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PROCESSO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO PÚBLICA 

PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA nº 001/2020 

 

2ª Convocação de Candidatos Aprovados 

O Secretário Municipal de Esportes, no uso de suas atribuições legais, torna pública 

a 2ª CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO no supracitado PSS, obedecendo à 

ordem de classificação, conforme segue: 

 

CARGO CLASSIFICAÇÃO 
DATA PARA 

COMPARECIMENTO 
HORÁRIO 

Profissional de 
Educação Física 

3º e 4º 
 (somente será 

contratado 01 candidato) 
05.03.2020 9h 

O(a) candidato(a) deverá comparecer na Secretaria de Esporte de Jaguaré – ES, 

situado na Av. 09 de Agosto( Ao lado da Biblioteca) , Centro, Jaguaré – ES, com todos os 

documentos (originais e cópias, sendo que as cópias poderão ser apresentadas em formato pdf, 

gravadas em pen drive), conforme o item 11.1 do Edital: 

 

ARQUIVO 1: Os documentos informados na ficha de inscrição e pré-requisitos: 

    1) cópia do comprovante de inscrição gerada pelo sistema no término da inscrição. 

    (Comprovante seja gerado no ato da convocação) 

    2) documento pessoal com foto; 

    3) comprovante dos pré-requisitos para o cargo/função pleiteado. 

    4) laudo médico emitido nos últimos 06 (seis) meses para o candidato que se declarar 

com deficiência, comprovando a compatibilidade da deficiência com o cargo pleiteado. 

    5) apresentação do documento de registro no Conselho Regional de Educação Física 

(CREF) em vigência. 

  

ARQUIVO 2: 

   1) comprovante de títulos e experiência profissional; 

  

ARQUIVO 3: Os documentos para contratação: 

  1) CPF; 

  2) Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição; 

  3) Carteira de Identidade (RG); 

  4) Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS; 

  5) Certificado de Reservista, se do sexo masculino; 

  6) Certidão de Nascimento/Casamento; 

  7) Certidão de Nascimento e declaração escolar dos filhos menores de 14 (quatorze) anos 

de idade; 

  8) Cartão de Vacina para os filhos menores de 05 (cinco) anos de idade; 

  9) PIS/PASEP; 

  10) comprovante de residência; 

  11) número da conta bancária; 
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  12) atestado ou certidão de antecedentes criminais, referente ao domicílio do candidato; 

 

  

ARQUIVO 4: 

* Documentos que estão no anexo deste email, devidamente preenchidos e assinados; 

* atestado médico admissional exarado por médico de trabalho; 

 

 

* 01 foto 3x4 recente; 

 

  

* Caso haja necessidade, a Secretaria Municipal de Esporte e/ou a Prefeitura Municipal de 

Jaguaré poderá solicitar outros documentos complementares. 

  

* Não serão aceitos no ato da contratação protocolos ou cópias dos documentos exigidos. 

As cópias somente serão aceitas se estiverem acompanhadas do original, para fins de 

conferência pelo órgão competente. 

  
 

 

O não comparecimento dará o direito à Administração de excluir o(a) candidato(a) do 

Processo Seletivo Simplificado - PSS, convocando, se for o caso, candidato com classificação 

subsequente. 

Jaguaré - ES, em 02 de Março de 2020. 

 

 

Geones Marcos Gussão 

Secretário Municipal de Esportes 
 


