
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TERMO DE CONVOCAÇÃO Nº 004/21

A Comissão do Processo Seletivo Simplificado Edital 002/2021, no uso de suas atri-

buições legais, conferidas pelo Decreto 1.487/2018, considerando o Resultado Final

de classificação dos candidatos para o cargo de ASSISTENTE DE SALA, CONVOCA

os candidatos classificados, cujo nome está relacionado no ANEXO I deste ter-

mo, a comparecerem, no 21 DE OUTUBRO, NO POLO UAB (UFES), ENDEREÇO –

RUA BARRA DE SÃO FRANCISCO, N° 188- 232 , BAIRRO CENTRO, PIÚMA-ES,

munidos de toda a documentação solicitada no item 10.3 do Edital 002/2021, da forma

que ali foi especificado e nos termos do Edital, para serem atestadas e conferidas

pela Comissão, com vistas a formação do cadastro de reserva e posterior contratação.

Os candidatos deverão comparecer no horário de 13H às 16H sendo que serão aten-

didos por ordem de chegada, o que não altera sua ordem de classificação no momen-

to da escolha de vagas.

Para garantir a segurança de todos, o uso da máscara será obrigatório, tanto para os

candidatos, quanto para os examinadores, sendo que em hipótese alguma será permi-

tida a entrada sem o objeto. Será disponibilizado no local, álcool para higienização das

mãos. Os candidatos deverão observar o distanciamento social e levar caneta para as-

sinar.

As pessoas com mais de 60 anos e as grávidas deverão comparecer no primeiro horá-

rio de seus dias estabelecidos e terão prioridade no atendimento.

O não atendimento a esta convocação implicará na imediata eliminação do Processo

Seletivo Simplificado Edital 002/2021.

Estando a documentação de acordo com o Edital 002/2021, o processo individual do

candidato será enviado para o Setor de Recursos Humanos para avaliação e, caso

não seja encontrada nenhuma irregularidade não identificada pela Comissão, o candi-

dato, será novamente convocado para apresentação do ASO e para ser avaliado pela

junta Médica do Município e, posteriormente, para a escolha das vagas.

Francisco Polidoro
Presidente da Comissão de Processo Seletivo
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Considerando a insuficiência do cadastro de reserva e o esgotamento da listagem de classificados, estão convocados a apre- 

sentarem seus documentos, TODOS os candidatos que foram RECLASSIFICADOS.

Observação: Aqueles candidatos que já tiveram sua documentação analisada e foram reclassificados por desistência da 

vaga, não precisam comparecer nesta etapa.

ASSISTENTE DE SALA
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