8ª CONVOCAÇÃO PARA FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO
Edital de Processo Seletivo Simplificado de Contratação em Designação Temporária nº
002/2018 - IEMA.
O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS
HÍDRICOS - IEMA, no uso de suas atribuições legais, torna pública a CONVOCAÇÃO PARA
FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO, referente ao Processo Seletivo do Edital nº 002/2018 para a
contratação de servidores em designação temporária para os cargos de Agente de
Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos.
Considerando que a candidata Vera Vanda Jeanmonod Luz, convocada para o Cargo 04:
Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos - formação: Ciências Sociais
Aplicadas, Sociologia, Economia, Administração, Serviço Social e Geografia, com experiência na
área ambiental - Área: Meio Físico / Ambiente Continental, não compareceu para
formalização do Contrato junto ao IEMA, na data estipulada na 06º Convocação para
Formalização de Contrato.
1. DA CONVOCAÇÃO PARA FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO:
1.1 O candidato que tiveram seus títulos avaliados e deferidos, conforme quadro abaixo, em
conformidade com o item 6 do Edital de Abertura nº 002/2018, deverão apresentar
documentação original, pessoalmente, para conferência da área de Ingresso de Servidor, na
Coordenação de Gestão de Pessoas - CGEP, nos dias 03 a 08 de janeiro de 2019, no
horário das 9 às 15 h, na Sede do IEMA, no endereço sito à Rodovia BR 262, KM 0, s/n Jardim América, Cariacica - ES, 29140-500, Prédio II.

CARGO
NOME
Cargo 04: Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos
Hídricos - formação: Ciências Sociais Aplicadas, Sociologia,
Priscila Novaes
Economia, Administração, Serviço Social e Geografia, com
Figueiredo
experiência na área ambiental - Área: Meio Físico /
Ambiente Continental
Cargo 02: Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos
Hídricos - formação: Biologia, com experiência em
ictiofauna, PCH e CGH - Área: Meio Físico /Ambiente
Continental e Marinho

Leydiane Nunes
Rodrigues

INSCRIÇÃO

960873

948836

1.1.1 Para efeito de formalização do contrato fica definida a apresentação de cópia legível
autenticada em cartório ou do original para conferência dos seguintes documentos:
a. Certificado de conclusão ou diploma de curso de nível Superior, expedido por instituição de
ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de
Educação.
b. CPF ou comprovante de situação cadastral do CPF emitido pelo site da Receita;
c. Carteira de Identidade (RG), com número, órgão expedidor e data de expedição da mesma;
d. Certidão de nascimento ou casamento;
e. Certidão de nascimento de dependentes (se possuir);
f. Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (páginas contendo a data de expedição,
número e serie, dados pessoais e a página onde se efetua o registro de primeiro emprego,
mesmo se estiverem em branco)
g. Título de eleitor com comprovante da última votação ou declaração de quitação da justiça
eleitoral;

h. Certificado de reservista ou CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação), para os
candidatos do sexo masculino;
i. Comprovante do Extrato de Cadastramento no PIS/PASEP emitidos pelo Banco do Brasil
e/ou Caixa Econômica Federal, se possuir;
j. Certidão negativa de débitos com a Fazenda Pública Estadual;
k. Certidão de regularidade junto ao Conselho de Classe e Carteira do Conselho de Classe (para
profissionais com registro obrigatório);
l. Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de Identificação da
Superintendência de Polícia Técnico Cientifica);
m. Comprovante de residência (conta de água, energia elétrica ou telefone);
n. 01 (uma) foto 3x4 recente;
o. Laudo Médico (Atestado de Médico do Trabalho declarando a aptidão do candidato ao
desempenho das funções profissionais inerentes ao cargo).
p. Ficha de inscrição devidamente preenchida.
Cariacica/ES, 27 de dezembro de 2018.

SERGIO FANTINI DE OLIVEIRA
Diretor Presidente – IEMA

