GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE SIREITOS HUMANOS
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

EDITAL 002/2017 – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – REGIONAL METROPOLITANA
CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA
O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo – IASES, vinculado à Secretaria de Estado
de Direitos Humanos – SEDH, convoca os candidatos ao cargo de Agente Socioeducativo –
Regional Metropolitana do processo seletivo 002/2017 a comparecerem nos locais, dias e horários
abaixo definidos, para apresentação da documentação comprobatória.
1 – 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 .
2 - Os candidatos deverão anexar os documentos descritos no 8.1.1.1 do edital em envelope lacrado,
anexando em sua parte externa o Formulário de Relação de Documentos (constante no Anexo I do
edital) e entregar no local abaixo definido, de acordo com a sua classificação.
3 - Não será aceito, em hipótese alguma, o recebimento da documentação comprobatória fora da
data, horário e do local estabelecido no item 6 e seus subitens desta publicação, e nem por
Correios, fax ou email.
4 – De acordo com o item 8.1.1.3 do edital, a documentação comprobatória poderá ser entregue por
terceiros mediante procuração simples.
5 – De acordo com o item 9.13 do edital 002/2017 os candidatos que não atingiram o quantitativo
mínimo de 20 (vinte) pontos estarão automaticamente eliminados do processo seletivo.
6 – O local, data e horário para entrega da documentação encontra-se abaixo relacionado:
Horário: 09:00 às 17:00
Local: CIASE – Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo, Av. Dario Lourenço de Souza, 110,
Mario Cypreste, Vitória-ES
DATA
20/06/2018
21/06/2018

CARGO
Agente Socioeducativo - Feminino
Agente Socioeducativo - Masculino
Agente Socioeducativo – Masculino

CLASSIFICAÇÃO
351 a 500
1201 a 1400
1401 a 1800

7 - As demais convocações para entrega de documentação comprobatória serão realizadas em momento
oportuno, à critério da Administração.

Vitória/ES, 14/06/2018

CLÁUDIA LAURETH FAQUINOTE
Diretora Presidente do IASES
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