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ANEXO II

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE RETIRADA
DE LOTE – TRRL

1ª VIA: Prefeitura

LEILÃO Nº 002/2021 – DATA: xx/xx/2021.
COMITENTE: Prefeitura Municipal de Vitória/ES

LEILÃO Nº 002/2021 – DATA: xx/xx/2021.

COMITENTE: Prefeitura Municipal de Vitória/ES.

ARREMATANTE: _____________________________________

LOTE: Lote nº_____________________________________
(nº e nome/descrição do lote).

Declaro, para os devidos fi ns, ter retirado, na presente data, 
o lote acima descrito, arrematado no leilão em questão, 
conforme descrição contida no Edital de Leilão publicado, tendo 
concordado com o estado e as condições em que se encontra, 
não tendo nada a reclamar quanto ao mesmo. Declaro, ainda, 
que recebi a Carta de Arrematação assinada pela Prefeitura, e 
que atenderei rigorosamente o Edital do Leilão, do qual possuo 
pleno e total conhecimento.

Data: ___/___/____

Nome:____________________________________________
Nome: ____________________________________  

p/ Arrematante p/ Prefeitura

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE RETIRADA
 DE LOTE – TRRL
2ª VIA: GESTTO

LEILÃO Nº 002/2021 – DATA: xx/xx/2021.
COMITENTE: Prefeitura Municipal de Vitória/ES

LEILÃO Nº 002/2021 – DATA: xx/xx/2021.

COMITENTE: Prefeitura Municipal de Vitória/ES.

ARREMATANTE: _____________________________________

LOTE: Lote nº______________________________________
(nº e nome/descrição do lote).

Declaro, para os devidos fi ns, ter retirado, na presente data, 
o lote acima descrito, arrematado no leilão em questão, 
conforme descrição contida no Edital de Leilão publicado, tendo 
concordado com o estado e as condições em que se encontra, 
não tendo nada a reclamar quanto ao mesmo. Declaro, ainda, 
que recebi a Carta de Arrematação assinada pela Prefeitura, e 
que atenderei rigorosamente o Edital do Leilão, do qual possuo 
pleno e total conhecimento.

Data: ___/___/____

Nome:____________________________________________
Nome: ____________________________________  

p/ Arrematante p/ Prefeitura

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE RETIRADA
 DE LOTE – TRRL 

3ª VIA: ARREMATANTE

LEILÃO Nº 000/2021 – DATA: xx/xx/2021.
COMITENTE: Prefeitura Municipal de Vitória/ES

LEILÃO Nº 002/2021 – DATA: xx/xx/2021.

COMITENTE: Prefeitura Municipal de Vitória/ES.

ARREMATANTE: _____________________________________

LOTE: Lote nº_____________________________________ 
(nº e nome/descrição do lote).

Declaro, para os devidos fi ns, ter retirado, na presente data, 
o lote acima descrito, arrematado no leilão em questão, 
conforme descrição contida no Edital de Leilão publicado, tendo 
concordado com o estado e as condições em que se encontra, 
não tendo nada a reclamar quanto ao mesmo. Declaro, ainda, 
que recebi a Carta de Arrematação assinada pela Prefeitura, e 
que atenderei rigorosamente o Edital do Leilão, do qual possuo 
pleno e total conhecimento.

Data: ___/___/____

Nome:____________________________________________
Nome: ____________________________________  

p/ Arrematante p/ Prefeitura

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

EDITAL Nº 017/2021
O Município de Vitória, por intermédio da Secretaria de Gestão e 
Planejamento – SEGES, faz saber que realizará, nos termos da 
Lei nº 7.534/2008, Processo Seletivo Simplifi cado em caráter 
de urgência para a contratação temporária de profi ssionais na 
função constante abaixo, com vistas a atender às necessidades 
de excepcional interesse público do Município de Vitória: 
(Autorização no Processo Nº 3148471/2021)
1- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1.1 – É condição essencial para inscrever-se neste Processo 
Seletivo Simplifi cado o conhecimento e aceitação das instruções 
e normas contidas neste Edital. Ao confi rmar a inscrição, o 
candidato declara que conhece e concorda plena e integralmente 
com os termos deste Edital e a legislação vigente.
1.2 – As dúvidas em relação ao presente processo deverão ser 
dirimidas junto à Coordenação de Recrutamento e Seleção da 
SEGES – processoseletivo@vitoria.es.gov.br – telefone 3382-
6071.
1.3 – O candidato deverá acompanhar todas as publicações 
e informações referentes a este certame, desde o EDITAL 
DE ABERTURA até o EDITAL DE CONVOCAÇÃO, por meio 
do Diário Ofi cial do Município (diarioofi cial.vitoria.es.gov.
br) e do endereço eletrônico selecao.vitoria.es.gov.br, não se 
responsabilizando este Município por outras informações.
1.4 – Este certame trata da contratação por tempo determinado 
destinado a atender as demandas da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente – SEMMAM.

Tabela 01 – Detalhes da Função

2. DA FUNÇÃO:

2.1 – MÉDICO VETERINÁRIO

DESCRIÇÃO 
SUMÁRIA

Realizar estudos, pesquisas e 
levantamentos de informações que 
forneçam subsídios à formulação 
de políticas, diretrizes e planos 
para implantação, funcionamento 
e manutenção de programas 
relacionados à prevenção, promoção, 
assistência e recuperação da saúde 
dos animais e da população.

REQUISITOS

· Curso Superior Completo em Medicina 
Veterinária;

· Registro Profi ssional no Conselho 
Regional da classe.

VENCIMENTO 
MENSAL R$ 3.198,30

CARGA HORÁRIA 20 (vinte) horas semanais

VAGAS  02 + CR.

3. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO:
3.1 – DA INSCRIÇÃO
3.1.1 – A inscrição será realizada EXCLUSIVAMENTE pela 
internet: o candidato deverá acessar o endereço eletrônico 
selecao.vitoria.es.gov.br, onde constam o Edital e a Ficha de 
Inscrição Online. 

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

EDITAL Nº 017/2021

www.pciconcursos.com.br
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3.1.1.1 – A inscrição estará disponível a partir das 08h do 
dia 06/09/2021 até às 23h59min do dia 15/09/2021, 
ininterruptamente, considerando o horário ofi cial de Brasília/DF.
3.1.2 – No momento da inscrição, o candidato deverá preencher 
os campos conforme orientações disponíveis no site e o disposto 
neste Edital.
3.1.2.1 – Para efeito de pontuação, só serão computados os 
registros que forem selecionados/digitados pelo candidato e 
concluídos por meio do botão “ADICIONAR”. 
3.1.2.2 – Ao clicar em “ENVIAR”, não será possível alterar as 
informações declaradas pelo candidato.
3.1.3 – É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato 
o completo e correto preenchimento dos dados da fi cha 
de inscrição. Presumir-se-ão verdadeiras as informações 
prestadas pelo candidato no ato da inscrição. Durante a etapa 
de Convocação, a não comprovação das informações declaradas 
na inscrição implicará na ELIMINAÇÃO do candidato.
3.1.4 – A Prefeitura Municipal de Vitória não se responsabilizará 
por eventuais prejuízos causados pelo preenchimento 
incorreto dos dados de inscrição, nem pela inscrição não 
efetivada por motivos de ordem técnica em equipamentos 
utilizados pelo candidato, bem como falhas de comunicação ou 
congestionamento de linhas de comunicação que impossibilitem 
a transferência dos dados.
4. DOS CANDIDATOS QUE SE DECLARAREM COM 
DEFICIÊNCIA:
4.1 – Neste Processo Seletivo Simplifi cado fi cam reservadas 
5% (cinco por cento) do total das vagas disponibilizadas para 
contratação temporária na função a ser ocupada, para os 
candidatos que se declararem defi cientes, e cujas atribuições 
da função sejam compatíveis com a defi ciência.
4.2 – O candidato que desejar se inscrever como pessoa com 
defi ciência marcará esta opção no momento em que estiver 
preenchendo a Ficha de Inscrição Online.
4.3 – Ressalvadas as disposições contidas neste Edital, os 
candidatos que se declararem com defi ciência participarão do 
Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais 
candidatos.
4.4 – De forma excepcional, conforme Decreto Municipal 
nº 19.541 publicado em 09/06/2021, durante o período 
de pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), nos Processos 
Seletivos municipais, o candidato que se declarar pessoa 
com defi ciência será avaliado por médico do trabalho desta 
Municipalidade mediante agendamento.
4.4.1 –  O candidato comparecerá à Medicina do Trabalho em 
dia, horário e local a ser especifi cado posteriormente.
4.4.1.1 –  O candidato deve apresentar no dia agendado, cópia 
original do Laudo Médico, emitido nos últimos 12 (doze) meses, 
atestando a espécie e o grau ou nível da defi ciência, com 
expressa referência ao código correspondente da Classifi cação 
Internacional de Doenças (CID-10), citação do nome do (a) 
candidato (a), carimbo indicando o nome, número do CRM e a 
assinatura do (a) médico (a) responsável por sua emissão bem 
como a provável causa da defi ciência.
4.4.2 – O Médico do Trabalho do Município deverá avaliar a 
compatibilidade da defi ciência do candidato para o exercício 
do cargo ou função, levando em consideração as atribuições 
previstas em lei e regulamentos para cada cargo ou função, 
emitindo um parecer com o resultado desta avaliação.
4.4.2.1 – O Laudo Médico será avaliado por médico do trabalho 
desta Municipalidade, que tem a prerrogativa de solicitar 
quaisquer documentos médicos para esclarecimentos ou para 
conclusão do procedimento.
4.5 – Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas 
aos candidatos com defi ciência e terá seu nome somente na 
listagem geral deste Processo Seletivo Simplifi cado o candidato 
que: não atender ao disposto no item anterior, não comparecer 
à perícia médica ou não for enquadrado como defi ciente, nos 
termos do Decreto Municipal nº 13.460/2007.
4.6 – Terá seu nome na listagem geral e também na listagem 
específi ca para pessoas com defi ciência neste Processo Seletivo 
Simplifi cado, o candidato que for enquadrado como defi ciente 
e que tiver sua defi ciência avaliada como compatível com as 
atribuições da função pleiteada, conforme Laudo Médico emitido 
pela Perícia do Município de Vitória.

4.7 – Será ELIMINADO do Processo Seletivo Simplifi cado, o 
candidato que tiver sua defi ciência avaliada como incompatível 
com as atribuições da função pleiteada, conforme Laudo Médico 
emitido pela Perícia do Município de Vitória.
4.8 – O fornecimento do Laudo Médico é de responsabilidade 
exclusiva do candidato e o mesmo terá validade somente para 
este Processo Seletivo Simplifi cado e não será devolvido, assim 
como não serão fornecidas cópias a ele concernentes.
5. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:
5.1 – O Processo Seletivo será realizado nas seguintes ETAPAS:
1ª ETAPA – DA INSCRIÇÃO:
Preenchimento da Ficha de inscrição no site selecao.vitoria.
es.gov.br. Possui caráter classifi catório, de acordo com os 
requisitos estabelecidos para o cargo.
2ª ETAPA – DA COMPROVAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 
DECLARADAS e DOCUMENTOS PARA ADMISSÃO:
Convocação para comprovação dos requisitos para contratação 
(item 2), do tempo de exercício profi ssional e qualifi cação 
profi ssional (item 8), e da apresentação da documentação para 
admissão. Essa etapa possui caráter eliminatório/classifi catório, 
conforme disposto no item 12.3.
5.2 - O candidato deve cadastrar cada período de experiência 
de forma individual. Períodos sem vínculo entre uma experiência 
e outra não deverão ser informados. Caso o candidato não 
observe essa orientação, fi ca ciente de que esses períodos 
sem vínculo serão desconsiderados para fi ns de experiência 
profi ssional, ocasionando em sua ELIMINAÇÃO.
5.3 – A pontuação de que trata o item 8 deste Edital terá valor 
máximo de 100 (cem) pontos, conforme indicado abaixo:

Tabela 02 – Pontuação por área

ÁREA PONTOS
I – EXERCÍCIO PROFISSIONAL 60
II – QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 40

TOTAL 100

5.3.1 – Não serão computados os pontos que ultrapassarem o 
limite estabelecido.
5.3.2 – O procedimento de entrega da documentação na fase de 
comprovação de EXERCÍCIO PROFISSIONAL e QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL será defi nido no Edital de Convocação. 
5.4 – A 2º etapa ocorrerá conforme necessidade da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente.
6. DA COMPROVAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DECLARADAS:
6.1 – Todas as informações declaradas pelo candidato no ato da 
inscrição deverão ser comprovadas para efeitos de convocação 
e contratação.
6.2 – Essa etapa terá caráter ELIMINATÓRIO.
6.3 – Na hipótese da não comprovação das informações 
declaradas no EXERCÍCIO PROFISSIONAL e QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL e/ou não comprovação do requisito para 
contratação no cargo (item 2), o candidato será ELIMINADO do 
Processo Seletivo.
6.4 – Somente serão validados os documentos que comprovem 
o EXERCÍCIO PROFISSIONAL que especifi carem dia/mês/ano 
de entrada e dia/mês/ano de saída do serviço, e que tenham 
ocorrido após a conclusão do curso exigido no requisito ao cargo 
para o qual concorre.
6.5 – Os candidatos que declararem algum EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL em vigor (sem data de saída), ou aqueles que 
tiverem algum EXERCÍCIO PROFISSIONAL que se encerrou 
durante o período de inscrições deste Processo Seletivo 
Simplifi cado, deverão preencher o campo “Data de Saída” no 
site de inscrições. Para ambos os casos, a data fi nal considerada 
para fi ns de pontuação será a do primeiro dia de inscrições 
deste Processo Seletivo Simplifi cado.
6.6 – Somente será pontuado o título de QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL concluído até a Data de Inscrição neste Processo 
Seletivo e de acordo com as normatizações contidas no item 8.
6.7 – O candidato deverá optar por inserir até 3 (três) cursos 
do ANEXO I – ÁREA II, sendo desconsiderado o excedente caso 
ultrapasse o limite de 40 pontos.

www.pciconcursos.com.br
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7. DA COMPROVAÇÃO DO REQUISITO:
7.1 – A comprovação do REQUISITO da função (item 2) se dará 
da seguinte forma: 
7.2 – Diploma para comprovação da escolaridade mínima 
exigida. 
7.2.1 – Será aceito o Histórico Escolar contendo 
obrigatoriamente a data na qual o candidato colou grau e o 
reconhecimento do curso no MEC. 
7.2.2 – Para quem se formou a partir de 01 de janeiro de 
2018, será aceita Declaração OU Certidão de Conclusão, 
contendo obrigatoriamente a data na qual o candidato colou 
grau e o reconhecimento do curso no MEC.
7.3 – A documentação de escolaridade expedida por órgãos 
estrangeiros deverá ser revalidada pelo Ministério de Educação 
e Cultura – MEC.
7.4 – Inscrição no Conselho Regional da classe.
7.5 – Todos os documentos de que trata este item deverão 
abranger frente e verso.
7.6 – Na hipótese de não comprovação ou de comprovação 
inadequada dos requisitos mínimos exigidos para o cargo, o 
candidato estará ELIMINADO deste Processo Seletivo.
8. DA COMPROVAÇÃO EXERCÍCIO E QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL 
8.1 – Serão considerados para fi ns de pontuação e classifi cação 
do candidato na listagem fi nal deste Processo Seletivo o seu 
EXERCÍCIO PROFISSIONAL e a sua QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL, considerando as exigências abaixo:
a) EXERCÍCIO PROFISSIONAL: experiência estritamente 
prestada na função pleiteada, a partir da conclusão do curso 
exigido no REQUISITO (item 2), devendo ser comprovado 
conforme padrão especifi cado na Tabela 03, abaixo.
b) QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL: cursos relacionados a 
função pleiteada.

Tabela 03 – Comprovação de Exercício Profi ssional

ATIVIDADE 
PRESTADA COMPROVAÇÃO

8.1.1 – Em 
Órgão Público

Documento expedido pelo Poder 
Federal, Estadual ou Municipal, 
conforme o âmbito da prestação da 
atividade, em papel timbrado, com 
carimbo do órgão expedidor, datado 
e assinado pelo Departamento de 
Pessoal/Recursos Humanos. Não 
serão aceitas declarações expedidas 
por qualquer órgão que não 
especifi cado neste item.

8.1.2 – Em 
Empresa Privada

Carteira de trabalho contendo as 
páginas de identifi cação (foto e 
dados pessoais/qualifi cação civil) E 
o(s) registro(s) do(s) contrato(s) de 
trabalho. 

8.1.3 – Como 
prestador de 
serviços
e/ou autônomo

Contrato de prestação de serviços 
E declaração da empresa ou do 
setor onde atua/atuou, em papel 
timbrado ou com carimbo de CNPJ, 
data e assinatura do responsável pela 
emissão da declaração, comprovando 
efetivo período de atuação no cargo.

8.1.4 – A pontuação desta área da avaliação está discriminada 
no Anexo I – Área I.
8.1.5 – O Exercício Profi ssional poderá ser comprovado a sua 
atuação em ATENDIMENTO CLÍNICO, EXPERIÊNCIA CIRÚRGICA 
E EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS, por meio de declaração, 
em papel timbrado ou contendo carimbo de CNPJ, expedida 
pela empresa ou setor de atuação, datada e assinada pelo 
responsável, conforme especifi cado no item 8 – Tabela 03.
8.1.6 – Nos casos em que o comprovante de exercício 
profi ssional identifi car a função apenas por sigla ou quando 
a nomenclatura da função exercida for diferente da função 
pleiteada, o candidato deverá complementar as informações 
descritas nos subitens 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3, apresentando 
declaração emitida pela empresa ou setor de atuação, em papel 
timbrado ou com carimbo de CNPJ, datada e assinada pelo 
responsável pela emissão do documento.

8.1.7 – Não haverá limite para apresentação de documentos 
comprobatórios de tempo de serviço, sendo vedada a contagem 
cumulativa de tempo de serviço prestado em diferentes locais 
em um mesmo período.
8.2 – Para fi ns de pontuação, a data inicial para contagem do 
tempo de Exercício Profi ssional, será considerada na seguinte 
ordem: 
a) A data de colação de grau do curso exigido no REQUISITO da 
função pleiteada;
b) A data de expedição do comprovante de conclusão do curso 
exigido no REQUISITO da função;
c) A data da inscrição no respectivo Conselho de Classe. 
8.3 – Não será aceito para fi ns de pontuação o Exercício 
Profi ssional: prestado na qualidade de proprietário/sócio de 
empresa, estagiário ou voluntário, monitor ou ofi cineiro.
8.4 – Para todos os documentos comprobatórios a serem 
apresentados será aceita a presença de assinatura digital, 
desde que esteja válida no momento de sua apresentação.
8.5 – Considera-se QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL -  cursos 
relacionados à função pleiteada.
8.5.1 – A pontuação desta área da avaliação está discriminada 
no Anexo Único – Área II.
8.5.2 – O curso de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) 
deverá ser apresentado por meio de Certifi cado.
8.5.2.1 – Em caso de impossibilidade de apresentação do 
certifi cado, por ainda não ter sido emitido pela Instituição 
de Ensino, será aceita, Declaração ou Certidão de Conclusão 
do curso de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) se o 
curso for concluído a partir de 01/01/2020, desde que 
acompanhado do histórico escolar do curso, com data de 
conclusão e aprovação da monografi a.
8.5.2.2 – O curso de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização), 
expedido por universidades estrangeiras, somente será aceito 
se reconhecido por universidades que possuam cursos de 
pós-graduação reconhecidos e avaliados, na mesma área de 
conhecimento e em nível equivalente ou superior, conforme 
legislação que trata da matéria.
8.6 – Para os cursos de Mestrado e Doutorado, exigir-se-á o 
Diploma no qual conste à comprovação da defesa e aprovação 
da dissertação/tese.
8.6.1 –  Em caso de impossibilidade de apresentação do 
diploma, por ainda não ter sido emitido pela Instituição de 
Ensino, serão aceitas, Declarações ou Certidões de Conclusão 
dos cursos de Mestrado e Doutorado se o curso for concluído a 
partir de 01/01/2020, desde que constem do referido documento 
a comprovação da defesa e aprovação da dissertação/tese, 
acompanhado do histórico. O envio somente da Ata de defesa 
de Tese, não acompanhada da declaração da Instituição de 
Ensino, não será considerado para fi m de pontuação.
8.6.2 – Os diplomas de Mestrado e Doutorado expedidos 
por universidades estrangeiras somente serão aceitos se 
reconhecidos por universidades que possuam cursos de Pós-
Graduação reconhecidos e avaliados, na mesma área de 
conhecimento e em nível equivalente ou superior, conforme 
legislação que trata da matéria.
8.6.3 – No caso de diploma que não informe especifi camente a 
data do início do curso, deverá ser apresentada, também, uma 
declaração informando a referida data.
8.6.4 – Para os diplomas que estiverem com grafi a do nome 
diferente do nome atual do candidato, o mesmo deverá 
encaminhar documentação comprobatória para esclarecer a 
alteração.
8.7 – Considera-se cursos/evento: jornadas, formações 
continuadas, ofi cinas, programas, treinamentos, semana, 
projeto de extensão e ciclos, palestras, congressos, simpósios, 
fóruns, encontros e seminários.
8.7.1 – Os cursos deverão ser comprovados por meio de 
certifi cados. 
8.8 – A pontuação desta área da avaliação está discriminada no 
Anexo Único – Área II.
8.8.1 – Somente serão pontuados cursos/evento  concluídos a 
partir de 01 de janeiro de 2016. 

www.pciconcursos.com.br
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8.8.2 – Para pontuação dos cursos em que o candidato não 
possua CERTIFICADO, será necessária a entrega de declaração 
de conclusão em papel timbrado ou contendo o carimbo de 
CNPJ da entidade que forneceu o curso, data de conclusão do 
mesmo, carimbo e assinatura do responsável pela emissão do 
documento e data de expedição do mesmo. 
8.9 – Certifi cados de Cursos só terão validade quando redigidos 
em português. 
8.9.1 – Cursos redigidos em outro idioma deverão ainda 
estar acompanhados de documento expedido por tradutor 
juramentado.
8.10 – Todos os documentos de que trata este item deverão 
abranger frente e verso.
9. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES, CLASSIFICAÇÃO 
E PRAZO DE VALIDADE:
9.1 – O Resultado Final deste Processo Seletivo Simplifi cado 
será aferido pelo somatório dos pontos obtidos no Exercício 
Profi ssional e Qualifi cação Profi ssional.
9.2 – A listagem de classifi cação dos candidatos aprovados dar-
se-á na ordem decrescente do total de pontos obtidos.
9.3 – Caso haja empate na totalização dos pontos, o critério 
de desempate a ser utilizado será: Área I – EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL, seguido por MAIOR IDADE.
9.4 – Este Processo Seletivo Simplifi cado, em caráter de 
urgência terá validade de 18 (dezoito) meses, a partir da data 
da homologação do resultado fi nal, podendo ser prorrogado por 
até igual período, a critério do Município.
10. DA CONVOCAÇÃO 
10.1 –  A convocação dos candidatos classifi cados neste 
Processo Seletivo obedecerá a ordem de classifi cação do 
Resultado Final e será efetuada em Edital próprio, publicado 
no Diário Ofi cial do Município, de acordo com a classifi cação 
decrescente de pontuação dos candidatos.
10.2 – Para fi ns de atendimento à convocação, o candidato 
deverá OBRIGATORIAMENTE apresentar todas as documentações 
comprobatórias dos itens declarados no ato de inscrição de 
acordo com o disposto no Edital de Convocação de candidatos.
11. DA CONTRATAÇÃO:
11.1 – Para a contratação por meio deste Processo Seletivo 
Simplifi cado, o candidato deverá ser convocado por meio 
de Edital publicado no Diário Ofi cial do Município de Vitória 
(diarioofi cial.vitoria.es.gov.br/) ou por meio do site selecao.
vitoria.es.gov.br;
11.1.2 – Ser brasileiro nato ou naturalizado;
11.1.3 – Possuir a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, 
na data da contratação;
11.1.4 – Durante o período de pandemia do novo Coronavírus 
(COVID-19), para os candidatos que não se declararam 
defi cientes, não será realizada perícia médica para admissão 
em processos seletivos, devendo o convocado enviar, junto 
com os documentos necessários à sua admissão, laudo 
médico admissional emitido por empresa especializada 
(Decreto nº 19541/2021).
11.1.5 –  ENVIAR/ENTREGAR, pelo meio estabelecido 
no Edital de Convocação, a seguinte documentação 
obrigatória para a contratação (cópia simples):
a) Comprovante de escolaridade (curso completo);
b) Registro no Conselho de Classe e certidão de quitação;
c) Documento de identidade ofi cial com foto - RG (frente e 
verso, com o número e a data de expedição);
d) Comprovante de Situação Cadastral no CPF – Internet/ 
ReceitaFederal. Com nome conforme consta na Certidão de 
Nascimento ou Casamento apresentada; 
e) Certidão de Quitação Eleitoral;
Certidão entregue deve constar a informação de que está 
“QUITE com a Justiça Eleitoral”. Obs: Caso não consiga emitir 
pelo site www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-
eleitoral, procure o Cartório Eleitoral.
f) Certidão de Nascimento ou de Casamento;
g) CPF do cônjuge;
h) Certidão Nascimento E CPF do(s) fi lho(s) (informados na 
fi cha familiar);

i) Comprovação da situação militar (no caso de candidatos 
do sexo masculino) Documentos aceitos: Certifi cado de 
Reservista de 1ª ou 2ª categoria, Certifi cado de Dispensa de 
Incorporação (antigo Certifi cado de Reservista de 3ª categoria), 
Certifi cado de Isenção, Certidão de Situação Militar, Carta 
Patente, Provisão de Reforma, Atestado de Situação Militar, 
Atestado que comprove estar desobrigado do Serviço Militar, 
Carteira de Identidade Militar, Cartão de Identifi cação Militar e 
Certifi cado de Dispensa do Serviço Alternativo.
Obs.: Homens a partir de 46 anos estão dispensados da 
apresentação deste documento.
j) Comprovante de residência: energia, água, telefone (emitidos 
há no máximo 3 (três) meses) ou contrato de locação;
k) Documento que conste o seu NOME, número da AGÊNCIA e 
o número da CONTA CORRENTE em um dos seguintes bancos: 
Banestes, Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil e 
Bradesco;
l) Comprovante de inscrição no PIS/PASEP ATUALIZADO 
(emitido pela Caixa Econômica Federal ou pelo Banco do 
Brasil);
No comprovante de inscrição deve constar o mesmo número 
da “Consulta na Qualifi cação Cadastral”. Caso o número do 
PIS/PASEP do comprovante entregue for diferente do número 
que consta na “Consulta Qualifi cação Cadastral”, você deverá 
procurar o seu banco para solicitar a unifi cação, pois só pode 
haver um número de PIS/PASEP ativo;
m) Comprovante da “Consulta da Qualifi cação Cadastral” 
impresso – site: http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/
pages/index.xhtml;
Após a verifi cação cadastral, será apresentado o resultado da 
consulta. Caso apareça a mensagem “Os dados estão corretos.”, 
não há divergências que devem ser corrigidas. Caso haja 
divergência nos dados informados, aparecerá uma mensagem 
com orientações para que se proceda a correção e, somente 
após a correção das divergências, poderá assinar o contrato;
n) CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social  (frente e 
verso, contendo as páginas de foto e informações pessoais);
o) 01 (uma) foto 3 x 4 recente;
p) Certidão (ou Declaração) de Acúmulo de Cargo, devidamente 
assinada e carimbada, emitida pelo setor responsável:
- No caso de *Acúmulo em órgão externo: emitido pela área 
de Recursos Humanos Geral do órgão (não será aceita 
declaração emitida pela Secretaria de Lotação);
- No caso de *Acúmulo na PMV: emitido pelo RH da Secretaria 
de Lotação (não será aceita declaração da Chefi a Imediata);
- Conforme determina o Decreto nº 17.953, de 20/12/2019, a 
Declaração deverá conter: nome do servidor, data de admissão, 
nome do cargo/função, tipo de vínculo, jornada de trabalho 
(carga horária), horário de trabalho, e se trabalha em regime 
de escala ou não;
- Não ter tido, em vínculos anteriores com Administração 
Pública de Vitória, rescindido, exonerado ou demitido em 
decorrência do artigo 14, incisos I, III, IV e V, da Lei Municipal 
nº 7534/2008, e/ou ato motivado pela Corregedoria e/ou por 
determinação judicial.
11.2 – Caso o candidato deixe de apresentar a documentação 
exigida para a Admissão ou fi car pendente de algum documento 
nos moldes estabelecidos neste item e no Edital de Convocação, 
decorrido o prazo para ingresso, a contratação não se 
concretizará e será ELIMINADO do certame.
12. DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES:                 
12.1 – Será ELIMINADO o candidato que:
a) Apresentar documentos ilegíveis, incompletos ou rasurados.
b) Prestar declaração inverídica, inexata ou, ainda, que não 
possa satisfazer todas as condições estabelecidas neste Edital, 
bem como apresentar documentos irregulares.

www.pciconcursos.com.br
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12.2 – Os candidatos estarão sujeitos ao cumprimento do 
horário de trabalho determinado pela Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, bem como a atuar na localidade de necessidade 
do Município. Na impossibilidade de cumprir este horário ou 
de atuar nos locais indicados, o mesmo será ELIMINADO em 
qualquer tempo.
12.3 – Será reclassifi cado para o último lugar da listagem de 
classifi cação geral da respectiva função:
a) O convocado que  não comparecer ou deixar de enviar a 
documentação no prazo estipulado no Edital de Convocação;
b) O candidato que se enquadrar nas disposições dos incisos III 
e IV do Art. 9º da Lei Nº 7.534/08, que dispõe sobre contratação 
por tempo determinado.
12.3.1 – A reclassifi cação só acontecerá uma única vez.
12.4 – O candidato que for assinar contrato de prestação de 
serviço por tempo determinado com este Município fi ca ciente 
de que deverão ser observadas as vedações contidas nos 
incisos XVI, XVII e §10 do Art. 37 da Constituição Federal de 
1988 e demais dispositivos legais acerca de acúmulo de cargos 
públicos.
12.5 – O profi ssional contratado por meio da reserva do 
presente Edital, caso precise se afastar por motivo de licença 
médica, a partir do 16º dia de afastamento passará a receber 
pelo INSS.
12.6 – O município de Vitória, com base em registros 
encaminhados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente pela 
chefi a imediata, poderá rescindir o Contrato Administrativo de 
Prestação de Serviços, antecipadamente, em observância ao 
que dispõe o Art. 14 da Lei Nº 7.534/2008.
12.7 – Ficará a cargo do município de Vitória avaliar a 
possibilidade de renovação do contrato por tempo determinado, 
não tendo obrigatoriedade de manutenção do mesmo.
12.8 – A aprovação neste Processo Seletivo Simplifi cado 
não assegura ao candidato a sua contratação, mas apenas 
a expectativa de ser convocado seguindo rigorosa ordem de 
classifi cação.
12.9 – De acordo com a legislação processual civil em vigor, é a 
Comarca de Vitória o foro competente para julgar as demandas 
judiciais decorrentes deste Processo Seletivo Simplifi cado.
12.10 – Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos 
pela Secretaria de Gestão e Planejamento – SEGES e pela 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMAM, observados 
os princípios e normas que regem a Administração Pública.

Vitória, 31 de agosto de 2021
Regis Mattos Teixeira

Secretário Municipal de Gestão e Planejamento

ANEXO I
ÁREA I – EXERCÍCIO PROFISSIONAL

DISCRIMINAÇÃO PONTOS

Tempo de serviço prestado 
estritamente na função 
pleiteada

1 (um) ponto por mês 
completo até o limite de 
60 (sessenta) meses.

ÁREA II – QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

DISCRIMINAÇÃO PONTOS

Título de Doutor 40
Título de Mestre 30
Pós Graduação Lato Sensu / Especialização 
/ Residência 20

Curso/evento com duração igual ou 
superior a 120 horas 15

Curso/evento com duração de 80 a 119 
horas 10

Curso/evento com duração de 40 a 79 
horas 05

Curso/evento com duração inferior a 40 
horas 03

Tabela de cursos máximo 40 pontos

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EDITAL DE ELEIÇÃO Nº 01/2021 

A Secretaria de Assistência Social, por meio do Grupo 
Gestor do Centro de Artes e Esportes Unifi cado da Grande 
São Pedro, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto 
nº 17.936, de 03 de janeiro de 2020, torna público a abertura 
de processo seletivo visando a eleição de representantes da 
Sociedade Civil para compor o Grupo Gestor do Centro de Artes 
e Esportes Unifi cados – CEU das Artes da Grande São Pedro.

Capítulo I 
Dos Atos para a realização das Eleições e

Composição do Grupo Gestor 
do CEU das Artes da Grande São Pedro

Art. 1º. O processo eleitoral para a formação do Grupo Gestor 
se dará por meio assembleia e seguirá as seguintes etapas:
I – Divulgação do edital para eleição de membros representantes 
da Sociedade Civil – titulares e suplentes – no Grupo Gestor;
II – Instituição da Comissão Eleitoral, que se responsabilizará 
por todo processo;
III – Defi nição das datas e metodologia das ofi cinas de formação 
e mobilização social;
IV – Defi nição do dia do pleito;
V – Recebimentos das Inscrições dos pedidos de registro de 
candidaturas;
VI – Análise e conferência dos documentos exigidos e divulgação 
da lista de candidaturas homologadas;
VII – Realização de Assembleia para Eleição;
VIII – Contagem dos votos e divulgação do resultado das 
eleições.

Capítulo II
Do Edital das Eleições

Art. 2º. O edital que regerá as eleições para composição das 
vagas da Sociedade Civil no Grupo Gestor será amplamente 
divulgado junto às comunidades da Região Administrativa VII 
(São Pedro) do Município de Vitória, por meios eletrônicos, 
redes sociais, site ofi cial da PMV/SEMAS.

Capítulo III
Da Comissão Eleitoral

Art. 3º. A comissão eleitoral será a responsável por conduzir 
todos os atos relacionados à eleição, bem como a Assembleia 
de Eleição, a partir de sua designação.
I – Preferencialmente, a Comissão Eleitoral será composta por 
dois representantes de cada Segmento que integrará o grupo 
gestor, quais sejam: Poder Público (representantes indicados 
pelo poder público para integrar o Grupo Gestor), Sociedade 
Civil Organizada (Representantes de coletivos de moradores da 
região com CNPJ ou reconhecidos por Lideranças comunitárias 
constituídas formalmente) e Comunidade (Moradores da Grande 
São Pedro que não se enquadram nas categorias anteriores e 
comprovem residência em um dos dez bairros da região);
II – Os nomes que integrarão a Comissão Eleitoral serão 
apresentados e defi nidos por consenso dos Integrantes do atual 
Grupo Gestor (GG) que participarem da última reunião antes do 
início do processo eleitoral. O Grupo Gestor fará comunicação 
ofi cial as Secretarias Municipal de Vitória ES que atuam no CEU 
os nomes dos integrantes da Comissão Eleitoral, até dois dias 
úteis antes do início do Processo Eleitoral.
III – Impossibilidade de apresentação dos nomes ou não 
composição integral dos membros da Comissão eleitoral, a 
Presidente do Grupo Gestor, por meio da Gerência de Atenção 
à Família (GAF) da Secretaria Municipal de Assistência Social 
(SEMAS), fará articulação com as demais secretarias que 
tem serviço no CEU para que sejam indicados os nomes que 
comporão a Comissão Eleitoral;
IV – Representantes do Poder Público, Sociedade Civil 
Organizada e Comunidade que integrarem a comissão eleitoral 
não poderão participar do pleito como candidatos;
V – A Comissão Eleitoral poderá se subdividir em duas partes 
e convidar outras pessoas para a condução dos trabalhos das 
ofi cinas de formação e mobilização social.

www.pciconcursos.com.br
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Capítulo IV
Do Processo Eleitoral e do Pleito

Art. 4º. O processo eleitoral para escolha dos representantes 
da Sociedade Civil Organizada e Comunidade, titulares e 
suplentes, no Grupo Gestor do CEU das Artes da Grande São 
Pedro transcorrerá em três etapas:
I – Ofi cinas de Formação e Mobilização Social;
II – Recepção dos respectivos pedidos de registro de 
candidatura com respectivos documentos, Análise da Comissão 
Organizadora e Divulgação dos nomes habilitados;
III – Realização de assembleia para ampla votação.
Art. 5°. A primeira etapa do processo eleitoral, inciso I, dar-
se-á da seguinte forma e datas: 
I – Mês de Setembro: publicação do edital; levantamento de 
lideranças e mobilização de Comunidade e Sociedade Civil 
Organizada;
II – Setembro de 2021, realização das ofi cinas temáticas. As 
ofi cinas serão realizadas da seguinte forma:
1º: Sábado 11/09/2021- 08h00min as 12h00min. Tema: O que 
é CEU,
O Grupo Gestor e responsabilidades administrativas; e Gestão 
Compartilhada;
2º: Sábado 18/09/2021 - 08h00min as 12h00min. Assunto: 
Processo Eleitoral do CEU.
III – Na primeira semana de outubro de 2021 Assembleias 
Eleitoral.
Art. 6º. As etapas II e III do Artigo 4° dar-se-ão em duas 
oportunidades distintas:
I – No dia 04/10/2021: no horário das 08 horas até as 17horas 
serão recebidos os pedidos de registro de candidatura com 
respectivos documentos para análise da Comissão Eleitoral. Os 
documentos serão recebidos no CEU da Grande São Pedro pela 
Comissão Eleitoral. 
II – No dia 05/10/2021: Analise dos registros de Candidatura e 
divulgação dos candidatos habilitados e, abertura para recursos 
dos processos candidatos não habilitados.
III – 06/10/2021: Homologação e divulgação dos candidatos 
habilitados.
  

Capítulo V
Dos Documentos para Realização do Pleito

Art. 7º. A comissão de seleção organizará e disponibilizará os 
seguintes documentos necessários para o desenvolvimento do 
Processo:
I – Ficha de inscrição das candidaturas de pessoas físicas, para 
concorrer pelo segmento comunidade, e fi cha de inscrição da 
candidatura de entidades ou organização civil, com indicação 
de representante, para concorrer pelo segmento Sociedade Civil 
Organizada;
II – Formulário Geral de registro de candidatura e de Registro 
de eleitores;
III – Termos de ciência sobre os critérios do Edital e Nomeação/
designação, a serem entregues no momento da inscrição da 
candidatura, para serem preenchidos, assinados e juntados aos 
documentos exigidos;
IV – Modelos de recursos contra a Homologação da candidatura 
e contra o resultado preliminar da eleição, constando 
modalidades:
a) Pessoa física, pelo segmento comunidade;
b) Entidade ou Organização, por seu representante indicado, no 
segmento Sociedade Civil Organizada;
V – Ata de encerramento da assembleia de votação com 
indicação dos eleitos;
VI – Reprodução de lista constando nomes que participaram das 
reuniões de mobilização social, com indicação dos respectivos 
números de presenças;
VII – Cópia do presente edital para consulta pública, a ser 
disponibilizado no espaço onde ocorrerão as eleições;
VIII – Ficha de Inscrição para fi scais;
IX – Cédula de votação- será confeccionada pela Comissão 
Eleitoral.

Capítulo VI
Da Habilitação das Candidaturas

Art. 8º. Poderão pleitear registro de candidatura e participação 
como candidato, somente residentes na região administrativa 
7 (Grande São Pedro), formada pelos bairros: Comdusa, São 
Pedro, Ilha das Caieiras, Santo André, Redenção, São José, 
Santos Reis, Nova Palestina, Conquista e Resistência, cumpridas 
as demais exigências dispostas neste edital.
Art. 9º. Os critérios exigidos para registro de candidatura são, 
participação em, pelo menos, setenta e cinco por cento (75%) 
das ofi cinas de mobilização social (comprovada pela lista do 
inciso 7 do artigo 7°) e apresentação dos seguintes documentos:
I – Carteira de Identidade, CPF e comprovante de residência 
nominal em um dos bairros citados no artigo 8°.
a) serão aceitos como comprovante de residência os seguintes 
documentos:
a.1) Documento eleitoral;
a.2) Contas de água, energia, telefone e cartão de crédito;
a.3) Cartão do SUS das unidades de saúde da região (Resistência, 
Nova Palestina/Conquista, Santo André e Ilha das Caieiras).
Parágrafo único – O não cumprimento de qualquer dos critérios 
ou falta de apresentação de algum documento inabilitarão 
a inscrição e candidatura em qualquer um dos segmentos, 
Sociedade Civil Organizada ou Comunidade.
Art. 10. Morador da região administrativa 7 que ocupar cargo, 
emprego ou função pública na Prefeitura Municipal de Vitória 
não poderá ser candidato;
Art. 11. Representante da Sociedade Civil indicado para 
concorrer neste segmento e que for morador da região 
administrativa 7 não poderá concorrer concomitantemente no 
segmento Comunidade.
Art. 12. Entidade ou Organização Civil, para se candidatar 
deve ter endereço comprovado em um dos 10 bairros da região 
administrativa 7;
Art. 13. Integrantes do atual Grupo Gestor poderão se 
candidatar para mais um mandato, mas, neste caso, fi cam 
impedidos de comporem a comissão eleitoral;
Art. 14. Para efeitos de candidatura e participação no pleito 
entende-se por Segmentos Comunidade, Sociedade Civil 
Organizada e Poder Público o seguinte:
I – Comunidade: Moradores da Grande São Pedro que não se 
enquadram nas categorias posteriores e comprovem residência 
em um dos dez bairros da região administrativa 7;
II – Sociedade Civil Organizada: Representantes de coletivos de 
moradores da região com CNPJ ou reconhecidos por Lideranças 
comunitárias constituídas formalmente;
III – Poder Público: Representantes indicados pelo poder público 
para integrar o Grupo Gestor.

Capítulo VII
Das Candidaturas e Critérios de Desempate

Art. 15. O processo eleitoral para formação do Grupo Gestor do 
CEU das Artes da Grande São Pedro defi nirá a participação da 
sociedade civil para os seguintes conjuntos de vagas:
I – Sociedade Civil Organizada: 5 vagas de titulares e 5 vagas 
de suplentes;
II – Comunidade: 5 vagas de titulares e 5 vagas de suplentes.
Art. 16. O preenchimento das vagas será feito considerando 
o quantitativo de votos por candidato, do mais votado para o 
menos votado.
Art. 17. Serão eleitos um total de 10 membros titulares e 10 
membros suplentes (cinco membros titulares e cinco suplentes 
por segmento), sendo que para efeitos de contabilização dos 
votos e ocupação das vagas será obedecido o seguinte critério: 
Os 5 candidatos mais votados de cada segmento serão os 
membros titulares em suas respectivas representações, do 
sexto ao décimo mais votados serão os membros suplentes 
em cada segmento e os demais desclassifi cados do processo 
eleitoral.
Art. 18. O segmento representante do poder público, que 
integrará o grupo gestor, será composto por 5 membros 
titulares e cinco suplentes, indicados diretamente pela Prefeitura 
Municipal de Vitória, não participando do processo eleitoral.

www.pciconcursos.com.br
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Art. 19. Os eleitos para compor o Grupo Gestor e os indicados 
pelo poder público, serão designados por ato do Prefeito do 
Município de Vitória, capital do estado do Espírito Santo.
Parágrafo único - A atuação dos representantes da comunidade 
e da sociedade civil organizada como membros do Grupo Gestor 
regido por este edital, será considerada prestação de serviço 
público relevante, não remunerada.
Art. 20. Na hipótese de não composição integral das vagas da 
sociedade civil organizada e comunidade, a complementação 
dessas vagas será feita conforme estatuto do Grupo Gestor já 
aprovado e publicado no diário ofi cial do município.
Art. 21. Em caso de empate no número de votos nas 
candidaturas, em qualquer dos segmentos e impactando na 
ocupação das vagas de titulares ou suplentes, serão observados 
sequencialmente os seguintes critérios de desempate:
I – Ter participado em maior número de reuniões de Mobilização 
Social;
II – Participar de algum colegiado, conselho referente a área 
ainda não contemplada dentre os eleitos, no caso de sociedade 
civil organizada;
III – Priorizar a participação do gênero feminino, da diversidade 
racial e diversidade sexual;
IV – Candidato mais idoso.

Capítulo VIII
Dos Eleitores

Art. 22. A habilitação e credenciamento dos eleitores terá 
como critérios, ser morador de um dos 10 bairros da região 
Administrativa 7 – São Pedro e ter 16 anos de idade ou mais no 
momento da eleição;
Art. 23. Para que seja habilitado como eleitor, deverá haver 
apresentação à comissão eleitoral de:
I – Documento de Identidade ofi cial;
II – Comprovante de endereço nominal nos moldes do inciso I 
do artigo 9 deste edital.
Parágrafo único. A não apresentação de qualquer dos 
documentos constantes no caput, no horário estabelecido, 
impedirá o respectivo registro de eleitor.

Capítulo IX
Dos Recursos

Art. 24. A comissão eleitoral é soberana em suas avaliações e 
decisões.
Art. 25. Haverá recebimento de recursos por não homologação 
de candidaturas, por parte da comissão eleitoral, nas seguintes 
condições:
I – Recurso apresentado somente pelo interessado, cuja 
candidatura não tenha sido homologada, tendo candidaturas da 
Comunidade quando da Sociedade Civil Organizada;
II – Que seja apresentado em formulário próprio, no período 
de 24 horas, contados a partir da divulgação da lista de 
homologação de candidaturas.
Art. 26. Eventuais questionamentos impugnatórios serão 
recepcionados pela comissão eleitoral, no mesmo prazo a 
contar da divulgação do resultado preliminar fi nal, também em 
formulário próprio.
Art. 27. A comissão eleitoral não recepcionará recursos 
intempestivos.
Art. 28. Os recursos que forem encaminhados à comissão 
eleitoral, terão que, objetivamente, indicar com base no presente 
edital, eventuais infrações ao mesmo que o justifi quem.
Art. 29. A comissão eleitoral se pronunciará e divulgará suas 
decisões, que serão defi nitivas, respectivamente antes da 
apresentação dos candidatos habilitados e logo após o prazo 
fi nal para interposição de recursos impugnatórios.
Art. 30. A comissão eleitoral após julgamento de eventuais 
recursos e divulgação do resultado fi nal da eleição, encerrará 
seus trabalhos e lavrará ata consignando os atos e deliberações, 
que deverá ser assinada pelos membros da comissão e, se 
possível, por testemunhas.

Capítulo X
Da Votação

Art. 31. A votação se realizará das 08h00minh às 17h00min 
horas no dia 07 de outubro de 2021, na sede do CEU da Grande 
São Pedro.
Art. 32. A Comissão Eleitoral receberá os votantes de acordo 
com a comprovação de documentação informada no artigo 9º 
inciso I.
Art. 33. Antes do início da votação, a Comissão Eleitoral deverá:
I – Verifi car se está completo e em ordem o material necessário 
ao funcionamento da seção, diligenciando no sentido de suprir 
qualquer defi ciência;
II – Verifi car as credenciais dos fi scais, permitindo que 
permaneçam no recinto;
III – Verifi car se a urna está vazia e se apresenta em condição 
de segurança e Inviolabilidade.
IV – Fixar em cada seção eleitoral os nomes dos candidatos 
habilitados.
V – No horário previsto para o início da votação, supridas as 
defi ciências, a Comissão declarará iniciados os trabalhos, 
procedendo-se em seguida a votação.
Art. 34. Visando resguardar o sigilo e a inviolabilidade da urna, 
serão adotadas as seguintes providências:
I – No dia da eleição, no início da votação, após verifi car se a 
urna está vazia,
Lacrá-la na presença, de no mínimo, 02 (dois) votantes 
habilitados e credenciados pela CE que estiverem no local;
II – O eleitor votará pela ordem de chegada; 
III – O eleitor apresentará à Comissão Eleitoral um documento 
ofi cial com foto e um documento conforme o artigo 9º inciso que 
permita sua identifi cação como residente nos bairros citados no 
artigo 08;
IV – Não havendo dúvida sobre a identidade, o votante assinará 
uma lista e receberá a cédula, que deverá estar rubricada (no 
verso) por pelo menos dois membros da Comissão Eleitoral;
V – O votante usará a cabine indevassável para votar, e dobrará 
em seguida a cédula, e a depositará na urna à vista da Comissão 
Eleitoral;
VII – No dia da eleição, a urna será lacrada e rubricada pelos 
Membros da Comissão Eleitoral e fi scais presentes, em seguida 
levada ao local previamente designado pela Comissão Eleitoral, 
para apurá-la.
Art. 35. Ao atingir o horário do término da votação, havendo 
eleitores na fi la, os mesmos receberão da Comissão Eleitoral 
uma senha numerada sequencialmente que dará ao votante o 
direito de votar.
Art. 36. Terão preferência na votação:
I – Os portadores de necessidades especiais, idosos e grávidas;
II – Os membros da Comissão Eleitoral;
III – Os que apresentarem motivo relevante ao critério da 
Comissão Eleitoral.
Art. 37. Terminada a votação a Comissão Eleitoral tomará as 
seguintes providências:
I – Declarará encerrada a votação do dia;
II – Vedará a urna, seguindo instruções da Comissão Eleitoral;
III – Lavrará a ata da eleição, seguindo o modelo distribuído 
pela Comissão Eleitoral;
IV – Solicitará aos outros membros da Comissão Eleitoral e aos 
fi scais presentes que assinem a ata e guardará a urna e demais 
documentos eleitorais até o início dos trabalhos de apuração 
dos votos.

Capítulo XI
Da Fiscalização

Art. 38. A comissão eleitoral poderá receber até 3 fi scais, nas 
seguintes condições:
I – Comprovar ser morador de um dos 10 bairros da região 
administrativa 7;
II – Apresentar solicitação na forma, dia e horário disposto 
neste edital;
III – Não apresentar candidatura em qualquer dos segmentos.
Art. 39. As vagas para fi scais serão preenchidas por ordem de 
chegada da apresentação dos pedidos.
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Capítulo XII
Da Apuração

Art. 40. Recebida a documentação da eleição, a CE procederá a 
apuração fi nal, após decidir os recursos interpostos.
Parágrafo Único – O resultado fi nal da eleição, na Seção Eleitoral, 
será lançado no Mapa de Apuração.
Art. 41. A Comissão Eleitoral organizará uma Mesa Apuradora 
(MA). Nessa MA participarão a Comissão Eleitoral e os fi scais.
Art. 42. Os candidatos e seus parentes de até segundo grau, 
incluindo cônjuges e companheiros, não poderão participar das 
MA.
Art. 43. A apuração terá início no dia 07/10/2021 a partir das 
17h na Sede do CEU da Grande São Pedro.
§1º. A urna será aberta após ter sido verifi cado o lacre, a folha 
de ocorrência e a lista de votantes.
§2º. Se o voto em separado for considerado válido, será somado 
aos demais, antes do início da apuração da urna, de acordo com 
Artigo 31. Se for julgado inválido, será descartado sem ver seu 
conteúdo.
§3°. A apuração será pública, resguardadas a precauções de 
segurança da urna, a satisfação da Comissão Eleitoral.
Art. 44. Aberta a Urna, verifi cará de imediato se o número de 
cédulas corresponde ao número de votantes.
Parágrafo Único. A urna será considerada válida se apresentar 
uma diferença de até 5% (cinco por cento) do número de 
cédulas na urna em relação aos assinantes na listagem.
Art. 45. Será considerada nula a urna que:
I – Apresentar comprovadamente sinais de violação ou fraude;
II – Não estiver acompanhada da respectiva lista de participantes 
e folha de ocorrência;
III – Apresentar uma diferença superior a 5% (cinco por cento), 
conforme parágrafo único do artigo
Parágrafo Único. Se a urna for considerada nula, será lacrada e 
guardada para efeito de julgamento de recursos.
Art. 46. No caso da votação ser considerada nula pelo MA, esta 
solicitará de imediato a decisão fi nal da Comissão Eleitoral.
Art. 47. A medida que os votos forem sendo apurados, 
a Comissão e os fi scais poderão apresentar propostas de 
impugnação que serão avaliadas de pronto pela MA e decidido 
pela Comissão Eleitoral.
Art. 48. Resolvidas as impugnações, proceder-se-á a contagem 
dos votos, cédula por cédula.
Art. 49. Qualquer impugnação relativa às cédulas só poderá 
ser apresentada nesta oportunidade, procedendo-se em 
conformidade com o artigo 43 e seu parágrafo único.
Art. 50. Serão considerados nulos, os votos que:
I – Não contiverem a autenticação da Comissão Eleitoral;
II – Não corresponderem ao modelo ofi cial;
III – Contenham rasuras, que não permitam identifi car a 
intenção do voto do eleitor;
IV – Contenham outras palavras ou caracteres escritos que 
desvirtuem o voto;
V – Estejam assinalados em mais de um candidato habilitado.
Parágrafo Único. As cédulas e os votos apurados serão guardados 
pelo tempo legal necessário.
Art. 51. Concluída a apuração, a MA preencherá o Mapa de 
Apuração, encaminhando-o imediatamente após, com os demais 
documentos, à Comissão Eleitoral.

Capítulo XIII
Da apuração fi nal

Art. 52. A Comissão Eleitoral divulgará a votação total das 
chapas por ordem decrescente do número de votos. Será 
considerada eleita/o, o candidato/a habilitado/a que obtiver o 
maior número de votos, por maioria simples. De imediato a 
Comissão Eleitoral proclamará a chapa vencedora.
Art. 53. De imediata será lavrada a ata e o mapa geral de 
apuração dos votos e assinados pelos membros da Comissão 
Eleitoral, fi scais e candidatos eleitos.

Capítulo XIV
Das Disposições Finais

Art. 54. O mandato de vigência do Grupo Gestor será de 2 anos 
a contar de sua nomeação, podendo haver uma recondução por 
novo processo eleitoral.
Art. 55. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela 
autoridade máxima da Comissão Eleitoral.
Art. 56. Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 57. Revogam–se as disposições em contrário.

Calendário Eleitoral
Período/Evento/Horário

01 a 10/09/2021 – Publicação do Edital, levantamento de 
lideranças e mobilização de Comunidade e Sociedade Civil 
Organizada;
11 e 18/09/2021 – Realização das ofi cinas temáticas;
04/10/2021 – Recebimento dos pedidos de registro de 
candidatura com respectivos documentos das 8h até 17h;
05/10/2021 – Análise dos registros de Candidatura pela 
Comissão Eleitoral, e Divulgação dos candidatos habilitados e, 
abertura para recursos dos processos candidatos não habilitados 
(entrega dos recursos até as 17h);
06/10/2021 – Resultado Final dos recursos, impugnações e 
homologação dos candidatos habilitados;
07/10/2021 - Eleição na sede do CEU da Grande São Pedro 
das 08h às 17h;
07/10/2021 – Apuração dos votos a partir das 17h;
08/10/2021 – Posse. Assembléia de posse.

Vitória, 20 de Agosto de 2021

GRUPO GESTOR DO CEU
_________________________
_________________________

CI/CPF/Matrícula 
CI/CPF/Matrícula

_________________________
_________________________

CI/CPF/Matrícula 
CI/CPF/Matrícula

_________________________
_________________________

CI/CPF/Matrícula 
CI/CPF/Matrícula

_________________________
_________________________

CI/CPF/Matrícula 
CI/CPF/Matrícula

_________________________
_________________________

CI/CPF/Matrícula 
CI/CPF/Matrícula

Anexo
FICHA DE INSCRIÇÃO

REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA 
NO GRUPO GESTOR CEU SANTO ANDRÉ

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE 

Nome: 

Cargo na Instituição: 

RG e Órgão Expedidor: CPF: 

Data Nascimento: 

Endereço Completo: 

Telefone: Celular: 

E-mail: 
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Declaro estar ciente e, de acordo com todas as exigências 
solicitadas no edital de convocação para eleição de 
representantes do grupo gestor do Centro de Artes e Esportes 
Unifi cados Santo André. Entregando, junto com esta, todos os 
documentos solicitados. Por ser verdade, dato e assino. 

Vitoria, ____ de ______________ de 2021.

__________________________________________________
Assinatura do candidato representante

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 029/2021

A Secretaria de Meio Ambiente, através da Gerência de Fiscali-
zação Ambiental e Sonora, em conformidade com o Artigo 135, 
inciso III, Parágrafo Único da Lei Municipal no 4.438/1997 e com 
o Artigo 31, inciso III, Parágrafo Único do Decreto Municipal no 
10.023/1997, torna público a notifi cação do Auto de Infração:

Nº do Auto Nome/Razão Social CPF/CNPJ/NºPMV

2165/21 ILVERALDO JOSE DOS SANTOS  031.***.***-01

Na forma da legislação vigente, fi ca V.S.ª NOTIFICADO a pro-
videnciar a quitação do débito ou impugnar o referido Auto no 
prazo máximo de 20 (vinte) dias contados a partir desta publi-
cação. Não havendo impugnação ou efetivação do pagamento 
no prazo de 40 (quarenta) dias o crédito apurado, expresso em 
Reais, será inscrito em dívida ativa. O referido Auto encontra-se 
à disposição na sede da SEMMAM à Rua Vitório Nunes da Motta, 
no 220, 6º andar do Centro de Atendimento ao Cidadão – CIAC 
Sala 614, Enseada do Suá, Vitória/ES.

Vitória, 01 de setembro de 2021
Tarcísio José Foeger

Secretário Municipal de Meio Ambiente

CENTRAL DE SERVIÇOS
CEMITÉRIO BOA VISTA

EDITAL Nº 07/2021
O Gerente de Manutenção de Serviços (CENTRAL/GMS) usando 
das atribuições conferidas pelo Decreto n° 15.066/2011 e em 
cumprimento no art. 114 da Lei Municipal nº 6.080/03, combi-
nado com o artigo 199, § 3º do Decreto nº 11.975/04, torna 
público, que, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias da pu-
blicação do presente EDITAL, serão reabertas as sepul-
turas da Quadra “1” no Cemitério da Boa Vista - Maruípe, 
Vitória, ES.

Quadra 1

001 JOSÉ ALVES SANTOS 29/11/2016

002 ASDRUBAL PINTO DE OLIVEIRA 29/11/2016

003 MARIA NASCIMENTO OTONI 30/11/2016

004 ARACY OLIVEIRA 30/11/2016

005 ENILZA MATTOS RIBEIRO 01/12/2016

006 ROSE MARA FREITAS DA SILVA 01/12/2016

007 JOSÉ PIMENTEL 01/12/2016

008 MARIA BALBINA OLIVEIRA 02/12/2016

009 RONDINELLI DE SOUZA ALVESRIA 02/12/2016

010 ELIZABETE DOS SANTOS VILTEKESKY 03/12/2016

011 GELSON CORREA 03/12/2016

012 JOEL COSTA DE SOUZA 06/12/2016

013 CARLOS GOMES 06/12/2016

014 ANTONIO RIBEIRO 06/12/2016

015 MARIA CLARA DE SOUZA 06/12/2016

016 LINDAURA REGIS DOS SANTOS 07/12/2016

017 GABRIEL RAFLEI MIRANDA CHAGAS 07/12/2016

018 ILDEIR PAULO 07/12/2016

019 JAMYLE CRISTINA DO NASCIMENTO RIBEIRO 08/12/2016

020 EDINEIA DOS SANTOS 08/12/2016

021 DENIR MARTINS DE OLIVEIRA 08/12/2016

022 AMADO DE PAULA SANTOS 08/12/2016

023 VALDIVINO PEREIRA CORREIA 09/12/2016

024 SEBASTIÃO GOMES NAPONUCENO 09/12/2016

025 VITALINO DE STEFANI 10/12/2016

026 DARCI GONÇALVES CAMPOS 10/12/2016

027 JENIVANDES MARIA SESSE 10/12/2016

028 JOÃO CARLOS PIMENTEL 10/12/2016

029 ROSALINA FERNANDES BELGES 10/12/2016

030 JOSÉ MARIA DE JESUS 11/12/2016

031 RAMON RIBEIRO DOS SANTOS 11/12/2016

032 ISAURA BARBOSA CORINDO 12/12/2016

033 MARIA DE LOURDES DUARTE DIAS 12/12/2016

034 PAULO CESAR ARAUJO 12/12/2016

035 HELIO ROSA RIBEIRO 13/12/2016

036 ALICE SOUZA DOS SANTOS 13/12/2016

037 ANTONIA NASCIMENTO DA SILVA 14/12/2016

038 ENY CRAVO DO NASCIMENTO 14/12/2016

039 MARIA AUSERINA GRAÇA DA COSTA 14/12/2016

040 LAUDELINO SOEIRA DA ROCHA 15/12/2016

041 CLEMENTE GOMES SOBRINHO 15/12/2016

042 MARIA APARECIDA DA SILVA BADAWI 15/12/2016

043 RONDINELLY ROCHA 16/12/2016

044 EGIDIO DE LIMA RUCLE 16/12/2016

045 ROSANA MARIA FALCÃO 16/12/2016

046 MARCIELE DA SILVA THEODORO NASCIMENTO 17/12/2016

047 JUAREZ CARDOSO DE FREITAS 17/12/2016

048 ADALGIZA MARIA MONTEIRO 17/12/2016

049 ELI DIAS CAMPOS 17/12/2016

050 ANATALIA MUNIZ EUZEBIO 17/12/2016

051 VALDECIR VIRGINI 18/12/2016

052 PAULO LUCIO DE OLIVEIRA NICACIO 18/12/2016

053 MARIA DA PENHA RIBEIRO SARMENTO 18/12/2016

054 MIGUEL SALES NUNES 19/12/2016

055 GESSI DO NASCIMENTO AZEVEDO 20/12/2016

056 OLARINA MADALENA FERREIRA 21/12/2016

057 INCLES PEREIRA DOS SANTOS 21/12/2016

058 EDVALDA PEREIRA DOS SANTOS 21/12/2016

059 ELENIT BANDEIRA DOS SANTOS 21/12/2016

060 MARCELO NASCIMENTO SILVA 22/12/2016

061 ROGERIO SANTOS DE SOUZA 22/12/2016

062 NILZA FERREIRA 22/12/2016

063 MARIA LUIZA DE OLIVEIRA 24/12/2016

064 RAMON DE OLIVEIRA SANTOS 24/12/2016

065 JOSÉ CARLOS OLIVEIRA MARQUES 24/12/2016

066 LUIZ ELEOTERIO GOUVEA 25/12/2016

067 EUNICE GALVÃO DE LUCAS 25/12/2016

068 IRACY DO CARMO FERREIRA RIBEIRO 26/12/2016

069 IZAIAS MARIANI 26/12/2016

070 MARIA ESTELA SOARES ESTEVAM 26/12/2016

071 MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DETORE 27/12/2016

072 MARIA VITÓRIA DOS SANTOS ALMEIDA 27/12/2016

073 LAURA MARIA DE JESUS CORREA 27/12/2016

074 VILMAR ALMEIDA DE SOUZA 27/12/2016

075 RONALDO JOSÉ FONTANA 28/12/2016

076 RENTA FERREIRA DA HORA 28/12/2016

077 ISABEL CRISTINA DA SILVA SANTOS 29/12/2016

078 FÁTIMA DOS SANTOS CARVALHO NOGUEIRA 30/12/2016

079 ANTONIA MARTINS DE OLIVEIRA 30/12/2016

080 ANADIA GOMES DE OLIVEIRA 30/12/2016

081 ISRAEL CONSTANCIO DA SILVA 31/12/2016

082 CELY ROCHA 31/12/2016

083 HEDERSON SERGIO BRAGA BALDAM 31/12/2016

084 MARIA JOSÉ ROSA DA SILVA 31/12/2016

085 LEONARDO ALVES SANTANA 01/01/2017

086 CECILIA BARBOSA 01/01/2017

087 ALBERTO JOSÉ DE OLIVEIA 02/01/2017

088 ABIA OLIVEIRA PEREIRA 03/01/2017
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