
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIÚMA 
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COMUNICADO 

 

Prezados (as) Candidatos (as), 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, através da Comissão do Processo Seletivo nomeada 

pela Portaria nº 002/20 para atuar no Edital 001/2020 para contratação temporária de 

Nutricionista e formação de cadastro de reserva,  no uso de suas atribuições legais. 

CONSIDERANDO a pandemia do Coronavírus (COVID-19), a rápida transmissibilidade, 

vulnerabilidade da população e propagação geográfica da doença no território brasileiro e no 

Estado do Espírito Santo; 

COMUNICA AOS CANDIDATOS CONVOCADOS para comparecerem no dia 04 de maio de 

2020, no horário de 8 às 13 horas, na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, situada na 

Avenida Izaías Scherrer, nº 45, centro, que tenham os seguintes procedimentos: 

1º) Obrigatoriamente deverão fazer uso de máscaras e luvas no ambiente interno da 

Secretaria. Esse equipamento de proteção deverá ser trazido pelo candidato; 

2º) A entrada e permanência do candidato no ambiente interno da Secretaria durante a 

conferência da documentação, estará restrita a 5 (cinco) pessoas; 

3º) O candidato deverá seguir rigorosamente o procedimento descrito no item 10.3 do edital 

“NO ATO DA CHAMADA, o candidato deverá apresentar, NA ORDEM ABAIXO ESTIPULADA (de I 

a XXV), DENTRO DE ENVELOPE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM NOME E NÚMERO DE 

INSCRIÇÃO, AS CÓPIAS SIMPLES OU AUTENTICADAS DOS DOCUMENTOS. ” 

4º) Favor observarem o item 10.3.4 do edital “O candidato que não apresentar os documentos 

autenticados, deverá trazer, além do envelope com toda a documentação listada no item 10.3, 

OUTRO ENVELOPE COM TODOS OS ORIGINAIS DOS DOCUMENTOS apresentados, para serem 

autenticados pelos membros da Comissão de Processo Seletivo ou pelos servidores da SEME 

no ato da análise documental”.  TRAGAM OS ENVELOPES CORRETAMENTE INSTRUÍDOS, PARA 

EVITAR DEMORA NA CONFERÊNCIA. 

5º) Reiteramos a exigência do item 10.3.5 do edital “A apresentação de documentos em 

desacordo com os especificados no item 10.3 deste Edital ensejará na IMEDIATA ELIMINAÇÃO 

DO CANDIDATO DO PROCESSO, exceto a situação civil, que deverá ser providenciado até três 

meses após assinatura do contrato”. 

 

Piúma, 29 de abril de 2020. 

A comissão.  


