GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB

RESPOSTA QUESTIONAMENTOS VAGA ASSISTENTE SOCIAL
1) Estou interessada na chamada DT Assistente social, entretanto estou em dúvida sobre a
comprovação de (a) cursos extracurriculares e (b) experiência profissional.
Primeiramente, pergunto: o formulário é somente preenchido ou haveremos de anexar
materiais?
R: A inscrição feita no site www.selecao.es.gov.br é com atribuições autodeclaradas não
necessitando de comprovação no ato da inscrição. Após o termino do período de inscrição
respeitando as datas do edital será divulgada a lista de classificação dos pontos
autodeclarados e posterior convocação dos candidatos para apresentação da
documentação comprobatória juntamente com o formulário constante do Anexo III do
edital.
a) No caso de certificados de cursos extracurriculares, pergunto: se o certificado não estiver
dentro da norma (p. ex. se não trouxer o conteúdo da formação) poderá ser apresentado
nesta fase?
R: ver resposta do item 1).
b) Não encontro o detalhamento para a demonstração da experiência, assim como está
descrito para as outras profissões (área de exatas).
R: Com relação ao detalhamento da experiência está descrito no item “7.2.7. Para as
avaliações da EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL serão aceitos os seguintes documentos
comprobatórios:”. Nos seus subitens I, II, III e IV.
Se for o caso de anexarmos materiais, o que vale nesta fase? Declarações antigas? E depois
podemos revalidá-las? E quando o órgão ou empresa já estiver extinto?
R: ver resposta do item 1).
2) Por fim, há um telefone onde eu possa ligar para outras dúvidas eventuais (porventura
mais complexas que esta)?
R: O telefone consta na página de inscrição do Processo Seletivo, no entanto as dúvidas e/ou
questionamentos devem ser enviadas por e-mail processoseletivo@sedurb.es.gov.br ou pelo
site www.selecao.es.gov.br na aba questionamentos.
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3) - Quais seriam as áreas consideradas como qualificação profissional, quando se refere a "
HUMANIDADES "?
R: Serão aceitas aquelas que forem correlatas com as áreas de atuação do profissional
conforme descrito no item 3.7 do edital.
• Projetos de pesquisa qualitativa e quantitativa;
• Diagnóstico sócio econômico de comunidades;
• Perfis sociais, pesquisa de satisfação;
• Pesquisa de percepção ambiental;
• Estudo de dinâmicas sociais;
• Projetos de intervenção urbana, tais como reassentamentos, urbanização e
intervenção em áreas de risco, considerando a mitigação dos impactos sociais e da
paisagem urbana;
• Plano de Trabalho Técnico Socioambiental - PTTSA.
Vitoria, 22/08/2017

