GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT

PROCESSO SELETIVO MÚSICO DE ORQUESTRA - CONVOCAÇÃO Nº
001/2022
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA, no uso de suas atribuições
legais, dando continuidade ao Processo Seletivo Simplificado, objeto do
EDITAL SECULT N° 002/2022, que visa a seleção e contratação em regime de
Designação Temporária com formação de cadastro de reserva para o cargo de
MÚSICO DE ORQUESTRA, para o instrumento TROMPA, para atuação no
Poder Executivo Estadual, torna pública a convocação para etapa de envio de
documentos, conforme item 7 do Edital, e comprovação das informações
declaradas pelos candidatos, de acordo com o quantitativo de vagas descrito
no quando abaixo para contratação de 01 vaga pelo art. 17º da Lei
Complementar nº 809/2015.
DA VAGA
Cargo: MÚSICO DE ORQUESTRA
INSTRUMENTO
VAGAS
Trompa
1
1. Fica estabelecido que o candidato classificado, conforme quadro abaixo,
deverá reunir e digitalizar os documentos descritos no item 2 deste ato de
convocação, e encaminhá-los via sistema e-Docs (https://e-docs.es.gov.br),
(selecionar destinatário GRH - GRUPO DE RECURSOS HUMANOS-SECULT)
no período do dia 28 de abril de 2022 até as 18 horas do dia 02 de maio de
2022.
CONVOCADO
TROMPA
1 - Filipe Vieira Antunes Rocha - 96,5
2. Para efeito de formalização do contrato o candidato deverá encaminhar, via
sistema e-Docs, os seguintes documentos digitalizados em formato .pdf:
I – CPF ou comprovante de situação cadastral do CPF emitido pelo site
da Receita;
II – Carteira de Identidade (RG) frente e verso
III – Carteira de Trabalho profissional onde conste a fotografia,
número/série, data de expedição, filiação, local de nascimento e página do
contrato do primeiro emprego, caso possua. (Carteira Digital enviar o Print data
da solicitação da carteira)
IV – PIS/PASEP (SE POSSUIR)
V – Comprovante de residência atual (conta de água, energia elétrica ou
Telefone)
VI – Comprovante de Conta Bancária do Banestes (se possuir)
VII – Certidão de Nascimento ou casamento
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IX – Atestado Médico de Trabalho declarando a aptidão do candidato ao
desempenho da função Músico de Orquestra (Secult CNPJ:
01.062.213./0001-00)
X – Certificado de Vacina COVID-19
XI – Declaração de que não acumulação de cargo público fora das
hipóteses prescritas no art.37 inciso XVI da Constituição Federal.
XII – Qualificação Cadastral (disponível no portal e-social)
XII – Após conferida autenticidade, toda documentação deverá ser
digitalizada e encaminhada eletronicamente via E-docs (portal Acesso
Cidadão) ao GRH da SECULT.
3. Os candidatos que se inscreveram na condição de pessoas negras e
indígenas, deverão encaminhar, ainda, Auto Declaração de Cor/Etnia
(disponível no site selecao.es.gov.br)
4. Não serão aceitos documentos ilegíveis, com rasuras e/ou outros defeitos
que dificultem a leitura.
É de responsabilidade do candidato se atentar para que a digitalização fique
legível.
5. No momento da assinatura de contrato, será exigida a apresentação dos
documentos originais
6. O candidato será eliminado do processo seletivo simplificado se não
entregar a documentação comprobatória completa nos prazos estipulados
neste ato, sendo eliminado na data e horário estipulados.
7. A chamada para contratação em caráter temporário, mediante a
formalização do contrato, dar-se-á a critério da Administração, por sua
conveniência e necessidade.
8. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruções contidas
neste ato de convocação e das demais normas do Processo Seletivo.
Ratifico o resultado da Convocação n° 002/2022 do Processo Seletivo
Simplificado para Músico de Orquestra, nos termos do artigo 17 da Lei
Complementar n° 809/2015 e em conformidade com o Edital de Processo
Seletivo Simplificado/SECULT n° 001/2022

FABRÍCIO NORONHA FERNANDES
Secretário de Estado de cultura

