PERGUNTAS FREQUENTES

1. Como é retirada a Ficha de Inscrição?
Ao final da sua inscrição, o sistema da à opção de imprimir a ficha de inscrição, caso não tenha
impresso, acesse o portal do candidato no site da www.selecao.es.gov.br > Login e Senha >
Candidato > Minhas Inscrições > COMPROVANTE.
2. O Processo Seletivo é para cadastro de reserva?
Sim. O Processo Seletivo da SESA destina-se a formação de cadastro de reserva para
contratação em regime de designação temporária para atender as necessidades de
excepcional interesse público da Secretaria do Estado de Saúde (SESA) nas unidades
pertencentes à rede de todo o Estado.
3. Quantas seriam as etapas do Processo Seletivo?
O Processo Seletivo é composto por 3 (três) etapas, sendo elas:
a) 1ª ETAPA - INSCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DE TÍTULOS: serão realizadas eletronicamente através
do site www.selecao.es.gov.br e terão caráter classificatório, de acordo com os requisitos
estabelecidos para cada cargo, dispostos no anexo I deste Edital. Esta etapa será totalmente
informatizada.
b) 2ª ETAPA - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL - Convocação dos candidatos classificados para a apresentação da
documentação comprobatória exigida, para avaliação das informações prestadas na 1ª ETAPA.
Nesta etapa os candidatos aprovados irão compor o cadastro de reserva, visando à
formalização do Contrato Temporário de acordo com a conveniência da Administração. Esta
etapa é eliminatória.
c) 3ª ETAPA - FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: Formalização do Contrato de Prestação de
Serviço em Caráter Temporário de acordo com a conveniência da Administração, nos termos
do item 7.15. Esta etapa é eliminatória.
4. O novo Processo Seletivo invalida os anteriores?
Não, o novo processo seletivo só convocará os cargos que não possuem cadastro de reserva
nos processos seletivo anteriores. Os editais anteriores permanecerão válidos até 25/11/2016.
5. Posso fazer inscrição no novo processo seletivo mesmo que já tenha feito minha
inscrição nos processos anteriores?
Sim, o antigo só tem validade até 25/11/2016.
6. Posso fazer mais de 01 (uma) inscrição?
Sim, de acordo com o edital é permitido até 02 (duas) inscrições, podendo ser para dois cargos
ou localidades diferentes.
7. Os cursos feitos na área técnica serão pontuados para os cargos de nível técnicos?

Não, para os cargos de nível técnico somente será pontuada a experiência profissional. Caso
tenha nível superior no cargo serão pontuados somente os títulos de pós-graduação, mestrado
e doutorado.
8. Posso fazer inscrição para uma unidade especifica?
Não, o processo seletivo foi concebido sob novos moldes e as inscrições serão feitas somente
por microrregião.
9. Posso mandar meu currículo por e-mail?
Não, as inscrições são feitas pelo site WWW.selecao.es.gov.br.

10. Posso EXCLUIR minha inscrição?
Para que seja feita a exclusão da inscrição o candidato deverá comparecer na SESA/NRS,
munido dos seguintes documentos:




CPF
RG ou CNH
FICHA DE INSCRIÇÃO

Horários de atendimento:
Segunda a Sexta 08h as 12h

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (SESA)
Rua Eng. Guilherme José Monjardim Varejão, 225 – Ed. Enseada Plaza - Enseada do Suá
CEP: 29050-260 - Vitória / ES
11. O que é considerado como atividades/serviços prestados por meio de
contrato de trabalho?
São as atividades/serviços de pessoas AUTÔNOMAS ou PRESTADORAS DE SERVIÇO.

