
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 007/2020 

(EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2020) 

Convoca candidatos aprovados no Processo Seletivo 001/2020, para preenchimento de vagas da 

Secretaria Municipal de Saúde indicadas no referido Edital. 

O Prefeito Municipal de Divino de São Lourenço, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 

legais, de acordo com o Decreto 029/2020, torna publica a chamada dos candidatos classificados para 

apresentação de documentos para preenchimento de vagas de contratação temporária (CONTRATAÇÃO 

QUANDO DE NECESSIDADE DA ADIMINISTRAÇÃO) a encaminharem ao Setor de Recursos Humanos, 

e/ou  documentos digitalizados no endereço eletrônico (processoseletivodsl@gmail.com) no dia  13  

de agosto de 2020, documentos usados na pontuação do Processo Seletivo e demais documentos 

exigidos no Edital, abaixo individualizados, conforme segue: 

Destaca-se que a contratação será para substituição aos motoristas 

desincompatibilizados da função pública no período eleitoral que ocorre 

até o dia 15 de novembro de 2020, ou aqueles afastados por 

contaminação pelo COVID-19, não comparecendo o melhor classificado, 

segue a ordem de classificação.   

203 - MOTORISTA - SECRETRIA DE SAÚDE -  DIVINO DE SÃO LOURENÇO 

Inscrição: 0000249 Nome: MARCOS ANTÔNIO DA SILVA  

Inscrição: 0000480 Nome: FABIO JOSE MENDES DO CARMO 

Inscrição: 0000016 Nome: RAPHAEL SILVA VIANNA 

Inscrição: 0000457 Nome: RONDINEY PIROVANI ZAMBOTI 

Inscrição: 0000215 Nome: AIILTON JOSÉ ALVES  

 

O comparecimento do primeiro elimina automaticamente o segundo convocado. E o não 

comparecimento de ambos seguirá a listagem.  Serão informados também pelo telefone 

cadastrado no momento da inscrição. 

Segue regras do Edital 01/2020: 

a) apresentar diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso, conforme 

requisito do cargo pretendido, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelos Órgãos 

competentes, comprovado por meio da apresentação de original e cópia do respectivo 

documento; b) apresentar documentos pessoais e suas respectivas cópias: RG; CPF (Deve 

apresentar o Comprovante de situação cadastral do CPF obtido no site da Receita Federal do 

Brasil; Título de Eleitor e do último comprovante de votação; Carteira Profissional; 1 (uma) foto 

3x4; Extrato do PIS/PASEP (o documento precisa ser retirado na Caixa Econômica Federal ou 

Banco do Brasil); Comprovante de residência; Certidão de Nascimento; Certidão de casamento 

(quando aplicável); Certidão de nascimento e CPF de filhos menores de 21 anos; cadastro de 

dados bancários sendo somente permitida a conta corrente, Declaração de acúmulo legal ou 



não acumulação de cargos em funções públicas; Certidão de Antecedentes Criminais fornecida 

pela Justiça Estadual; Exames médicos pré-admissionais: hemograma completo, VDRL, EPF; 

carteira de vacinação dos filhos de até 07 anos; comprovante de matrícula escolar dos 

dependentes menores de 18 anos; d) estar registrado e com a situação regularizada junto ao 

órgão de conselho de classe correspondente à sua formação profissional, quando for o caso, 

devidamente comprovado com a documentação exigida; e) ter nacionalidade brasileira; no 

caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros 

e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do §1º do art. 

12 da Constituição da República Federativa do Brasil e na forma do disposto no art. 13 do 

Decreto Federal nº 70.436, de 18 de abril de 1972; f) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos; g) 

estar em pleno gozo dos direitos políticos; h) estar quite com as obrigações eleitorais; i) estar 

quite com os deveres do Serviço Militar, se do sexo masculino; j) estar apto, física e 

mentalmente, não apresentando deficiência que o incapacite para o exercício das funções do 

cargo, fato apurado pela Perícia Médica Oficial a ser designada; k) não ter sido condenado à 

pena privativa de liberdade transitada em julgado ou qualquer outra condenação incompatível 

com a função pública; l) estar inscrito regularmente no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; m) 

não acumular cargos, empregos ou funções públicas, salvo nos casos constitucionalmente 

admitidos; n) cumprir, na íntegra, as determinações previstas no Edital de abertura do 

Processo Seletivo 01/2020. Caso haja necessidade, a Prefeitura Municipal de Divino de São 

Lourenço/ES poderá solicitar outros documentos complementares. No ato da convocação para 

contratação e posse, todos os requisitos especificados neste Edital deverão ser comprovados 

mediante a apresentação de documentos originais. O candidato, quando contratado, deverá 

apresentar-se ao local posteriormente divulgado pela Prefeitura Municipal de Divino de São 

Lourenço/ES. O candidato convocado que não se apresentar no local e nos prazos 

estabelecidos será considerado desistente, implicando sua eliminação definitiva e a 

contratação do candidato subsequente imediatamente classificado. O candidato empossado 

poderá executar outras tarefas inerentes às suas atribuições profissionais do cargo ou relativas 

à formação/experiência específica, conforme normas da Prefeitura Municipal de Divino de São 

Lourenço/ES. Não tomará posse o candidato classificado que fizer, em qualquer documento, 

declaração falsa ou inexata, ou que não possuir, na data da posse, os requisitos mínimos 

exigidos neste Edital. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os atos 

convocatórios publicados após a homologação do Processo Seletivo, o que será realizado pela 

Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço/ES. 

Esta Convocação não dá certeza de contratação imediata, conforme descrito no Edital.   

 

Divino de São Lourenço/ES, Gabinete do Prefeito Municipal, em 13 de agosto de 2020. 

 
 
 
 
 

Eleardo Aparício Costa Brasil 
Prefeito Municipal 

 


