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Vitória (ES), quarta-feira, 15 de Dezembro de 2021.
CONTRATO DETRAN Nº 50/2021
CONTRATADA: AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 02.867.848/0001-48
OBJETO: aquisição de 150 (cento e cinquenta)
aparelhos eletrônicos para detecção de teor alcoólico
- etilômetros - para coibir a prática de direção de
automotores por pessoas sob o efeito de álcool para
atender as demandas do DETRAN|ES.
VALOR: R$ 1.409.850,00 (um milhão, quatrocentos
e nove mil, oitocentos e cinquenta reais).

2 - As inscrições efetuadas à luz do Edital 30/2021
serão mantidas.

Vitoria/ES, 14 de dezembro de 2021.
HARLEN DA SILVA
Diretor Administrativo, Financeiro e de RH - DETRAN/
ES*
*Delegação de competência: IS N nº 113/2020
Protocolo 766048

VITOR AMORIM DE ANGELO
Secretário de Estado da Educação
Protocolo 766040

Secretaria de Estado da Educação - SEDU EDITAL SEDU Nº 33/2021
Reabre as inscrições do Edital para seleção
e contratação de professores habilitados
para atuar na educação básica, no ensino
fundamental e médio e suas modalidades,
em regime de designação temporária, em
atendimento as necessidades da Secretaria
de Estado da Educação do Espírito Santo, com
exercício na Rede Pública Estadual.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no
uso da atribuição legal que lhe foi conferida pela lei
3.043/75, e em acordo com a Lei Complementar nº
115, de 13 de janeiro de 1998, com a Lei nº 5.580,
de 13 de janeiro de 1998, resolve:
1 - Reabrir as inscrições do processo seletivo
simplificado para contratação de PROFESSORES
HABILITADOS, em caráter temporário, para atuação
na educação básica: Ensino Fundamental, Ensino
Médio, Educação de Jovens e Adultos, Educação
Escolar Quilombola, Educação Especial, Educação
em Espaços de Privação de Liberdade - Unidades
Prisionais e Unidades de Atendimento Socioeducativo-IASES, Atendimento Educacional em regime
hospitalar e domiciliar, nos Núcleos Estaduais de
Apoio Pedagógico à Inclusão Escolar (NEAPIEs),
nas escolas com oferta de Educação em Tempo
Integral, escola Indígena, Educação do Campo CEIER, escolas Unidocentes e Pluridocentes, escolas
que adotam a Pedagogia da Alternância, escolas
localizadas em assentamentos, escola Quilombola e/
ou escolas que adotam a modalidade da educação
escolar quilombola e escolas localizadas em áreas
rurais (conforme critérios do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE), de acordo com as
normas do Edital 30/2021.
1.1 Para fins de inscrição os interessados deverão,
no período de 10h00 do dia 15/12/2021 até as
17h00 do dia 17/12/2021, acessar o site www.
selecao.es.gov.br.

3 - Ficam mantidas as demais condições, exigências
e informações constantes no Edital 30/2021.
4 - Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruções contidas neste Edital e das
demais normas do processo seletivo.
Vitória/ES, 14 de dezembro de 2021.

EDITAL SEDU Nº 34/2021
Reabre as inscrições do Edital para realização
de processo seletivo para admissão de
professores NÃO HABILITADOS, A TÍTULO
PRECÁRIO, para atuar na educação básica,
no Ensino Fundamental e Ensino Médio e
suas modalidades, em regime de designação
temporária, em atendimento às necessidades
da Secretaria de Estado da Educação, com
exercício na Rede Pública Estadual.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no
uso da atribuição legal que lhe foi conferida pela lei
3.043/75, e em acordo com a Lei Complementar nº
115, de 13 de janeiro de 1998, com a Lei nº 5.580,
de 13 de janeiro de 1998, resolve:
1 - Reabrir as inscrições do processo seletivo para
admissão de PROFESSORES NÃO HABILITADOS,
A TÍTULO PRECÁRIO, para atuação na educação
básica: Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação
de Jovens e Adultos, Educação Escolar Quilombola,
Educação em Espaços de Privação de Liberdade
- Unidades Prisionais e Unidades de Atendimento
Socioeducativo-IASES, nos Núcleos Estaduais de
Apoio Pedagógico à Inclusão Escolar (NEAPIEs), nas
escolas com oferta de Educação em Tempo Integral,
escola Indígena, Educação do Campo - CEIER, escolas
Unidocentes e Pluridocentes, escolas que adotam
a Pedagogia da Alternância, escolas localizadas
em assentamentos e escolas localizadas em áreas
rurais (conforme critérios do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE), de acordo com as
normas deste Edital.
1.1 Para fins de inscrição os interessados deverão,
no período de 10h00 do dia 15/12/2021 até as
17h00 do dia 17/12/2021, acessar o site www.
selecao.es.gov.br.
2 - As inscrições efetuadas à luz do Edital 31/2021
serão mantidas.
3 - Ficam mantidas as demais condições, exigências
e informações constantes no Edital 31/2021.
4 - Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruções contidas neste Edital e das
demais normas do processo seletivo.
Vitória/ES, 14 de dezembro de 2021.
VITOR AMORIM DE ANGELO
Secretário de Estado da Educação
Protocolo 766041
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