1ª CONVOCAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DOS TÍTULOS
Edital de Processo Seletivo Simplificado de Contratação em Designação Temporária nº 001/2020.
O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS IEMA, no uso de suas atribuições legais, torna pública a CONVOCAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DOS
TÍTULOS, objeto do edital nº 001/2020 para contratação de servidores em designação temporária para o
para o cargo de Assistente de Suporte em Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos.
Os candidatos convocados no Anexo I deverão protocolar a documentação comprobatória, conforme item 3.3
e seus subitens do Edital nº 001/2020, nos dias úteis do período de 04 a 11 de março de 2020, no horário
das 9 h às 16 h, no setor de Protocolo, na Sede do IEMA, no endereço sito à Rodovia BR 262, KM 0,
s/n - Jardim América, Cariacica - ES, 29140-500, Prédio II. A lista de classificação preliminar, quanto
às informações prestadas pelos candidatos no ato de sua inscrição, está disponível no site
www.selecao.es.gov.br.
1. Os candidatos deverão anexar os documentos descritos no item 3.3 do edital em envelope lacrado,
destinados à Comissão do Processo Seletivo, anexando em sua parte externa o Formulário de Relação de
Documentos (constante no Anexo II desta Convocação) e entregar no local acima definido, de acordo com a
sua classificação.
2. Não será aceito, em hipótese alguma, o recebimento da documentação comprobatória fora da data, horário
e do local estabelecido no item 3.3 e seus subitens desta publicação, e nem por Correio, fax ou e-mail.
3. A desistência ou o não comparecimento do candidato para apresentação de títulos implicará na
ELIMINAÇÃO AUTOMÁTICA do candidato, conforme item 3.8 do edital de abertura.
4. O candidato que, por qualquer motivo, estiver impedido de comparecer ao local determinado para
comprovação dos títulos, a documentação comprobatória poderá ser entregue por terceiros mediante
procuração simples, de acordo com o item 3.9 do edital.
5. Para efeito de chamada fica definida a apresentação de envelope lacrado contendo a Ficha de inscrição,
gerada pelo Sistema; Currículo Vitae; e cópias legíveis autenticadas em cartório ou cópias simples da
documentação declarada como pré-requisito e títulos para contagem de pontos, conforme item 4 e seus
subitens do Edital IEMA Nº 001/2020.
6. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruções contidas neste Edital e das demais
normas do Processo Seletivo.
7. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Temporária de Processo Seletivo para Cargos
em Designação Temporária.
8. As demais convocações para entrega de documentação comprobatória serão realizadas em momento
oportuno, a critério da Administração.
Cariacica/ES, 20 de fevereiro de 2020.

ALAIMAR RIBEIRO RODRIGUES FIUZA
Diretor Presidente

ANEXO I - CANDIDATO CONVOCADOS PARA COMPROVAÇÃO DOS TÍTULOS
SEDE IEMA - JARDIM AMÉRICA – CARIACICA
Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos - Formação: Oceanografia/
Oceanologia - área: Meio Físico /Ambiente Continental e Marinho
CLASSIFICAÇÃO NOME

INSCRIÇÃO

1

Antonio Leonildo Nascimento Dergan

1448583

2

Felipe Sueti Magalhães

1448135

3

Rafael Ribeiro

1447454

4

Mahatma Soares Fernandes

1447089

5

Vitor Leonardo Amaral Rodrigues

1448568

6

Braz Lopes Pereira

1447045

7

Tadeu Silva Galeno

1446456

8

Manuelle Belmiro Ataide

1448294

9

Roderick Moreira Gama

1446453

10

Geraldo Dos Anjos Rios Filho

1447502

11

Poliana Salve Guizardi

1448612

12

Ricardo Da Cunha Bisi Junior

1448562

13

Cecília De Moraes Marino

1448599

14

Lara Gama Vidal

1447599

15

Mariane Silva Coutinho

1448601

16

Fadima Ávila

1447736

17

Juliê Rosemberg Sartoretto

1448542

18

Aika Silveira Miura

1447184

19

Alan Marques Ribeiro

1447866

20

Eduardo Zanotelli Bedim

1446454

ANEXO II – FORMULÁRIO DE RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

FORMULÁRIO DE RELAÇÃO DE DOCUMENTOS
Nome do Candidato:___________________________________________________________
Nº de Inscrição:_______________________________________________________________
Cargo: ______________________________________________________________________
Assinale com um X os documentos contidos no envelope 2ª ETAPA:

( ) Ficha de Inscrição (impressa na página de inscrição);
( ) Cópia simples e legível de Carteira de Identidade (RG) ou cópia autenticada;
(

) Cópia simples e legível do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Comprovante de

situação Cadastral do CPF emitido pelo site da Receita Federal ou cópia autenticada;
(

)

Cópia simples e legível da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria “B” ou

superior, válida;
( ) Cópia simples e legível do Comprovante de Inscrição no Conselho Regional de Classe,
quando couber;
( ) Cópia simples do Diploma devidamente registrado ou do certificado de conclusão de curso
de nível superior , acompanhado de histórico original ou cópia autenticada;
( ) Cópia simples e legível da documentação referente à Qualificação Profissional, utilizada para
pontuar nos critérios estabelecidos no ANEXO II.
( ) Currículo Resumido;
Comprovantes de Títulos - Quantidade: _________;
Indicar os títulos: (

) Doutorado (

) Mestrado (

) Pós graduação

Comprovantes de Experiência profissional – Quantidade: _________;
Indicar a área de experiência:
(

) Exercício de atividade profissional na área ambiental na Administração Pública e/ou na

iniciativa privada, na área do cargo pleiteado.
(

) Exercício de atividade profissional diretamente relacionada com desastres ambientais,

especificamente com impacto em recursos hídricos, no cargo pleiteado.
Declaro serem verdadeiras todas as informações prestadas neste requerimento, ter conhecimento
do presente Edital e preencher os requisitos e condições nele estabelecidos.
Cariacica, _______ de _____________ de 2020.
_________________________________________
Assinatura do (a) candidato

