
 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 

COMISSÃO ESPECIAL PORTARIA Nº 043/2019 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2019 

 

O MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, Estado do Espírito Santo, por intermédio da Comissão 

Especial instituída pela Portaria nº 043, de 19 de julho de 2019, TORNA PÚBLICO que fará 

realizar Processo Seletivo Simplificado Público para preenchimento de vagas e formação de 

cadastro de reserva para contratação temporária, nos termos da Lei Municipal nº. 1.999, de 13 

de março de 2018, e em conformidade com as normas estabelecidas neste Edital, visando 

atendimento à necessidade de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX, art. 37 da 

CF/88 e Lei Orgânica do Município; 

 

CONSIDERANDO o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o Poder Executivo 

Municipal e o Ministério Público Estadual – Promotoria de Justiça Cumulativa de Marataízes, 

com a finalidade expressa na sua cláusula primeira  de estruturação da Defesa Civil Municipal, 

em especial no que se refere ao seu quadro de pessoal; e 

 

CONSIDERANDO que no presente momento para atender a situação, esta municipalidade 

precisa adotar uma sistemática de seleção pública, para o preenchimento das 02 (duas) vagas e 

formação de cadastro de reservas, em caráter temporário e excepcional, enquanto estão sendo 

adotadas as providências necessárias para conclusão de todas as fases do Concurso Público e 

consequente preenchimento das vagas existentes no quadro de servidores efetivos do Município 

de Marataízes - ES.  

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 - O quantitativo de vagas ofertadas neste edital será de: 

 

N° DE 
ORDEM 

 

CARGO 

QUANTITATIVO DE VAGAS DISPONÍVEIS 

AMPLA 
CONCORRÊNCIA DEFICIENTES TOTAL 

1 AGENTE DE DEFESA CIVIL 2 0 2 

TOTAL DE VAGAS 2 0 2 

 

1.2 - O Processo Seletivo Simplificado Público rege-se sob a responsabilidade da Secretaria 

Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial, e será conduzido pela Comissão Especial 

instituída pela Portaria nº 0043, de 19 de julho de 2019, encarregada de proceder à análise, 

avaliação, classificação e divulgação. 



 

 

1.3 - O Processo Seletivo Simplificado compreende a inscrição, classificação, avaliação de 

títulos (de caráter classificatório e eliminatório) e contratação/designação. 

1.4 - Estão especificados no Anexo I do presente Edital os requisitos básicos para investidura, 

bem como, remuneração, carga horária semanal de trabalho e atribuições típicas de cada cargo. 

1.5 - A atualização da listagem de convocação dos candidatos, será realizada através do 

endereço eletrônico www.marataizes.es.gov.br/selecao. 

1.6 - A carga horária semanal dos candidatos deste edital, contratados em regime de 

Designação Temporária é de 40 (quarenta) horas semanais. 

 

2. DAS RESPONSABILIDADES DA COMISSÃO ESPECIAL 

2.1- São atribuições da Comissão Especial: 

a) fazer ampla divulgação do processo seletivo, no âmbito de sua jurisdição; 

b) coordenar as inscrições do processo seletivo; 

c) divulgar os resultados de cada fase do processo seletivo; 

d) responder aos recursos relacionados ao processo seletivo. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1 - Os candidatos interessados estarão isentos do pagamento de taxa para inscrição no 

Processo Seletivo Simplificado Público de que trata este Edital. 

3.2- Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o presente Edital, estar 

plenamente de acordo com os critérios do mesmo e certificar-se de que preenche todos 

os requisitos descritos no Anexo I, exigidos para o exercício do cargo escolhido. 

3.3 - O candidato deverá ser brasileiro nato ou naturalizado, com idade igual ou superior a 18 

(dezoito) anos completados até o último dia de inscrição previsto no item 3.5. 

 

3.4 - O candidato não poderá ter idade superior a 75 anos no período de inscrição previsto no 

item 3.5, em razão da aposentadoria compulsória aplicável ao serviço público. 

3.5 - A inscrição será realizada exclusivamente via internet, através do endereço eletrônico 

www.marataizes.es.gov.br/selecao com abertura do sistema a partir das 00h do dia 31 de julho 

de 2019 até às 23h59min do dia 01 de agosto de 2019, observando o fuso horário de 

Brasília/DF. 

 

3.5.1 - O sistema será bloqueado no dia 02 de agosto de 2019, às 00h e não serão aceitas 

inscrições fora do prazo previsto nesse edital. 

3.6 – Para realizar a inscrição é necessário criar uma conta que será usada para o login das 

inscrições em nosso portal, sendo assim, o candidato que já se inscreveu em outro processo 

seletivo poderá usar a conta já criada anteriormente. 

3.7 - A Comissão não se responsabilizará por eventuais prejuízos causados pelo preenchimento 

incorreto dos dados no formulário online de inscrição, nem pela inscrição não efetivada por 

motivos de falhas e/ou congestionamentos das linhas de comunicação, bem como outros fatores 

de ordem técnica, que impossibilitem a transferência de dados. 

http://www.marataizes.es.gov.br/selecao.
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3.8 – A inscrição será finalizada pelo sistema, quando o candidato marcar o campo de sua total 

responsabilidade por todas as informações prestadas. 

 

3.9 - O sistema oportunizará ao candidato realizar apenas 01 (uma) inscrição, NÃO podendo 

ser alterada.  

3.10 - O candidato que neste processo seletivo cometer fraude e for por isto punido com 

rescisão de contrato, após ampla defesa e contraditório, não poderá participar de processos 

seletivos do município no período próximos 03 (três) anos. 

 

3.11- Constatado a qualquer tempo que os documentos apresentados como pré-requisito e 

prova de títulos não estão em acordo com as exigências desse edital, o candidato estará 

DESCLASSIFICADO do processo seletivo e, se já estiver contratado terá o seu CONTRATO 

RESCINDIDO após oportunizada a ampla defesa e contraditório pela Comissão Especial do 

presente Processo Seletivo ou pela Secretaria Municipal de Administração. 

3.12- Constatado a qualquer tempo que os documentos apresentados como pré-requisito e para 

a prova de títulos não estão em acordo com a legalidade, as exigências desse edital e com as 

normas desse cronograma, o candidato estará DESCLASSIFICADO do processo seletivo, 

independente de já estar contratado. 

3.13- A veracidade dos documentos apresentados será averiguada a qualquer tempo, 

obedecendo ao previsto nos artigos 298, 299, e 304 constantes no Código Penal – Decreto-lei 

nº 2.848 de 7 de dezembro de 1940, que trata dos crimes contra a fé pública e da falsidade 

documental. 

3.14- Caso seja constada fraude de qualquer natureza, o candidato será DESCLASSIFICADO 

do processo seletivo, independente de já estar contratado ou não, respondendo ainda pelo ato 

junto a Secretaria Municipal de Administração e Procuradoria  Geral Municipal de Marataízes. 

3.15- O candidato que participou de outros processos seletivos realizados pela 

Administração Pública de Marataízes e teve seu contrato rescindido por inconsistência 

que originou sua desclassificação por falsificação documental (certidão/declaração de 

tempo de serviço, diploma/histórico de formação acadêmica e certificação de formação), 

e obteve parecer de exoneração está automaticamente ELIMINADO desse processo de 

contratação temporária. 

3.16- O candidato que se enquadrar na hipótese do item 3.15, e teve seu contrato rescindido, 

após comprovação da situação irregular em processo administrativo devidamente instruído e 

concluído por Comissão Especial, Procuradoria Municipal, Secretaria Municipal de 

Administração, Diretoria de Recursos Humanos e demais órgãos competentes, estará 

automaticamente IMPEDIDO dos participar dos processos seletivos para contratação 

temporária, realizados pelo Município de Marataízes, pelo período de 03 (três) anos 

consecutivos. 

3.17- A falta de qualquer dos documentos relacionados nos itens 3.6 e 4.2 (em caso de 

candidato declarado portador de necessidades especiais) implicará no INDEFERIMENTO da 

inscrição do candidato, sendo automaticamente eliminado do Processo Seletivo Simplificado. 

 



 

 

4. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

4.1 – O processo seletivo será realizado em etapa única, a partir de Prova de Avaliação de 

Títulos/Cursos e Tempo de Serviço na Área, com caráter eliminatório e classificatório. 

 

5. DA ESTRUTURA DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 

5.1 - Para fins de pontuação a seleção dos candidatos apurará experiência profissional na área 

pretendida e prova de títulos, conforme tabela a seguir: 

TEMPO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

DESCRIÇÃO 
CRITÉRIO DE 

PONTUAÇÃO 
PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Exercício de cargo, emprego, ou função 

na Administração Pública Municipal, 

Estadual ou Federal, ou na iniciativa 

privada relacionado com as atribuições 

do cargo pleiteado. 

0,2 (dois décimos) 

por mês completo 

(30 dias)  

10 PONTOS 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DESCRIÇÃO 
CRITÉRIO DE 

PONTUAÇÃO 
PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Certificado ou Declaração de conclusão de 

curso técnico relacionado à área de 

atuação do cargo pleiteado com duração 

acima de 120 (cento e vinte) horas 

4,0 PONTOS POR 

TÍTULO 
8 PONTOS 

Certificado ou Declaração de conclusão de 

curso relacionado à área de atuação do 

cargo pleiteado com duração mínima 

acima de 80 (oitenta)  

2,0 PONTOS POR 

TÍTULO 
6 PONTOS 

Certificado ou Declaração de conclusão de 

curso relacionado à área de atuação do 

cargo pleiteado, duração mínima de 40 

(quarenta) horas 

1,0 PONTO POR 

TÍTULO 
3 PONTOS  

Certificado Curso de Informática básico, 

duração mínima de 160 (cento e 

sessenta) horas 

1,0 PONTOS POR 

TÍTULO 
1 PONTO 

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO 

Carteira Nacional de Habilitação Categoria 

“B” 
2,0 PONTOS 2 PONTOS 

 

5.2 – Considera-se experiência profissional toda atividade desenvolvida na área pleiteada. 

 

5.3 - A Avaliação de Títulos tem por objetivo valorar a experiência profissional e o 

conhecimento do candidato em função do grau de instrução adicional que o mesmo possui, 

ALÉM DO EXIGIDO COMO ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITO DO CARGO; 

 

5.3.1 Experiência Profissional: tempo de serviço na área pretendida sendo este prestado na 

Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, ou na atividade privada; 



 

 

 

5.3.2 Formação Profissional: cursos de capacitação, aperfeiçoamento e especialização 

relacionados à área de atuação do cargo. 

 

5.3.3 – Carteira Nacional de Habilitação: Mínimo Categoria “B”. 

 

5.4 – O pré-requisito relacionado ao cargo não será considerado como Título. 

 

5.4.1 – Para comprovação da escolaridade exigida como pré-requisito, conforme descrito no 

Anexo I serão considerados Diplomas, Certificados ou Declarações, acompanhados, 

OBRIGATORIAMENTE, dos respectivos históricos escolares. 

 

5.6 - A Avaliação de Títulos terá valor máximo de 10 (dez) pontos para experiência profissional 

e 20 (vinte) pontos, no máximo, para formação profissional, totalizando 30 (trinta) pontos. 

 

5.7 - Para efeito de pontuação referente à experiência profissional, será atribuído ao candidato 

0,2 (dois décimos) de ponto por mês trabalhado, considerando o mês como de 30 

(trinta) dias, com o limite de 10 (dez) pontos, sendo que a fração de mês não será 

considerada para pontuação, a ser comprovada através de: 

 

5.7.1 - 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 da 

Secretaria de Administração, não sendo aceitas, em hipótese alguma, declarações expedidas 

por qualquer órgão que não especificado neste item; 

 

5.7.2 -  NA INICIATIVA PRIVADA: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (página 

de identificação com foto e dados pessoais e registro do contrato de trabalho). 

 

5.7.3 -  O título apresentado pelo candidato que exceda ao limite estabelecido no item 5.6 

não será objeto de análise pela Comissão Especial. 

 

5.8 -  Não será computado, como experiência profissional, o tempo de estágio, de monitoria, de 

bolsa de estudo ou de atividade prestada como voluntário. 

 

5.9 -  Não será computada pontuação do candidato que apresentar certificado, diploma ou 

declaração que não comprove que o curso foi realizado de acordo com as normas do MEC. 

 

5.10 Todo documento expedido em língua estrangeira somente será considerado se traduzido 

para a língua Portuguesa por tradutor juramentado. 

 

5.11 -  A Comissão Especial, não considerará para compute de tempo de serviço do candidato, 

declarações e/ou certidões que não forem emitidas conforme o subitem 5.7.2 mesmo que 

tenham assinatura da chefia imediata e ainda tenham carimbo e Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica (CNPJ) da instituição. 

 



 

 

5.12 -  No documento comprobatório de experiência profissional deverá, 

obrigatoriamente, conter a indicação do cargo, período (dia, mês e ano de início e 

término), sendo fixado como data limite para contabilização dos pontos a data do dia 30 

de junho de 2019. 

 

5.13 -  Para comprovação da titulação, observar-se-á o seguinte: 

 

5.13.1 – cursos de capacitação, aperfeiçoamento e especialização relacionados à área de 

atuação do cargo. 

 

5.13.2 - Serão considerados para comprovação do subitem 5.13.1, Diplomas, Certificados ou 

Declarações, acompanhados dos respectivos HISTÓRICOS escolares que deverão ser 

apresentados, obrigatoriamente, no momento da comprovação em Convocação Pública, sob 

pena de ELIMINAÇÃO. 

 

5.13.3 – Toda documentação deve ser apresentada em via original ou autenticada, 

acompanhada de uma cópia simples que deverá ser comparada pela Comissão Especial e 

retida para o processo de Contratação Temporária. 

 

5.14 – Toda documentação deverá ser apresentada em cópia simples acompanhada do 

original quando não autenticada. 

 

5.15 – É de inteira responsabilidade do candidato a providência de entrega dos títulos, bem 

como a escolha dos documentos apresentados. 

 

5.16 – Na hipótese da não comprovação dos requisitos básicos (Anexo I) exigidos para o cargo, 

o candidato será ELIMINADO do processo de seleção. 

 

5.17 – Na hipótese da não comprovação da pontuação informada no Formulário de Inscrição e 

da documentação comprobatória para fins de atribuição de pontos na Avaliação de Títulos, o 

candidato será automaticamente ELIMINADO. 

 

6. DA CLASSIFICAÇÃO 

6.1 – A classificação inicial será de acordo com a pontuação alcançada pelo candidato com 

base na ficha de  pontuação impressa pelo candidato registrada No Sistema 

www.marataizes.es.gov.br/selecao, sendo observados e respeitados os critérios de pontuação. 

 

6.2 – A classificação final do candidato será divulgada por número de inscrição, nome do 

candidato, data de nascimento e consistirá na somatória da avaliação de Títulos/Cursos e 

Tempo de Serviço. 

 

6.3 – Os candidatos serão classificados por ordem decrescente do valor da nota final, por 

função/cargo escolhida. 

 

http://www.marataizes.es.gov.br/selecao.


 

 

6.4 – A listagem de classificação dos candidatos será disponibilizada no site da Prefeitura 

Municipal de Marataízes, e no endereço www.marataizes.es.gov.br/selecao, sendo emitida pela 

Comissão Especial e devidamente assinada pelos seus membros. 

 

6.5 – Em caso de empate na pontuação final terá preferência o candidato que, na seguinte 

ordem: 

a) idade igual ou superior a sessenta anos, até o ultimo dia de inscrição, conforme artigo 27, 

parágrafo único do Estatuto do Idoso; 

b) maior pontuação na formação profissional, comprovada na Avaliação de Títulos; 

c) maior idade, considerando-se dia, mês e ano de nascimento; e 

d) sorteio na presença da Comissão Especial. 

 

7. DOS RECURSOS 

7.1- O recurso será realizado no endereço www.marataizes.es.gov.br/selecao e deverá 

fundamentadamente abordar todas as razões de inconformismo do candidato, com relação ao 

resultado publicado. 

7.2- O candidato é responsável por sua inscrição, assim como as informações declaradas no 

formulário online desse edital e somente caberá qualquer recurso ao processo seletivo, na 

ausência do nome do candidato na listagem de classificação. 

 

7.2.1- São reservados 2 (dois) dias para o Recurso conforme cronograma Anexo II, sendo então 

resguardado ao candidato, o direito de manifestar seu questionamento a Comissão Especial. 

7.2.2– A comissão especial responsável por este edital, analisará somente 01 (um) recurso por 

candidato, sendo este o mais recente. 

 

8. DA CONTRATAÇÃO E CONVOCAÇÃO PÚBLICA 

8.1 – A contratação, em caráter temporário de excepcional interesse público, de que trata o 

Edital, dar-se-á mediante a assinatura de contrato de prestação de serviço entre o Município de 

Marataízes e o Contratado, pelo período de seis meses, podendo ser prorrogado uma única vez 

por igual período. 

 

8.2 – É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, nos termos do artigo 37, inciso 

XVI, da Constituição da República. 

 

8.3 – Para a contratação, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos em cópia 

simples, devendo apresentar o documento original, para conferência: 

1. Comprovante de escolaridade exigida para provimento do cargo, acompanhado do seu 

respectivo histórico escolar; 

2. Títulos conforme todo item  5.3 deste edital; 

3. Tempo de serviço na área específica de atuação prestado para a administração Pública 

Federal, Estadual ou Municipal, e/ou na atividade Privada, conforme item 5.7; 

4. Registro de Identidade (RG); 

5. Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

6. Título de eleitor com cópia da quitação eleitoral; 

http://www.marataizes.es.gov.br/selecao.
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7. Carteira de Trabalho; 

8. PIS/PASEP (exceto para quem ainda não exerceu atividade profissional); 

9. Certidão de nascimento ou casamento; 

10. Certidão de nascimento de filhos menores de 18 anos; 

11. CPF dos filhos menores de 18 anos;  

12. Cartão de vacinação da criança; 

13. Comprovante escolar dos filhos (para fins de salário-família); 

14. Comprovante de residência (dos últimos quatro meses); 

12. 02 fotos 3x4; 

13. Certificado de Reservista (se do sexo masculino); 

14. Qualificação cadastral emitido pelo portal do e-Social; 

15. Todos os documentos comprobatórios declarados como títulos no formulário de 

inscrição; 

16. Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (consultar site: 

<http://www.tjes.jus.br/servicos/certidao-negativa-2/>), dentro do prazo de validade;  

17. Declaração de bens (Anexo III); 

18. Declaração de não acumulação ou acumulação legal de cargos (Anexo VI); e 

19. Declaração de demissão punitiva (Anexo V); 

20. Declaração se detém ou não Cargo Estatutário ou Comissionado na esfera da Administração 

Pública, Federal, Estadual ou Municipal ou se recebe proventos de inatividade (Anexo VI); 

 

8.3 – A convocação pública dos classificados será efetuada pela Comissão Especial que 

convocará os candidatos para apresentação dos títulos e documentos comprobatórios para as 

atividades laborais, através do Diário Oficial do Município de Marataízes, 48 (quarenta e oito) 

horas antes do dia da chamada, conforme cronograma no (Anexo II), não sendo 

responsabilidade da Comissão Especial aguardar o candidato no momento da chamada pública. 

 

8.4 – Para fins de atendimento à convocação pública e formalização da Contratação 

Temporária, o candidato deverá OBRIGATORIAMENTE, apresentar a documentação 

comprobatória dos itens declarados no ato de inscrição online além da Ficha de Inscrição 

gerada pelo sistema eletrônico do Processo Seletivo. 

 

8.5 - Na documentação a ser entregue no ato da chamada pública, o candidato deverá 

apresentar Diploma, Certificado, Declaração, obrigatoriamente com histórico escolar contendo 

grade curricular da formação ou curso correspondente, ainda a juntada dos documentos 

originais com as devidas cópias, para conferência dos membros da Comissão Especial. 

 

8.6 - Caso o candidato contratado para o cargo, não compareça para o exercício da 

função, no local e data estabelecida previamente no momento da convocação pública e 

formalização da contratação temporária, o contrato será tornado sem efeito e o candidato 

estará SUMARIAMENTE ELIMINADO do processo seletivo. 

 

8.7 - O não comparecimento do candidato na convocação pública, implicará na sua 

RECLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA, devendo o candidato ser reposicionado no final da 

listagem. 

http://www.tjes.jus.br/servicos/certidao-negativa-2/
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8.7.1 – A desistência após a formalização do Contrato Temporário deverá ser feita por escrito, 

protocolizada no setor de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Marataízes e assinada pelo 

candidato desistente o que implicará na rescisão do contrato assinado e ELIMINAÇÃO do 

Processo Seletivo. 

 

8.8 – Ao candidato é reservado o direito de obter apenas 1 (uma) RECLASSIFICAÇÃO. 

 

8.9 – Após a convocação pública para o atendimento das necessidades da Coordenadoria de 

Defesa Civil, terá continuidade o procedimento de chamada em rigorosa ordem de classificação 

no decorrer da vigência do processo seletivo, com os mesmos critérios e procedimentos 

adotados na convocação pública regidos por esse edital. 

 

 9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

9.1 – De acordo com a legislação processual civil em vigor, é a Comarca de Marataízes o foro 

competente para julgar as demandas judiciais decorrentes deste Processo Seletivo Simplificado 

Público. 

 

9.2 – Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Comissão Especial instituída pela 

Portaria nº 043 de 19 de julho de 2019, observando os princípios que regem a Administração 

Pública. 

 

9.3 – A aprovação neste Processo Seletivo Simplificado assegura ao candidato apenas 

expectativa de direito à contratação, ficando a concretização do preenchimento das vagas 

condicionada a gradativa necessidade do serviço público municipal, de exclusivo interesse e 

conveniência da Administração, e ainda da rigorosa ordem de classificação e do prazo de 

validade do Processo Seletivo, bem como a observância das disposições legais pertinentes, em 

especial, à disponibilidade orçamentária, o limite previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal 

para despesas com pessoal e o Plano Plurianual – PPA. 

 

9.4 – A Comissão Especial tem autonomia de averiguar situações suspeitas, podendo convocar 

o candidato a qualquer momento para diálogo, apresentação de documentos originais que 

resultou sua classificação, bem como outras medidas, zelando pelo cumprimento desse edital. 

 

9.5 – O prazo de validade do presente processo seletivo será de 06 (seis) meses, prorrogáveis 

por igual período se necessário, contados a partir da data de publicação de sua homologação do 

resultado final. 

 

9.6 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial disposta na Portaria nº. 

043/2019. 

9.9- Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das regulamentações, critérios e 

normas contidas nesse Edital. 

9.10- O candidato poderá ser convocado em qualquer momento a apresentar todos os 

documentos originais exigidos para conferência e autenticação das cópias. 



 

 

 

9.11- Será ineficaz a inscrição, sem prejuízo de apuração penal, se for verificada falsidade nas 

declarações do candidato e/ou documentos apresentados. 

 

9.12- Os candidatos estarão sujeitos ao cumprimento do horário de trabalho determinado pela 

Municipalidade. Na impossibilidade de cumprimento o candidato formalizará desistência sendo 

automaticamente eliminado. 

9.13- A avaliação de desempenho do profissional contratado na forma deste edital será 

realizada pelas Secretarias onde estes estiverem lotados. 

9.14- Quando evidenciada a insuficiência de desempenho profissional, acarretará na rescisão 

imediata da designação celebrada com o Município de Marataízes, respeitada a legislação 

vigente. 

9.15- A Comissão Coordenadora do Processo Seletivo poderá convocar servidores da 

Municipalidade caso julgue necessário, a fim de dar suporte nas etapas do processo. 

 

9.16- A Prefeitura Municipal de Marataízes e a Comissão Especial do Processo Seletivo 

Simplificado se reservam o direito de promover as correções que se fizerem necessárias, em 

qualquer fase do certame ou posterior ao mesmo, em razão de atos supervenientes, não 

previstos ou imprevisíveis. 

 

9.17- Esse Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Marataízes, ES, 26 de julho de 2019. 

 

 

 

 

MIGUEL LUIZ MAÇÃO JUNIOR 

Membro Comissão Especial PSSP 

SILVIANA GOMES DA SILVA BRITO 

Membro Comissão Especial PSSP 

 

 

 

THIAGO SANTOS MICHALSKY PINTO 

Membro Comissão Especial PSSP 

 

 

 

THIELLE ALANE DA SILVA NASCIMENTO 

Membro Comissão Especial PSSP 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

PRÉ-REQUISITO BÁSICO 

 

CARGO 

Agente de Defesa Civil 

GRUPO OCUPACIONAL 

Apoio Técnico Administrativo 

CARREIRA 

VII 

PRÉ-REQUISITO BÁSICO: Ensino Médio Completo VENCIMENTO: R$ 

1.514,31 CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS 

Atribuições típicas: 

Participar, coordenar e supervisionar trabalhos relativos a vistorias, levantamento de 

informações, encaminhamento de vítima, acompanhamento dos serviços implantados em 

abrigos, fiscalização de voluntários em situações de acometimento ou em áreas atingidas por 

calamidade pública, bem como desempenhar outras atividades inerentes às missões de 

defesa civil no Município e  executar as ações estabelecidas pela Coordenadoria de Defesa 

Civil; 

 

Zelar pelo cumprimento das atribuições determinadas nesta Lei Complementar para seu 

cargo, atentando para o uso correto das dependências e equipamentos da COMDEC - 

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, a fim de manter a ordem, conservação e segurança 

dos ocupantes na sua sede, ou em serviço fora desta; 

 

Cumprir ordens de superiores imediatos; 

 

Informar ao superior ou órgão competente, as ocorrências, e as notícias relacionadas com as 

áreas de atuação da Defesa Civil, para a tomada de providências adequadas a cada caso; 

 

Conduzir veículos caracterizados e descaracterizados da COMDEC - Coordenadoria 

Municipal de Defesa Civil, com autorização do superior imediato, desde que devidamente 

habilitado; 

 

Relacionar-se diretamente com órgãos de mesma natureza, demais níveis federativos, ou 

mesmo de outros municípios; 

 

Representar os interesses do Município em outros níveis federativos, em simulações, 

seminários, congressos a nível estadual, nacional, ou internacional; 

 

Outras por determinação, e, ou delegação do Poder Executivo do município; 

 

Auxiliar as atividades do Coordenador de Defesa Civil em ações inerentes a sua função. 

 

 

 



 

 

ANEXO II 

CRONOGRAMA 

 

 

 

DATAS 
ESPECIFICAÇÕES 

31/07/2019 e 

01/08/2019 

Período de inscrições no endereço 

www.marataizes.es.gov.br/selecao  dàs 00h do dia 31 de julho de 

2019 até às 23h59min do dia 01 de agosto de 2019. 

02/08/2019 
Processo de classificação com base nas informações atribuídas 

pelo candidato na ficha de inscrição. 

05/08/2019 Divulgação do Resultado Parcial (Preliminar). 

06 e 07/08/2019 Prazo para interpor recurso online. 

08/08/2019 Análise dos recursos. 

09/08/2019 Divulgação do resultado do recurso. 

Dia 12/08/2019 Divulgação do Resultado Final E Homologação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marataizes.es.gov.br/selecao.


 

 

ANEXO III 

PROCESSO SELETIVO 

 

DECLARAÇÃO DE BENS  

Eu __________________________________________________, portador da Carteira de 

Identidade nº ______________ órgão expedidor _____________, inscrito no CPF sob o nº 

_______________________, aprovado no Processo Seletivo nº 001/2019, da Prefeitura Municipal 

de Marataízes/ES, para o cargo de _____________________________________, DECLARO, 

nos termos da lei, nesta data, que:  

(   ) Não possuo bens a declarar.  

 

(   ) Possuo bens a declarar conforme segue:  

 

I – IMÓVEIS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
DATA DE 

AQUISIÇÃO 
VALOR ATUAL 

    

    

    

    

 

II – VEÍCULOS  

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
DATA DE 

AQUISIÇÃO 
VALOR ATUAL 

    

    

 

III – OUTROS  – APLICAÇÕES FINANCEIRAS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
DATA DE 

AQUISIÇÃO 
VALOR ATUAL 

    

    

 

 

 

Marataízes – ES, ____, de _________________ de 2019. 

 

 

 _____________________________________________  

Assinatura do Declarante  

 



 

 

ANEXO IV 

PROCESSO SELETIVO 

 

 

DECLARAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGO  

 

 

Eu__________________________________________________, portador da Carteira de 

Identidade nº ______________ órgão expedidor _____________, inscrito no CPF sob o nº 

_______________________, aprovado no Processo Seletivo nº 001/2019, da Prefeitura Municipal 

de Marataízes/ES, para o cargo de ________________________________________, face à 

vedação prevista no Art. 199 da Lei Complementar n° 053, de 09/10/1997 - Regime Jurídico Único 

dos Servidores Públicos Civis do Município de Marataízes, e no Art. 37, Inciso XVI, da 

Constituição Federal de 1988, para investidura no Cargo Público, nos termos da lei, incorrendo 

nas penalidades do art. 299 do código penal brasileiro, e ainda, na obrigação de ressarcir ao 

tesouro municipal a remuneração eventualmente percebida de forma ilegal, DECLARO que:  

 

( ) NÃO ACUMULAREI CARGO ILEGALMENTE, pois não exerço cargo, emprego e/ou função na 

forma do art. 37, Inciso XVI da constituição Federal, nem presto serviços em órgão da 

Administração direta ou indireta do Poder Público Federal, Estadual ou Municipal, nem dos 

mesmos encontro-me afastado por motivo de licença remunerada, não exercendo qualquer 

atividade que caracterize acumulação na forma da lei, ou incompatibilidade de horários, de forma 

que gere impedimento à minha investidura no cargo em referência, o qual exercerei.  

 

( ) ACUMULAREI CARGO LEGALMENTE, pois exerço o _______________________________ 

(cargo/emprego/função) de 

________________________________________________________, da Administração 

__________________ (direta/indireta), do Poder Público __________________ (federal/estadual/ 

municipal), na forma prevista no art. 37, XVI, alínea _____ da Constituição Federal – 1998, no 

horário de _________________________, havendo compatibilidade de horários, não 

comprometendo minha nomeação para o cargo em referência.  

 

 

 

 

Marataízes – ES, em ____ de ________________de 2019. 

 

 

 

 

 

______________________________________  

Assinatura do Declarante 

 

 

 



 

 

ANEXO V  

PROCESSO SELETIVO 

 

DECLARAÇÃO DE ACÚMULO DE REMUNERAÇÃO 

 

 

Eu__________________________________________________, portador da Carteira de 

Identidade nº ______________ órgão expedidor _____________, inscrito no CPF sob o nº 

_______________________, aprovado no Processo Seletivo nº 001/2019, da Prefeitura Municipal 

de Marataízes/ES, para o cargo efetivo de ______________ _______________________, nesta 

data, sob as penas da lei, DECLARO que:  

 

( ) NÃO ACUMULO REMUNERAÇÃO proveniente de cargos públicos, conforme previsto na 

Constituição Federal de 1988. 

 

( ) ACUMULO REMUNERAÇÃO proveniente do Cargo Público __________________________ 

______________ ______________________________________________.  

 

 

 

Marataízes – ES, em ____ de ________________de 2019. 

 

 

 

______________________________________  

Assinatura do Declarante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO VI 

PROCESSO SELETIVO 

DECLARAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGO  
 

 

Eu___________________________________________________________________, portador da 
Carteira de Identidade nº _________________ órgão expedidor _____________, inscrito no CPF sob 
o nº ________________________, aprovado no Concurso Público nº 01/2014 da Prefeitura Municipal 
de Marataízes – ES, para o cargo efetivo de 
__________________________________________________________________, face à vedação 
prevista no Art. 199 da Lei Complementar n° 053, de 09/10/1997 - Regime Jurídico Único dos 
Servidores Públicos Civis do Município de Marataízes, e no Art. 37, Inciso XVI, da Constituição 
Federal de 1988, para investidura no Cargo Público, nos termos da lei, incorrendo nas penalidades do 
art. 299 do código penal brasileiro, e ainda, na obrigação de ressarcir ao tesouro municipal a 
remuneração eventualmente percebida de forma ilegal, DECLARO que:  

(  ) NÃO ACUMULAREI CARGO ILEGALMENTE, pois não exerço  cargo, emprego e/ou função na 
forma do art. 37, Inciso XVI da constituição Federal, nem presto serviços em órgão da Administração 
direta ou indireta do Poder Público Federal, Estadual ou Municipal, nem dos mesmos encontro-me 
afastado por motivo de licença remunerada, não exercendo qualquer atividade que caracterize 
acumulação na forma da lei, ou incompatibilidade de horários, de forma que gere impedimento à 
minha investidura no cargo em referência, o qual exercerei. 

( ) ACUMULAREI CARGO LEGALMENTE, pois já exerço o  (  )cargo (  )emprego  (  )função de 
_____________________________________________________________________, da 
Administração Pública (  )Direta (  )Indireta, no âmbito do Poder Público (  )Federal (  )Estadual (  
)Municipal (  )Judiciário, na forma prevista no art. 37, XVI, alínea _____ da Constituição Federal – 
1998, 
(  ) a) a de dois cargos de professor; 

(  ) b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; 

(  ) c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 
regulamentadas;  

Com previsão legal para o cargo já ocupado a carga horária semanal de _______hs, admitido em 
____/_____/______, no regime de trabalho _______________________, e as atribuições do cargo e 
atividades laborais sendo desenvolvidas/exercidas no horário de ____:____hs às ____:____hs, 
respectivamente semanalmente nos dias de: (  )Segunda-feira (  )Terça-feira (  )Quarta-feira ( )Quinta-
feira ( )Sexta-feira ( )Sábado ( )Domingo,  
No (local/setor/Instituição)  ______________________________________________________. Neste 
sentido, assumo aqui fiel compromisso e declaro haver compatibilidade de horários, entre ambos os 
cargos, não comprometendo a qualidade do serviço público, bem como, a minha nomeação e posse 
para o cargo citado na inicial.  
 
OUTRAS OBSERVAÇÕES: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
Marataízes – ES, em ____ de ______________de 2019. 

  
 

______________________________________ 


