Comprovante de Envio de Publicação
Protocolo 785391
ERRATA
PROCESSO SELETIVO EDITAL N° 003/2022
– SESA – FUNDAMENTAL/MÉDIO/TÉCNICO,
publicado em 17/01/2022.
1. ONDE SE LÊ:
3.1.1. As inscrições para o Processo Seletivo
Simplificado serão realizadas exclusivamente
pela Internet, no site www.selecao.es.gov.br, a
partir de 10:00 horas do dia 19/01/2022, até às
10:00 horas, do dia 27/01/2022, observado o
fuso-horário de Brasília/DF.
LEIA-SE:
3.1.1 (...) até às 16:00 horas, do dia
27/01/2022, observado o fuso-horário de
Brasília/DF.
2. ONDE SE LÊ:
4.6 (...)
I,
II,
III,
IV,
V,
VII
LEIA-SE:
4.6 (...)
I,
II,
III,
IV,
V,
VI
3. ONDE SE LÊ:
4.7. Para essa etapa, conforme procedimento
informado em ato específico (Convocação) da
SESA, que será publicado no endereço
www.selecao.es.gov.br o candidato deverá
comprovar as informações declaradas no ato da
inscrição, enviando por e-mail, para o endereço
eletrônico a ser indicado, cópias digitalizadas
em formato PDF (arquivo único) da seguinte
documentação comprobatória:
(...)
d) Diploma de Graduação (concluída até a data
de inscrição) ou Declaração de conclusão do
curso, acompanhada de Histórico Escolar;
e) Registro da especialidade médica junto ao
Conselho Regional de medicina – RQE; quando
couber;
(...)
LEIA-SE:
(...)
d) Diploma de conclusão de curso de nível
médio ou nível médio técnico, de acordo com a
escolaridade exigida no Requisito do cargo;
e) Registro no Conselho de Classe ou
Associação, quando couber;
(...)
4. INCLUIR
5.1. São requisitos para a contratação:
(...)
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g) Ter aptidão física e mental para o exercício
do cargo e suas atribuições.
5. ONDE SE LÊ:
5.3. Ao ser encaminhado para formalização do
Contrato de Prestação de Serviço serão exigidas
as apresentações dos ORIGINAIS dos
documentos abaixo:
a) (...)
b) Diploma de Graduação;
c) (...)
d) Carteira de Trabalho Profissional (CTPS) (original);
e) Certidão de Regularidade junto ao Conselho
de Classe e Carteira do Conselho de Classe;
f) Certidão negativa de débitos com a Fazenda
Pública Estadual;
g) (...)
h) (...)
i) (...)
j) (...)
k) (...)
l) (...)
m) (...)
n) (...)
a) Laudo Médico (Atestado de Médico do
Trabalho, declarando a aptidão do candidato ao
desempenho
das funções
profissionais
inerentes ao cargo). O ASO - Atestado de Saúde
Ocupacional deverá ser emitido pelo serviço de
medicina da SESA ou da Unidade Contratante;
b) (...)
c) (...)
d) (...)
LEIA-SE:
5.3. Ao ser encaminhado para formalização do
Contrato de Prestação de Serviço serão exigidas
as apresentações dos ORIGINAIS dos
documentos abaixo:
a) (...)
b) Diploma de conclusão de curso de nível
médio ou nível médio técnico, de acordo com a
escolaridade exigida no Requisito do cargo;
c) (...)
d) Carteira de Trabalho Profissional (CTPS)
Física ou Digital;
e) Certidão de Regularidade junto ao Conselho
de Classe ou Associação e Carteira do Conselho
ou Associação de Classe, quando couber;
f) CPF e Comprovante de regularidade da
situação cadastral do CPF emitido pelo site da
Receita Federal;
g) Certidão de Regularidade da Justiça Eleitoral
e Título de Eleitor;
h) Certificado de reservista (candidatos sexo
masculino);
i) PIS/PASEP (se possuir), ou o extrato da Caixa
Econômica Federal e/ou do Banco do Brasil,
emitido nas Agências Bancárias;
j) Qualificação Cadastral (acessar o endereço
eletrônico www.esocial.gov.br ir no menu
“consulta qualificação cadastral” e imprimir o
comprovante);
k) Comprovante de Residência;
l) Certidão de Nascimento ou Casamento;
m) Certidão de Nascimento de dependentes (se
possuir);
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n) Laudo Médico (Atestado de Médico do
Trabalho, declarando a aptidão do candidato ao
desempenho
das funções
profissionais
inerentes ao cargo). O ASO - Atestado de Saúde
Ocupacional deverá ser emitido pelo serviço de
medicina da SESA ou da Unidade Contratante;
o) Cartão SUS;
p) Declaração de não acúmulo de cargo público
(Anexo II do Edital);
q) Certidão negativa de Processo Administrativo
Disciplinar, (caso tenha trabalhado em qualquer
área pública do Estado), emitida pela
Corregedoria do Poder Executivo Estadual.
Certidão negativa funcional – servidores que já
tiveram vínculo com a SESA, caso de
impossibilidade de acesso, solicitar pelo e-mail
corregedoria@saude.es.gov.br,
indicando
nome, CPF e número funcional.
6. ONDE SE LÊ:
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
REQUISITO: Diploma de conclusão de curso de
nível médio, emitido por instituição de ensino
reconhecida pelo MEC. Comprovar experiência
de 06 (seis) meses no cargo, nos últimos 5
(cinco) anos, até a data da inscrição.
(...)
LEIA-SE:
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
REQUISITO: Diploma de conclusão de
curso de nível fundamental, emitido por
instituição de ensino reconhecida pelo MEC.
Comprovar experiência de 06 (seis) meses no
cargo, nos últimos 5 (cinco) anos, até a data da
inscrição.
(...)
7. ONDE SE LÊ:
CARGO: MOTORISTA – I
REQUISITO: Diploma de conclusão de curso
de nível médio, emitido por instituição de ensino
reconhecida pelo MEC. Carteira de Habilitação
Categoria (D) e Curso de Direção Defensiva
atualizado. Comprovar experiência de 06 (seis)
meses no cargo, nos últimos 5 (cinco) anos, até
a data da inscrição
(...)
LEIA-SE:
CARGO: MOTORISTA – I
REQUISITO: Diploma de conclusão de curso
de nível fundamental, emitido por instituição
de ensino reconhecida pelo MEC. Carteira de
Habilitação Categoria (D) e Curso de Direção
Defensiva atualizado. Comprovar experiência
de 06 (seis) meses no cargo, nos últimos 5
(cinco) anos, até a data da inscrição.
(...)
8. ONDE SE LÊ:
CARGO: MOTORISTA - II (VEÍCULOS DE
EMERGÊNCIA)
REQUISITO: Diploma de conclusão de curso de
nível médio, emitido por instituição de ensino
reconhecida pelo MEC. Carteira de Habilitação
Categoria (D), ser maior de 21 anos, possuir
Curso de Direção Defensiva atualizado e Curso
de condutores de veículos de emergência (CVE
atualizado)
emitido
por
instituições
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credenciadas
ao
DETRAN.
Comprovar
experiência de 06 (seis) meses no cargo, nos
últimos 5 (cinco) anos, até a data da inscrição.
(...)
LEIA-SE:
CARGO: MOTORISTA - II (VEÍCULOS DE
EMERGÊNCIA)
REQUISITO: Diploma de conclusão de curso
de nível fundamental, emitido por instituição
de ensino reconhecida pelo MEC. Carteira de
Habilitação Categoria (D), ser maior de 21 anos,
possuir Curso de Direção Defensiva atualizado e
Curso de condutores de veículos de emergência
(CVE atualizado) emitido por instituições
credenciadas
ao
DETRAN.
Comprovar
experiência de 06 (seis) meses no cargo, nos
últimos 5 (cinco) anos, até a data da inscrição.
(...)
9. ONDE SE LÊ:
6. DO RECURSO
6.4. A Comissão de Processo Seletivo terá prazo
de até 72 (setenta e duas) horas úteis, após o
recebimento do recurso para análise e decisão
recursal.
LEIA-SE:
6.4. A Comissão de Processo Seletivo terá prazo
de até 05 (cinco) dias úteis após o
recebimento do recurso para análise e decisão
recursal.
10. INCLUIR:
ANEXO I - DOS CARGOS/ REQUISITOS,
SALÁRIO/CARGA HORÁRIA E LOTAÇÃO
CARGO: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
REQUISITO:
Diploma,
devidamente
registrado, de conclusão de curso de nível
médio técnico em Edificações, fornecido por
instituição de ensino reconhecida pelo MEC.
Comprovar experiência de 06 (seis) meses no
cargo, nos últimos 5 (cinco) anos, até a data da
inscrição, na área de edificações.
Possuir carteira de habilitação B ou superior,
com disponibilidade para viajar.
SALÁRIO: R$ 2.362,15
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
LOTAÇÃO: CA.
11. EXCLUIR:
DOS CARGOS/ REQUISITOS E LOTAÇÃO
A Lotação para o HPF dos Cargos de:
Assistente Administrativo I; Auxiliar de
Serviços Gerais; Técnico em Enfermagem II;
Para essa Unidade Hospitalar – HPF, não haverá
inscrição/lotação nesses cargos.

Vitória, 18 de janeiro de 2022.

NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR
Secretário de estado da saúde

