
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PUBLICO

EDITAL 001/2019 – SEDESSP.

O Município de Marataízes, Estado do Espirito Santo, por intermédio da Comissão instituída pela Portaria
nº 48 de 26 de agosto de 2019 TORNA PUBLICO que realizará Processo Seletivo de Cadastro de Reserva
para contratação de profissionais para atuarem no cargo de Salva- vidas, em atendimento á necessidade
temporária  de  excepcional  interesse  publico,  no  âmbito  da  Secretaria  de  Defesa  Social  e  Segurança
Patrimonial, nos termos da Lei n° 1.999/2018 e do Convênio de Cooperação nº 05 de 2017 firmado entre a
Prefeitura Municipal de Marataízes e o CBMES, em conformidade com o art. 37, inciso IX da CF/88, Lei
10.741/2003 – Estatuto do Idoso, art.37 do Decreto Federal 3298/1999 – Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência e normas estabelecidas neste Edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

1.1. As vagas serão as decorrentes da necessidade, conforme definido pela SEDESSP.

1.2. Do total de vagas que vierem a existir durante a vigência deste processo seletivo, 5% (cinco por cento)
serão  destinadas  a  candidatos  portadores  de  deficiência,  desde  que  comprovado  que  sua  deficiência  é
compatível com as atribuições do cargo a ser ocupado.

1.3. Estão especificados no anexo I do presente Edital os requisitos básicos para investidura, bem como,
remuneração, carga horaria semanal/mensal de trabalho e atribuições típicas do cargo de Salva Vidas.

1.4. Das vagas decorrentes da necessidade, os contratados serão localizados nos postos de observação por
toda  a  faixa  Litorânea  do  Município  Conforme  necessidade  e  a  critério  da  SEDESSP,  sendo  de
responsabilidade  do  contratado  o  deslocamento  até  o  local  de  trabalho  e/ou  vale-transporte,  onde  a
Administração  Pública  participará  dos  gastos  de  deslocamento  do  contratado  com  a  ajuda  de  custo
equivalente à parcela que exceder a 6% (seis por cento) de seu salário básico, sendo que tal ajuda não tem
nenhuma natureza salarial e nem se incorpora à remuneração para quaisquer efeitos, e para a sua liberação
serão considerados somente os dias efetivamente trabalhados.

1.5 Decorrente do Excesso de demanda de serviços públicos essenciais durante o período de verão e/ou de
festividades municipais oficiais, no período de sua duração.

2. DAS INSCRIÇÕES:

2.1.  A  inscrição  será  realizada  exclusivamente  via  internet,  através  do  endereço  eletrônico
(www.marataizes.es.gov.br/sele  cao)  com abertura no sistema a partir das 00 h do dia 04 de novembro de
2019 ate as 23h 59 min do dia 08 de novembro de 2019, observando o horário Brasília/DF.

2.2. O sistema será bloqueado no dia 08 de novembro de 2019, às 00hs e não serão aceitas inscrições fora do
prazo previsto neste Edital.

2.3. Antes de efetuar a inscrição o candidato devera 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 de Salva - Vidas.

2.4. O candidato deverá ser brasileiro nato ou naturalizado, idade igual ou superior a 18 anos (dezoito)aos
completados até o último dia de inscrição.

2.5 Para realizar a inscrição é necessário criar uma conta que será usada para login das inscrições no portal
da Prefeitura Municipal de Marataízes (www.marataizes.es.gov.br/sele  cao) , sendo assim, o candidato que já
se inscreveu em outro processo seletivo poderá usar a conta já criada anteriormente.
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2.5.1.  Não poderá ser  alterada qualquer informação declarada ou preenchida na ficha de inscrição e de
pontuação após a inscrição.

2.5.2. A comissão não se responsabilizara 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
congestionamento  das  linhas  de  comunicação,  bem  como  outros  fatores  de  ordem  técnica,  que
impossibilitem a transferência de dados.

2.5.3.  A  inscrição  será  finalizada  pelo  sistema,  quando  o  candidato  marcar  o  campo  de  sua  total
responsabilidade por todas as informações prestadas.

2.5.4 O sistema oportunizara ao candidato realizar apenas 01 (uma) inscrição, NÃO podendo ser alterada.

2.5.5.  O candidato  que  neste  processo  seletivo  cometer  fraude  e  for  por  isso  punido  com rescisão  de
contrato, após ampla defesa e contraditório, não poderá participar de processos seletivos do Município no
período próximo de 03 (três) anos.

2.5.6. Constatado a qualquer tempo que os documentos apresentados como pré-requisito e prova de títulos
não estão em acordo com a legalidade, as exigências desse edital, o candidato estará  DESCLASSIFICADO
do processo seletivo e, se já estiver contratado terá seu CONTRATO RESCINDIDO após oportunizada a
ampla defesa e contraditório pela comissão Especial do presente Processo Seletivo ou pela Secretaria de
Defesa Social e Segurança Patrimonial.

2.5.7. Constando a qualquer tempo que os documentos apresentados como pré-requisito se 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.

2.5.8. 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.                                                                                                      

2.5.9.  O candidato  que  se  enquadrar  na  hipótese  do  item 2.5.10,  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  de  participar  dos  processos
seletivos para contratação temporária, realizado no Município de Marataízes.

2.5.10. A falta de qualquer dos documentos relacionados no item 2.6, implicara no INDEFERIMENTO da
inscrição do candidato, sendo automaticamente eliminado do Processo Seletivo Simplificado.

2.5.11 O candidato é o único responsável pelo preenchimento de sua Fichas, assim como dos documentos de
comprovação dos pré-requisitos, não cabendo recurso após a efetivação da inscrição.

2.5.12 Que traz vedação de admissões:

a) Fora das hipóteses previstas nas disposições preliminares;

b) para funções correspondentes a cargos de Direção ou Chefia;

c) para funções correspondentes a cargos que , por sua natureza, devam ser providos em comissão;

d) quando houver, no mesmo órgão, cargo vago correspondente a função e candidato aprovado em concurso



2.6. Documentação necessária:

a) Carteira de Identidade;

b) Cadastro de pessoa Física (CPF);

c) Título de Eleitor com comprovante ou justificativa ou Certidão de Quitação Eleitoral
(sitio: www.tse.gov.br);

d) Comprovante de Residência;

e) Tempo de experiência profissional no cargo pleiteado, a ser  comprovada através de certidão de tempo de
serviço,  emitida  por  Órgão  Publico  onde  tenha  prestado  serviço  e/ou  cópia  da  carteira  de  trabalho  da
previdência Social – CTPS;

f) PIS/PASEP;

g) Carteira nacional de habilitação : Mínimo categoria “B”;

h) Escolaridade – Ensino fundamental;

i) Certificado de reservista.

2.6.1 Se o candidato trabalhou no ano de 2018 e 2019 em Marataízes e teve duas faltas injustificadas e/ou
teve registro de atas e/ou obteve advertências ou foi contra indicado pelo CBMES, em que seu desempenho
não  favoreceu  o  desenvolvimento  das  atividades  ao  cargo  e/ou  prejudicou  o  andamento  do  trabalho
desenvolvido pelo grupamento de Salva Vidas estará eliminado.

3. DAS VAGAS DESTINADAS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS:

3.1  Ficam  asseguradas  5%  (CINCO  POR  CENTO)  das  vagas  disponíveis  ás  pessoas  portadoras  de
deficiência, desde que haja compatibilidade entre as atribuições do cargo e a capacidade do candidato de
exercê-las, em obediência ao disposto no artigo 37, do Decreto Federal nº 3298/1999.

3.1.1 As vagas que não forem providas por falta de candidatos deficientes aprovados serão preenchidas
pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação.

3.2. O candidato portador de deficiência deverá declarar essa condição na ficha de inscrição, identificando-a
e anexando á mesma, laudo médico que comprove a deficiência e ateste sua APTIDÃO ao cargo pretendido.
Quando convocado, o candidato deverá apresentar laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível de
deficiência,  com expressa referencia ao código correspondente do CID, onde o mesmo só terá validade
quando ratificado por inspeção Médica Admissional Municipal.

4. DA CLASSIFICAÇÃO

4.1 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/seleçao,  sendo
observados  os  critérios  de  pontuação  (Tempo  de  serviço).  Para  a  contagem de  tempo  de  Experiencia
Profissional  no  cargo  pleiteado,  a  ser  comprovada  através  de  Declaração  emitida  por  Órgão  Publico,
Autarquia e/ou Privado onde tenha prestado serviço, deverá ser atribuído 1 (Um) ponto por mês trabalhado,
considerando o mês 30(trinta) dias, até o máximo de 100 (Cem) pontos, sem sobreposição de tempo.

4.2. Para cálculo de tempo de serviço não será contabilizado pontuação que se der em duplicidade dentro do
mesmo  período  de  tempo  estando  em  divergência  com  o  art.37  da  Constituição  Federal  que  versa  a
acumulação de cargo público.
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4.3. A classificação final do candidato será divulgada por número de inscrição, nome do candidato, data de
nascimento e consistirá na somatória de Tempo de serviço.

4.4. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente do valor da nota final, por cargo de serviço.

4.5. No documento comprobatório de experiência profissional deverá obrigatoriamente, conter a indicação
do cargo, período (dia, mês e ano) de início e término.

4.6. Na hipótese de não comprovação dos itens declarados e solicitados no ato da convocação, o candidato
será automaticamente RECLASSIFICADO para o último lugar da lista de classificação, compondo assim
nova lista.

4.7 Para comprovação dos itens, observa-se o seguinte:

4.7.1. Cursos de capacitação, aperfeiçoamento e especialização relacionados a área de atuação. Certificado
de conclusão do curso de formação de Guarda - Vidas – CFGV, expedido pelo Corpo de Bombeiro Militar
do ES ou certificado de conclusão do curso de formação de Guarda Vidas - CFGV, expedido pelo Corpo de
Bombeiro Militar REVALIDADO.

4.7.2.  Serão  considerados  para  comprovação  do  subitem 2.6(h)  Diplomas,  certificados  ou  declarações,
acompanhadas dos respectivos HISTÓRICOS escolares que deverão ser apresentados, obrigatoriamente no
momento da comprovação em Convocação Pública, sob pena de ELIMINAÇÃO.

4.7.3. Toda documentação deve ser apresentada em via original ou autenticada acompanhada de uma cópia
simples  que  devera  ser  comparada  pela  Comissão  Especial  e  retida  para  o  processo  de  Contratação
Temporária.

4.7.4.  E de inteira responsabilidade do candidato a providência de entrega dos títulos, bem como a escolha
dos documentos apresentados.

4.7.5. Na hipótese da não comprovação dos requisitos básicos (Anexo I) exigidos para o cargo o candidato
será ELIMINADO.

4.7.6. Na hipótese da não comprovação da pontuação informada no Formulário de Inscrição o candidato será
automaticamente ELIMINADO.

4.8 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.

4.8.1 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 emitidas  pela  Comissão  Especial  e
devidamente assinada pelos seus membros.

4.8.2 Em caso de empate na pontuação final terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:

a) Idade igual ou superior a sessenta anos, ate o último dia de inscrição, conforme artigo 27, paragrafo único
do Estatuto do Idoso;

b) Maior idade, considerando-se dia, mês e ano de nascimento;

c) Sorteio na presença da Comissão Especial.

5.0 DESISTÊNCIA:

5.1 A desistência após a formalização do Contrato de Designação Temporária deverá ser feita por escrito,
protocolizada na Prefeitura  Municipal  de  Marataízes  e  assinada pelo desistente.  O desistente  fica  ainda
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impedido de concorrer  a qualquer  Cargo/Função no decorrer do ano vigente e no ano subsequente nos
Processos Seletivos promovidos pela  SEDESSP a partir da data do seu pedido de desistência.

5.2 A ausência do candidato no local de trabalho por 3(três) dias contínuos ou intercalados sem justificativa,
e a qualquer tempo de vigência do contrato, caracterizará sua desistência. Sendo a mesma formalizada pela
Secretaria mediante relatório emitido pela coordenadoria responsável.
  

6. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:

6.1  O  resultado  preliminar  e  final  serão  divulgados  no  DIÁRIO  OFICIAL  DO  MUNICÍPIO  DE
MARATAÍZES (www.marataizes.es.gov.br), conforme cronograma em anexo III.

7. DOS RECURSOS:

7.1 O recurso será realizado no endereço  www.marataizes.es.gov.br/sele  cao  e deverá fundamentadamente
abordar todas as razoes de inconformismo do candidato, com relação ao resultado publicado

7.2  O  recurso  deverá  ser  claro,  consistente  e  objetivo.  Recurso  inconsistente  ou  intempestivo  será
liminarmente indeferido. Não será admitido recurso administrativo visando dilação probatória.

7.3 Os recursos não poderão ser encaminhados por fax ou correio eletrônico.

7.4 O candidato é responsável por sua inscrição, assim como as informações declaradas no formulário online
desde edital e somente caberá qualquer recurso ao processo seletivo, na ausência do nome do candidato na
listagem de classificação.

7.4.1  São  reservados  02  (dois)  dias  para  o  Recurso  conforme  cronograma  ANEXO  II,  sendo  então
resguardado ao candidato, o direito de manifestar seu questionamento a Comissão Especial.

7.4.2.  A comissão especial  responsável  por este edital,  analisara somente 01(um) recurso por candidato,
sendo este o mais recente.

8.  DA HOMOLOGAÇÃO E RESULTADO FINAL:

8.1 A homologação e o resultado final não desobriga o candidato de comprovar, a qualquer tempo, quando
solicitado, o atendimento a todos os requisitos e condições estabelecidas neste edital; o candidato que não
atender a essas exigências terá sua inscrição  CANCELADA, sendo  ELIMINADO do Processo Seletivo
Simplificado.

8.2  A  listagem  geral  dos  candidatos  classificados  será  disponibilizada  no  DIÁRIO  OFICIAL  DO
MUNICÍPIO (www.maratizes.es.gov.br), conforme cronograma de que trata o Anexo III.

8.3 È de responsabilidade do candidato o acompanhamento deste processo seletivo pelo DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO (www.marataizes.es.gov.br).

9. DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO : 

9.1 Os servidores ora classificados após convocados e apresentados toda documentação, serão encaminhados
para exames Admissionais (ASO), após o recebimento do ASO, os convocados serão localizados nos postos
de observação por toda a faixa litorânea do Município conforme necessidade e critério da Secretaria de
Defesa Social, sendo de responsabilidade do contratado o deslocamento ate o local de trabalho. De acordo
com a Lei 1999/18, artigo 9º, inciso VI, assim como o inciso VII  – Auxilio alimentação na forma da Lei
Municipal nº1.353/2010.

http://legislacaocompilada.com.br/marataizes/Arquivo/Documents/legislacao/html/L13532010.html
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9.2 A contratação, ocorrerá em caráter temporário de excepcional interesse público quando houver existência
de vaga a ser divulgada pela SEDESSP 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 a critério da
Administração Pública Municipal de acordo com as suas necessidades, interesse e conveniência uma única
vez por igual período ou de acordo com a necessidade.

9.3  È  vedada  a  acumulação  remunerada  de  cargos  públicos,  nos  termos  do  artigo37,  inciso  XVI,  da
Constituição da República.

9.4 No ato da contratação, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos em cópia xerografada,
devendo apresentar o documento original, para conferência e posterior autenticação pelo servidor publico:

a) Cópia do Registro Geral (RG);
b) Cópia do CPF;
c) Título de Eleitor com comprovação da última votação ou com certidão expedida pelo cartório eleitoral
declarando estar regular com a Justiça Eleitoral;
d) Carteira de Trabalho e Previdência Social;
e) PIS/PASEP;( exceto quem ainda não exerceu atividade profissional);
f) Certidão de nascimento e ou casamento;
g) Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 (dezoito) anos se houver; CPF dos menores;
h) Cartão de vacina do filho menor;
i)  Comprovante  de  residência  (imóvel  próprio,  cedido  ou  alugado)  no  nome  do  candidato  ou  de  seu
dependente (pai ou mãe);
j) Certificado de Reservista ( Sendo do sexo masculino);
k)  Cópias  do  comprovante  de  escolaridade  de  4ª  série  ou  5º  série  do  Ensino  Fundamental  -  Diploma
acompanhado de declaração de conclusão ou Histórico Escolar;
l)  Certidão negativa de ações e execuções de natureza Cível e criminal emitidas pela justiça Estadual, no
endereço site htpp://wwww.tjes.jus.br;
m)Certidão de Antecedentes Criminais emitidas pelo site (htpp//www.tjes.jus/serviços/certidao-negativa-2/>)
n) Declaração devidamente preenchida se detém ou não cargo Estatutário ou Comissionado na esfera da
Administração Pública,  Federal,  estatual ou Municipal ou se recebe proventos de inatividade  (conforme
anexo III);
o) Declaração, devidamente preenchida de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos
(conforme ANEXO IV);
p) Quando convocado, o candidato deverá apresentar laudo médico atestando a espécie e o grau ou níveis de
deficiência,  com expressa referencia ao código correspondente do CID, onde o mesmo só terá validade
quando ratificado por inspeção médica admissional Municipal;
q) Certificado de conclusão do curso de formação de Guarda - Vidas – CFGV, expedido pelo Corpo de
Bombeiro  Militar  do  ES  ou certificado de  conclusão  do  curso  de  formação  de  Guarda  Vidas  -  CFGV,
expedido pelo Corpo de Bombeiro Militar REVALIDADO.

r) Declaração de não acumulo de cargos – (Anexo III);

s) Declaração de acumulo de remuneração – (Anexo IV);

9.5 A rescisão do contrato administrativo de prestação de serviço, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

a) a pedido do contratado;

b) por conveniência da administração;

c) quando o contratado incorrer em falta disciplinar prevista em Lei;

d) em decorrência de informações inverídicas prestadas no decurso do Processo seletivo;

e) por medida judicial;



f) quando não possuir condições de corresponder aos atributos exigidos para o cargo;

g) quando não possuir desenvolvimento satisfatório na função exercida;

h) quando não possuir condições de se adaptar a estrutura hierárquica institucional.

9.6.  A convocação  pública  dos  classificados  será  efetuada  pela  comissão  Especial  que  convocará  os
candidatos para apresentação dos 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 de responsabilidade da Comissão Especial aguardar o candidato no
momento da chamada pública.

9.7. Para fins de atendimento á convocação pública e formalização da contratação temporária, o candidato
devera obrigatoriamente, apresentar a documentação comprobatória dos itens declarados no ato da inscrição
online da ficha de inscrição gerada pelo sistema eletrônico do processo Seletivo Simplificado.

9.8. Na documentação a ser entregue no ato da chamada publica, o candidato devera apresentar Diploma,,
Certificado, Declaração, obrigatório com histórico escolar, curso correspondente, Certificado de conclusão
do curso de formação de Guarda - Vidas – CFGV, ainda juntada dos documentos originais com as devidas
cópias, para conferência dos membros da Comissão Especial.

9.9.  Apos  a  convocação  pública  para  atendimento  das  necessidades  da  Secretaria  de  Defesa  Social  e
Segurança Patrimonial, tera 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 regido por esse edital

9.10. 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 contatação temporária, o
contrato sera tornado sem efeito e o candidato estará SUMARIAMENTE ELIMINADO do processo Seletivo

10.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS:

10.1 De acordo com a legislação processual civil em vigor, é a Comarca de Marataízes o foro competente
para julgar as demandas judiciais decorrentes destes Processo Seletivo Simplificado Público.

10.2 A aprovação neste Processo Seletivo Simplificado assegura ao candidato apenas expectativa de direito á
contratação,  ficando  a  concretização  do  preenchimento  das  vagas  que  vierem a  surgir  condicionada  a
gravativa necessidade do serviço publico 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, á disponibilidade orçamentaria, o limite previsto
pela Lei de Responsabilidade Fiscal para despesas com pessoal e Plano Plurianual – PPA.

10.3 O prazo de validade do presente processo seletivo é de 06 (seis)meses, podendo ser prorrogado por
igual  período,  podendo a  SEDESSP realizar  Contratação  mediante  a  existência  de  interesse  Publico  no
decorrer da validade deste processo seletivo.

10.4 A vigência de cada contrato de trabalho será determinada no ato administrativo de convocação a ser
publicado no Diário Oficial de Marataízes.

10.5 A prefeitura Municipal de Marataízes e a comissão Coordenadora 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.

10.6 Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão especial instituída pela portaria nº 48 26
de agosto de 2019, observando os princípios que regem a Administração Pública



10.7 A comissão Especial tem autonomia de averiguar situações suspeitas, podendo convocar o candidato a
qualquer momento para dialogo, apresentação de documentos originais que resultou sua classificação, bem
como outras medidas, zelando pelo cumprimento desse Edital.

10.8 Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das regulamentações, critérios e normas contidas
nesse edital.

10.9 Os candidatos estarão sujeitos ao cumprimento do horário de trabalho, assim como as determinações
expedidas pelo Secretário de Defesa Social e Segurança Patrimonial. Na impossibilidade de cumprimento o
candidato formalizara desistência sendo automaticamente eliminado.

10.10.  A avaliação de desempenho do profissional  contratado na  forma  deste  edital  será  realizada pela
Secretaria onde estiver lotado.

10.11. Quando evidenciada a insuficiência de desempenho profissional, acarretara na rescisão imediata da
designação celebrada com o Município de Marataízes, respeitando a legislação vigente.

10.12.  O presente  Processo  seletivo  simplificado  Publico  será  organizado e  coordenado pela  Comissão
Instituída  pela  portaria  Nº  48 de  26  de  agosto  de  2019, publicada  no  Diário Oficial  do  Município  de
Marataízes.

10.13 Esse Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Anderson Gouveia  Oliveira                                                                          Katia Chammas Canellas Caldas
   Presidente da Comissão                                                                                  Membro da Comissão

  Gilteir Oaski Junior                                                                                      José Antônio de Sousa Rizzo
Membro da Comissão                                                                                         Membro da Comissão

Genival dos Santos Rocha                                                                                    Anderson Lapa Ferreira
  Membro da Comissão                                                                                      Membro da Comissão

                                                              

 Belchior Gontijo de Brito Filho                                                                 André Pintor Barreto
          Cabo CBMES                                                                                      Cabo CBMES

Marataízes, 02 de setembro de 2019

                                                                                       

                                                                                   



ANEXO I 

Requisitos Básicos:

a) Ser brasileiro nato ou naturalizado; ou ESTRANGEIRO RESIDENTE COM VISTO DE RESIDENCIA;

b) Ter idade igual ou superior a 18(dezoito) anos completados até o último dia de inscrição;

c) Ter certificado do curso de Salva Vidas  ministrado pelo corpo de bombeiros (CBMES) ou ter certificado 
do curso de Salva Vidas ministradas pelo corpo de bombeiro (CBMES) REVALIDADO;

Atribuições Tipicas:

* Percorrer a área sob sua responsabilidade, atentando para as atitudes dos banhistas, a fim de prevenir 
acidentes;

*Orientar adequadamente os banhistas sobre os perigos , principalmente os que não sabem nadar;

* Prestar assistência devida providenciando socorros médicos ou remoção de acidentados, quando 
necessário;

*Participar de palestras de informação sobre acidentes em piscinas, praias e técnicas de salvamento;

*Observar e cooperar, quando necessário nas atividades esportivas que estejam sendo desenvolvidas, 
principalmente no verão;

* Praticar periodicamente exercícios de natação e mergulho;

* Verificar periodicamente as condições do Estado de conservação dos materiais peculiares ao trabalho, bem 
como dos locais;

* Preencher corretamente os formulários referentes a avaliação de desempenho;

*Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior;

* Verificar periodicamente as condições do Estado de conservação dos materiais de salvamento;

*Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza de Equipamentos;                                                       

*Participar e cooperar com serviços Administrativos;
                                                                                                                                   
CARGO: Salva – Vidas                                                                                                                                       

NÍVEL DE ESCOLARIDADE MÍNIMA: 4ª série ou 5ª ano de Ensino Fundamental

CARGA HORARIA: 40 Horas semanais /200 horas mensais – escala de revezamento em regime de 
compensação 12 x36 e/ou regime administrativo 8:00Hs diárias – Jornada/Escala que se fizer necessária de 
acordo com a necessidade desta secretária
                                                                        
ENQUADRAMENTO : Carreira II – Lei 1.355/2010. Remuneração : R$  998,00( novecentos e noventa e 
oito reais)+ Auxilio alimentação no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) + Gratificação pelo exercício de 
atividade em risco de vida – 35% do vencimento base.



Anexo II

CRONOGRAMA

Atividade Data Local

PUBLICAÇÃO DO EDITAL
 Nº 01/2019 23/10/2019

     Diário Oficial da Prefeitura Em
www.marataizes.es.gov.br/diario_oficial

INSCRIÇÕES 04/11/2019 Á 08/11/2019 www.marataizes.es.gov.br/s  ele  cao 

RESULTADO PARCIAL 11/11/2019 www.marataizes.es.gov.br/s  ele  cao 

ENTRADA DE RECURSO 12/11/2019 Á 13/11/2019 www.marataizes.es.gov.br/s  ele  cao 

ANALISE DE RECURSOS 14/11/2019  Comissão Especial de Processo
Seletivo na Sede da SEDESSP

RESULTADO DE RECURSO 18/11/2019 www.marataizes.es.gov.br/se  le  cao   

RESULTADO FINAL
                                                    

19/11/2019 Diário Oficial da Prefeitura Em
www.marataizes.es.gov.br/diario_oficial

HOMOLOGAÇÃO DO
RESULTADO FINAL

 19/11/2019 Diário Oficial da Prefeitura Em
www.marataizes.es.gov.br/diario_oficial

 ENTREGA DE
DOCUMENTAÇÃO

20/11/2019 á 22/11/2019 Sede da Secretaria de Defesa Social e
Segurança Patrimonial 

Situada na Rod Safra X Marataízes
S/Nº – Bairro Esplanada- Marataízes.

(em frente a JD Macon)

ENCAMINHAMENTO ASO 25/11/2019 a 29/11/2019 Sede da Secretaria de Defesa Social e
Segurança Patrimonial 

Situada na Rod Safra X Marataízes
S/Nº – Bairro Esplanada- Marataízes.

(em frente a JD Macon)  

 

http://www.marataizes.es.gov.br/sele%C3%A7%C3%B5es
http://www.marataizes.es.gov.br/sele%C3%A7%C3%B5es
http://www.marataizes.es.gov.br/sele%C3%A7%C3%B5es
http://www.marataizes.es.gov.br/sele%C3%A7%C3%B5es
http://www.marataizes.es.gov.br/sele%C3%A7%C3%B5es
http://www.marataizes.es.gov.br/sele%C3%A7%C3%B5es
http://www.marataizes.es.gov.br/sele%C3%A7%C3%B5es
http://www.marataizes.es.gov.br/sele%C3%A7%C3%B5es


ANEXO III

DECLARAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGO

Eu,_________________________________________________________ portador de Carteira de identidade

n° ____________________ órgão expedidor ________________ inscrito no CPF sob nº________________

aprovado no Processo Seletivo  nº  001/2019 da Prefeitura  Municipal  de  Marataízes/ES para  o cargo  de

_________________________,  face  a  vedação  prevista  no  Art.199  da  Lei  complementar  nº  053,  de

09/10/1997 – Regime Jurídico Único dos Servidores Publícios Civis do Município de Marataízes, e no Art.

37, Inciso XVI da Constituição Federal de 1988, para investimento no cargo Publico, 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 Publico federal Estatual ou Municipal, nem dos mesmos encontra-me Afastado por

motivo de licença remunerada, não exercendo nenhuma atividade que caracterize acumulação na forma da

Lei, ou incompatibilidade de horários, de forma que gere impedimento a minha investidura no cargo em

referência, o qual exercerei.

(  ) 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 Publico federal Estatual ou Municipal, nem dos mesmos encontra-me Afastado por motivo

de licença remunerada, não exercendo nenhuma atividade que caracterize acumulação na forma da Lei, ou

incompatibilidade de horários, de forma que gere impedimento a minha investidura no cargo em referência, o

qual exercerei.

Marataízes, em ___ de ___________________ de 2019.

______________________________________

Assinatura do Declarante

                                                                                     



ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE ACUMULO DE REMUNERAÇÃO

Eu _____________________________________ portador da Carteira de Identidade nº________________ 

órgão expedidor _______________, inscrito no CPF________________________ aprovado no Processo 

seletivo nº 001/2019, da Prefeitura Municipal de Marataízes/ES. Para o cargo efetivo de  Salva Vidas, 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 de cargos Públicos, conforme previsto na Constituição 

Federal de 1988.

Marataízes,- ES, em ___ de __________________ de 2019.

____________________________________________

Assinatura do Declarante


