no  município  de  ______________________,  portador  do

CPF____________________ e cédula de identidade __________________,  entregou cópia da

documentação relacionada na inscrição do processo seletivo simplificado regulamentado pelo

Edital nº _________/2019, a saber:

(    ) SIM   (    )  NÃO     ficha de inscrição                               

(    ) SIM   (    )  NÃO     protocolo de inscrição                         

(    ) SIM   (    )  NÃO    documento de identidade com foto     

(    ) SIM   (    )  NÃO    pré-requisito para contratação             

(    ) SIM   (    )  NÃO    Doutorado  / QUANTIDADE _____________                                     

(    ) SIM   (    )  NÃO    Mestrado  /  QUANTIDADE _____________                                         

(    ) SIM   (    )  NÃO    Pós-graduação Lato Sensu  / QUANTIDADE ___________                 

(    ) SIM   (    )  NÃO    Licenciatura Plena  / QUANTIDADE __________                              

(    ) SIM   (   )  NÃO  Cursos de capacitação certificados pela SEMED/Colatina com carga horária 
            igual ou superior a 100h  / QUANTIDADE _____________   

(    ) SIM   (    )  NÃO Cursos de capacitação certificados pela  SEMED/Colatina com carga horária  
           igual ou superior a 40h  / QUANTIDADE ____________

(    ) SIM   (   )  NÃO  tempo de serviço                                

(   ) SIM (   ) NÃO  Candidato DESCLASSIFICADO de acordo com o item 8.4 do Edital 

       nº ......../2019

MEMBRO DA COMISSÃO RECEPTORA __________________________________________

CANDIDATO: _________________________________________________________________

TESTEMUNHA: _________________________________________ CPF: __________________

Colatina/ES, ____ de janeiro de 2020. 
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