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Santa Teresa

PORTARIA/CGAB/Nº 245/2015
PENALIZA A EMPRESA JCS TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO LTDA. - EPP.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, no 
uso de suas atribuições legais, e
Considerando os fatos contidos no processo nº 11471/2014, protocolado 
pela Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico;
RESOLVE:
Art. 1.º Comunicar a EMPRESA JCS TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO 
LTDA. - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 05.436.797/0001-98 que o 
Município de Santa Teresa estará aplicando a penalidade de multa 
prevista na Alínea “a” do Inciso II da Cláusula Quinta - Sanções 
Administrativa - do Contrato de Prestação de Serviços nº 076/2014, por 
descumprimento do mesmo.
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.
Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito 
Santo, em 29 de setembro de 2015.
CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO
PREFEITO MUNICIPAL

Protocolo 185118

PORTARIA/CGAB/Nº 246/2015
PENALIZA A EMPRESA WALACE DE OLIVEIRA BARBOSA FIALHO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, no 
uso de suas atribuições legais, e
Considerando os fatos contidos no processo nº 9841/2014;
RESOLVE:
Art. 1.º Comunicar a EMPRESA WALACE DE OLIVEIRA BARBOSA FIALHO, 
inscrita no CNPJ sob o nº 13.196.127/0001-70 que o Município de Santa 
Teresa estará aplicando a penalidade de multa prevista na Alínea “d” do 
item 6.1 da Cláusula Sexta - Sanções Administrativa - do Contrato de 
Prestação de Serviços nº 082/2014, por descumprimento do mesmo.
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.
Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito 
Santo, em 29 de setembro de 2015.
CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO
PREFEITO MUNICIPAL

Protocolo 185119

Vila Velha

EDITAL N.º 002 / 2015 - SEMAD/SEMSA
O Município de Vila Velha - ES, representado pela Secretaria Municipal de Saúde, faz saber que fará realizar Processo Seletivo Simplificado, com vistas à 
contratação temporária de profissionais para atendimento às necessidades de excepcional interesse público na área de saúde- SEMSA para cadastro de 
reserva e para atender as necessidades do município de acordo com Lei Complementar 035/2015, conforme constante abaixo:
1. DOS CARGOS, VAGAS E REQUISITOS:
ESPECIALIDADE REQUISITO Nº DE 

VAGAS
C A R G A 
H O R Á R I A 
SEMANAL

S A L Á R I O 
BASE

G R A T I F I C A Ç Ã O 
M É D I C O S                           
(UNIDADES DE 
SÁUDE)                    Lei 
nº. 5415/13

GRATIFICAÇÃO MÉDICOS                       
( P L A N T O N I S T A S )                            
Lei nº. 4993/2010

Clínica Geral-Plantonista a) Diploma de Curso Superior 
em Medicina, devidamente 
reconhecido por órgão oficial; 
b) Registro no CRM.

CR 20 h R$ 2.376,00 --- R$ 250 por plantão (dia 
útil), R$ 300 por plantão 
(final de semana e 
feriado).

Ginecologista/Obstetra - 
Plantonista

a) Diploma de Curso Superior 
em Medicina, devidamente 
reconhecido por órgão oficial; 
b) Residência Médica ou Título 
de Especialista, na área a que 
concorre, c) Registro no CRM.

CR 20 h R$ 2.376,00 --- R$ 250 por plantão (dia 
útil), R$ 300 por plantão 
(final de semana e 
feriado).

Neonatologista-Plantonista a) Diploma de Curso Superior 
em Medicina, devidamente 
reconhecido por órgão oficial; 
b) Residência Médica ou Título 
de Especialista, na área a que 
concorre, c) Registro no CRM.

CR 20 h R$ 2.376,00 --- R$ 250 por plantão (dia 
útil), R$ 300 por plantão 
(final de semana e 
feriado).

Clínica Geral a) Diploma de Curso Superior 
em Medicina, devidamente 
reconhecido por órgão oficial; 
b) Registro no CRM.

CR 40 h R$ 4.536,00 R$ 3.429,00 ---

Pediatra a) Diploma de Curso Superior 
em Medicina, devidamente 
reconhecido por órgão oficial; 
b) Residência Médica ou Título 
de Especialista, na área a que 
concorre, c) Registro no CRM.

03 + CR 20 h R$ 2.376,00 R$ 1.714,00 ---

Clínica Geral a) Diploma de Curso Superior 
em Medicina, devidamente 
reconhecido por órgão oficial; 
b) Registro no CRM.

05 + CR 20 h R$ 2.376,00 R$ 1.714,00 ---

Ginecologista a) Diploma de Curso Superior 
em Medicina, devidamente 
reconhecido por órgão oficial; 
b) Residência Médica ou Título 
de Especialista, na área a que 
concorre, c) Registro no CRM.

03 + CR 20 h R$ 2.376,00 R$ 1.714,00 ---

Cardiologista a) Diploma de Curso Superior 
em Medicina, devidamente 
reconhecido por órgão oficial; 
b) Residência Médica ou Título 
de Especialista, na área a que 
concorre, c) Registro no CRM.

CR 20 h R$ 2.376,00 R$ 1.714,00 ---

usuario
Realce
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Urologista a) Diploma de Curso Superior 
em Medicina, devidamente 
reconhecido por órgão oficial; 
b) Residência Médica ou Título 
de Especialista, na área a que 
concorre, c) Registro no CRM.

CR 20 h R$ 2.376,00 R$ 1.714,00 ---

Psiquiatra a) Diploma de Curso Superior 
em Medicina, devidamente 
reconhecido por órgão oficial; 
b) Residência Médica ou Título 
de Especialista, na área a que 
concorre, c) Registro no CRM.

CR 20 h R$ 2.376,00 R$ 1.714,00 ---

Pneumologista a) Diploma de Curso Superior 
em Medicina, devidamente 
reconhecido por órgão oficial; 
b) Residência Médica ou Título 
de Especialista, na área a que 
concorre, c) Registro no CRM.

CR 20 h R$ 2.376,00 R$ 1.714,00 ---

Endocrinologista a) Diploma de Curso Superior 
em Medicina, devidamente 
reconhecido por órgão oficial; 
b) Residência Médica ou Título 
de Especialista, na área a que 
concorre, c) Registro no CRM.

CR 20 h R$ 2.376,00 R$ 1.714,00 ---

Neurologista a) Diploma de Curso Superior 
em Medicina, devidamente 
reconhecido por órgão oficial; 
b) Residência Médica ou Título 
de Especialista, na área a que 
concorre, c) Registro no CRM.

CR 20 h R$ 2.376,00 R$ 1.714,00 ---

Neuropediatra a) Diploma de Curso Superior 
em Medicina, devidamente 
reconhecido por órgão oficial; 
b) Residência Médica ou Título 
de Especialista, na área a que 
concorre, c) Registro no CRM.

CR 20 h R$ 2.376,00 R$ 1.714,00 ---

Dermatologista a) Diploma de Curso Superior 
em Medicina, devidamente 
reconhecido por órgão oficial; 
b) Residência Médica ou Título 
de Especialista, na área a que 
concorre, c) Registro no CRM.

CR 20 h R$ 2.376,00 R$ 1.714,00 ---

Ortopedista a) Diploma de Curso Superior 
em Medicina, devidamente 
reconhecido por órgão oficial; 
b) Residência Médica ou Título 
de Especialista, na área a que 
concorre, c) Registro no CRM.

CR 20 h R$ 2.376,00 R$ 1.714,00 ---

Reumatologista a) Diploma de Curso Superior 
em Medicina, devidamente 
reconhecido por órgão oficial; 
b) Residência Médica ou Título 
de Especialista, na área a que 
concorre, c) Registro no CRM.

CR 20 h R$ 2.376,00 R$ 1.714,00 ---

Proctologista a) Diploma de Curso Superior 
em Medicina, devidamente 
reconhecido por órgão oficial; 
b) Residência Médica ou Título 
de Especialista, na área a que 
concorre, c) Registro no CRM.

CR 20 h R$ 2.376,00 R$ 1.714,00 ---

Alergista a) Diploma de Curso Superior 
em Medicina, devidamente 
reconhecido por órgão oficial; 
b) Residência Médica ou Título 
de Especialista, na área a que 
concorre, c) Registro no CRM.

CR 20 h R$ 2.376,00 R$ 1.714,00 ---

Otorrinolaringologista a) Diploma de Curso Superior 
em Medicina, devidamente 
reconhecido por órgão oficial; 
b) Residência Médica ou Título 
de Especialista, na área a que 
concorre, c) Registro no CRM.

CR 20 h R$ 2.376,00 R$ 1.714,00 ---

Gastroenterologista a) Diploma de Curso Superior 
em Medicina, devidamente 
reconhecido por órgão oficial; 
b) Residência Médica ou Título 
de Especialista, na área a que 
concorre, c) Registro no CRM.

CR 20 h R$ 2.376,00 R$ 1.714,00 ---
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Nefrologista a) Diploma de Curso Superior 
em Medicina, devidamente 
reconhecido por órgão oficial; 
b) Residência Médica ou Título 
de Especialista, na área a que 
concorre, c) Registro no CRM.

CR 20 h R$ 2.376,00 R$ 1.714,00 ---

Infectologista Pediátrico a) Diploma de Curso Superior 
em Medicina, devidamente 
reconhecido por órgão oficial; 
b) Residência Médica ou Título 
de Especialista, na área a que 
concorre, c) Registro no CRM.

CR 20 h R$ 2.376,00 R$ 1.714,00 ---

Geriatra a) Diploma de Curso Superior 
em Medicina, devidamente 
reconhecido por órgão oficial; 
b) Residência Médica ou Título 
de Especialista, na área a que 
concorre, c) Registro no CRM.

CR 20 h R$ 2.376,00 R$ 1.714,00 ---

Cirurgião Vascular a) Diploma de Curso Superior 
em Medicina, devidamente 
reconhecido por órgão oficial; 
b) Residência Médica ou Título 
de Especialista, na área a que 
concorre, c) Registro no CRM.

CR 20 h R$ 2.376,00 R$ 1.714,00 ---

Técnico de Enfermagem Ensino Médio Completo, Curso 
Técnico de Enfermagem 
e Registro profissional no 
Conselho de Classe.

07 + CR 40 h R$ 885,60 --- ---

Agente de Farmácia Ensino Médio Completo. CR 40h R$ 777,60 --- ---
Auxiliar de Saúde Bucal Ensino Médio Completo, curso

de Auxiliar de Consultório
Dentário ou Curso de Auxiliar
de Saúde Bucal e/ou Registro
definitivo do Conselho
Regional de Odontologia e
Registro profissional no
Conselho de Classe. 

05 + CR 40 h R$ 777,60 --- ---

Assistente Público Adm. Ensino Médio Completo. 05 + CR 40 h R$ 885,60 --- ---

2. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO:
2.1 - LOCAL: As inscrições serão realizadas na Rua Castelo Branco, 1803 - Centro - Vila Velha - ES - CEP: 29100-040- Prédio da Secretaria Municipal de 
Saúde, na sala nº 304. No horário de 09:00h às 16:00h.
2.2 - PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 05/10/2015 a 09/10/2015.
2.3 -REQUISITOS
No ato da inscrição o candidato deverá preencher os seguintes requisitos:
• Ter, na data de encerramento das inscrições, a idade mínima de 18 anos completos;
• Não enquadrar-se na vedação de acúmulo de cargos (artigo 37, XVI da CF);
• Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;
• Conhecer as exigências estabelecidas neste Edital, e estar de acordo com elas.
2.4 - A inscrição deverá ser feita pelo candidato ou por procuração especifica, com firma reconhecida e cópia do documento de identidade do procurador.
2.4.1- Poderá o candidato se inscrever em até dois cargos, porém deverá trazer os documentos em envelopes separados cada um com 
toda a documentação necessária.
2.5 - Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. A inscrição do 
candidato no presente processo seletivo implicará o conhecimento e tácita aceitação das condições estabelecidas neste edital, das quais o candidato não 
poderá alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.
2.6 - Para efeito de inscrição, o candidato preencherá formulário padrão com letra legível, não podendo haver rasuras ou emendas, nem omissão de 
dados nele solicitados, sob pena de indeferimento da inscrição, DEVENDO FAZER JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO ABAIXO EM ENVELOPE (A4):
a) documento de identificação com foto (cópia simples);
b) Comprovante de residência (cópia simples);
c) Instrumento procuratório específico, se candidato inscrito através de procurador, com firma reconhecida em cartório, e cópia simples de documento 
de identidade do procurador;
g) Documento Comprobatório da escolaridade e da especialidade (Diploma em instituição reconhecida pelo MEC), (cópia simples acompanhada do 
original, ou autenticada em cartório).
h) Cópia de comprovante de registro no Conselho de Classe (cópia simples), (pra Médicos, ASB e Tec. Enfermagem).
i) Nada consta do Conselho de classe
j) Título de eleitor e comprovante de quitação com a justiça eleitoral (cópia simples);
k) CPF
l) No caso do sexo masculino, apresentar o certificado de reservista;
m) Laudo médico somente para PcD (Pessoa com Deficiência).
2.7 - O Candidato deve apresentar cópia simples acompanhada do original, ou cópia autenticada em cartório da documentação exigida como pré-
requisito para inscrição, comprovação de títulos e tempo de serviço no dia da inscrição.
2.7.1 - Na impossibilidade de entrega do diploma ou histórico escolar, o candidato poderá apresentar declaração que comprove a conclusão do respectivo 
curso de formação na versão original.
2.8 - Terá inscrição indeferida o candidato que:
a) não apresentar todos os documentos exigidos como pré-requisito, comprovados em conformidade com este Edital;
b) não apresentar a ficha correta de inscrição, devidamente preenchida e assinada, na versão original;
c) não apresentar cópia de todos os documentos exigidos no item 2.6;
d) não preencher todos os requisitos fixados no item 2.3 deste Edital. 
2.9 - As informações prestadas no formulário de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a Secretaria Municipal de Saúde do 
direito de excluir do processo seletivo aquele que não preencher o formulário de forma completa, correta e legível.
2.10 - As informações contidas nesse edital estão também disponíveis no site www.vilavelha.es.gov.br da Prefeitura Municipal de Vila Velha.
2.11 - O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações prestadas por seu procurador.
2.12 - Compete ao candidato a responsabilidade pela escolha dos títulos a serem relacionados para comprovação do pré-requisito e para pontuação 
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na área de qualificação profissional.
2.13 - Sendo constatada, a qualquer tempo, como falsa, qualquer documentação entregue, será cancelada a inscrição por ventura efetivada e anulados 
todos os atos dela decorrentes, respondendo ainda seu autor, pela não veracidade, na forma da lei.
2.14 - A documentação de escolaridade expedida por órgãos estrangeiros deverá ser revalidada por órgão competente.
3. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:
3.1.1 - O processo seletivo será realizado em duas etapas: preenchimento da ficha de inscrição e Avaliação de Títulos: sendo EXERCÍCIO PROFISSIONAL 
e QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL de caráter classificatório.
3.1.2 - Verificar se o candidato apresentou todos os documentos exigidos para inscrição e comprovação do REQUISITO - item 2.6, em observância a 
função pleiteada no item 1 - eliminatório.
3.1.3 - Avaliar os documentos apresentados para fins de pontuação, conforme item 4.1 e critério e pontuação item 3.1.4.1 e 3.1.4.2.
3.1.4 - A Avaliação de Títulos terá valor máximo de 100 (cem) pontos, e consistirá em dois quesitos conforme critério de pontuação indicados a seguir:
3.1.4.1 - Quesito Pontuação Máxima

ÁREAS PONTOS (**) 
I - EXERCÍCIO PROFISSIONAL (*) 50
II - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (*) 50
TOTAL 100

3.1.4.2 - Qualificação Profissional (*)

TITULAÇÕES (**) PONTOS (**) 

Título de Doutor 14
Título de Mestre 12
Pós graduação Lato Sensu/especialização/residência 10
Curso/evento com duração igual ou superior a 120 horas. 5
Curso/evento com duração de 80 a 119 horas 4
Curso/evento com duração de 40 a 79 horas 3
Curso/evento com duração inferior a 40 horas 2
TOTAL 50

Observações:
(*) Área I - Exercício Profissional - Tempo total de serviço prestado no âmbito do cargo pleiteado na iniciativa publica ou privada, mediante comprovação.
(**) 1 (um) ponto por mês completo de serviço prestado no âmbito do cargo pleiteado, limitando- se a 50 pontos (50 meses completos).
(*) Área II - Qualificação profissional - A comprovação dessas titulações dar-se-á mediante a apresentação de diploma ou certificado de conclusão de 
curso devidamente reconhecida pelo MEC e especifico da área de inscrição do candidato não cumulativa.
(**) Será considerado apenas 1 (um) titulo de cada quesito.
(***) Não serão computados pontos para cursos exigidos como requisito.
3.1.5 - Não serão computados os pontos que ultrapassarem os limites estabelecidos.
4. DA COMPROVAÇÃO DO EXPERIENCIA PROFISSIONAL
4.1 - Considera-se Exercício Profissional toda atividade desenvolvida estritamente na função pleiteada, ocorrida após a conclusão do curso exigido no 
Requisito (item 1) para o seu exercício, devendo ser comprovado conforme o padrão especificado abaixo:

ATIVIDADE PRESTADA COMPROVAÇÃO

4.1.1 - 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, não sendo aceitas, sob hipótese alguma, declarações expedidas 
por qualquer órgão que não especificado neste item.

4.1.2 - Em Empresa Privada 

Cópia da Carteira de Trabalho (página de identificação com foto e dados 
pessoais e registro do(s) contrato(s) de trabalho). Em caso de contrato 
de trabalho em vigor (carteira sem data de saída), o tempo de serviço 
será considerado até a data no requerimento de inscrição, preenchida pelo 
servidor responsável pelo recebimento da mesma e avaliada pela comissão 
estabelecida para este edital. 

4.1.3 - Como Prestador de Serviços 

Cópia do contrato de prestação de serviços e declaração da empresa ou 
do setor onde atua/atuou, em papel timbrado o com carimbo de CNPJ, 
data e assinatura do responsável pela emissão da declaração, comprovando 
efetivo período de atuação no cargo. 

4.2 - Será considerada data inicial para contagem do tempo de exercício profissional a partir da data de colação de grau do curso exigido no REQUISITO.
4.3 - Não será aceito experiência profissional na qualidade de proprietário/sócio de empresa, profissional autônomo, estagiário ou voluntário.
5. DA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL:
5.1 - Os comprovantes de qualificação profissional (títulos) devem ser entregues no momento da INSCRIÇÃO, nos dias e horários definidos no item 2.1 
e 2.2.
5.2 - Os diplomas, certificados e declarações de conclusão de curso superior ou de cursos técnico ou de auxiliar, serão aferidos apenas quando oriundos 
de instituições reconhecidas e credenciadas para oferecer o curso pelo órgão competente do sistema de ensino.
5.3 - Não serão computados pontos para cursos exigidos como pré-requisito, bem como não serão pontuados os cursos de formação de grau igual ou 
inferior ao apresentado como requisito ao exercício do cargo ou curso não concluído no ato da entrega do currículo.
5.4 - Considera-se curso de formação: Pós-graduação Lato Sensu, Residência médica, especialização, mestrado e Doutorado. Estes deverão ser 
comprovados mediante Certificados diplomas).
5.4.1 - Declarações de conclusão dos cursos acima serão aceitas desde que constem no referido documento: data de conclusão e aprovação de 
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monografia e histórico do curso (no caso de pós-graduação, residência médica e especialização) e aprovação da dissertação ou tese (nos casos de 
Mestrado e doutorado, respectivamente).
5.4.2 - Consideram-se cursos avulsos/eventos: jornadas, formações continuadas, programas, treinamentos, semanas, projeto de extensão e ciclos, 
congressos, simpósios, fóruns, encontros e seminários. 
5.4.3 - Somente serão pontuados cursos avulsos/ eventos comprovados por meio de certificados.
5.5 - Não serão contabilizados como cursos e tempo de serviço: oficinas, estágio obrigatório da área de formação e monitoria.
5.6 - Os cursos realizados no exterior só terão validade quando acompanhados por documento expedido por tradutor juramentado e em reconhecimento 
do MEC (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO).
5.7 - A contagem geral de pontos dos títulos encontra-se conforme tabela item 3.1.4 e o Critério de pontuação item 3.1.4.2 Não serão computados os 
que ultrapassarem o limite estabelecido para cada área.
5.8 - A pontuação final será obtida através do somatório da COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.
6 - DOS CANDIDATOS QUE SE DECLARAREM PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PcD).
6.1 - Fica reservado o percentual de 10% (dez por cento), das vagas para PcD (Pessoa com Deficiência) em função compatível com sua aptidão, sendo 
o candidato obrigado a declarar a deficiência no ato da inscrição.
6.2 - Para efeitos deste Edital, considera-se pessoa com deficiência àquela que apresenta, em caráter permanente, disfunção de natureza física ou 
sensorial que gere incapacidade para o desempenho de atividades, dentro de um padrão considerado normal para um ser humano.
6.3 - O candidato que se declarar pessoa com deficiência concorrerá em igualdade de condições com os demais candidatos.
6.4 - O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) deverá atestar a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao 
código correspondente da Classificação internacional de Doenças (CID-10).
6.5 - O candidato que não declarar sua condição de portador de deficiência no ato da sua inscrição, não poderá alegar esta condição para reivindicar o 
privilégio legal neste Processo Seletivo.
6.6 - As vagas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência aprovados serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem 
geral de classificação por cargo/especialidade.
6.7 - O PcD que no decorrer do exercício das atividades atribuídas pelo cargo ocupado tiver incompatibilidade das necessidades especiais com as 
atribuições do cargo/especialidade terá seu contrato rescindido.
6.8 - O candidato PcD aprovado terá seu nome publicado em lista à parte e figurará também na lista de classificação geral.
7. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES, DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS, REVISÃO E PRAZO DE VALIDADE:
7.1 - Concluído as etapas do processo seletivo simplificado, será publicado edital de divulgação no site www.vilavelha.es.gov.br conforme cronograma 
do processo seletivo anexo I.
7.2 - A listagem final dos candidatos aprovados será elaborada por ordem decrescente do total de pontos obtidos. Havendo empate na classificação final 
dos candidatos aprovados, o critério de desempate, pela ordem, será o seguinte:
a) Candidato com maior número de pontos na área II - Exercício profissional
b) Candidato com maior número de pontos na Área I - Títulos;
c) Candidato com maior idade.
7.3 - A homologação da inscrição não desobriga o candidato de comprovar, a qualquer tempo, quando solicitado, o atendimento a todos os requisitos e 
condições estabelecidos neste edital; o candidato que não o atender terá sua inscrição CANCELADA, sendo ELIMINADO do processo seletivo simplificado.
7.4 - Quando da divulgação do resultado do processo seletivo o candidato terá dois dias úteis para protocolar o pedido de recurso encaminhado à 
comissão de organização e avaliação na Secretaria Municipal de Saúde de Vila velha, na sala 212 no período de 9h às 16 horas. 
7.5 - Os recursos serão com o intuito de verificar as incorreções da banca examinadora que irá publicar no site da Prefeitura Municipal de Vila Velha do 
deferimento ou indeferimento do recurso no prazo de 48h.
7.5.1 - No período de recurso não poderá ser incluída nenhuma documentação que foi exigida no ato da inscrição.
7.5.2 - O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido.
7.5.3 - Todos os recursos serão analisados e as justificativas quanto ao acatamento ou não do recurso serão disponibilizados na SEMSA (Secretaria 
Municipal de Saúde) após análise do recurso.
7.5.4 - Não será aceito recurso via postal, via fax, via correio eletrônico ou qualquer outro meio que o não previsto no item 7.5 deste Edital ou, ainda, 
fora do prazo.
7.5.5 - Recursos cujo teor desrespeite a banca serão preliminarmente indeferidos.
7.5.6 - A forma e o prazo para a interposição de recursos contra o resultado provisório na avaliação de títulos serão disciplinados no respectivo edital.
7.7 - Este processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de divulgação da homologação do resultado final, podendo ser 
prorrogado por igual período.
7.8 - Toda documentação entregue pelo candidato não será devolvida e serão eliminadas após a validade do processo seletivo.
8. DA CONVOCAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO E DA VIGENCIA DO CONTRATO:
8.1 - A chamada dos candidatos classificados, para ocuparem as vagas, será efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a classificação 
e necessidade da administração, por meio de convocação publicada no site www.vilavelha.es.gov.br. O candidato terá cinco dias uteis para manifestar 
seu interesse pela ocupação do cargo.
8.2 - O não comparecimento do candidato classificado no prazo da convocação implicará na sua automática eliminação do processo seletivo.
8.3 - A contratação em caráter temporário, de que trata este Edital, dar-se-á mediante assinatura de contrato administrativo pela Secretaria Municipal 
de Saúde e o profissional contratado. 
8.4 - A documentação poderá ser em cópia autenticada em cartório ou cópia simples devidamente acompanhada do documento original, para verificação 
do servidor designado pelo setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde.
a) 1 Foto 3x4
b) Carteira de Identidade
c) CPF
d) PIS/PASEP
e) Certificado de Reservista (Somente sexo Masculino)
f) Comprovante de Residência
g) Certidão de Antecedentes Criminais
h) Comprovante de Escolaridade (Autenticado ou cópia acompanhada do original)
i) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos
j) Laudo Médico para Pessoas com Deficiência
k) Titulo de Eleitor e comprovante da ultima votação ou certificado de quitação eleitoral
l) Certidão de Nascimento (Solteiro) ou Casamento
m) Carteira de Trabalho (Página da foto, das informações pessoais e do último contrato de trabalho).
n) Carteira de Registro no Conselho de Classe (em caso de exigência do cargo pleiteado).
8.5 - Correrá por conta do candidato a realização de TODOS os exames necessários à contratação e solicitados no ato de sua convocação.
8.6 - A vigência do contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado conforme Lei Complementar 035/2015.
9. DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES:
9.1- Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruções contidas neste edital.
9.2 - Todas as publicações oficiais referentes ao presente Processo Seletivo serão publicadas no site da Prefeitura Municipal de Vila Velha (www.vilavelha.
es.gov.br), não se responsabilizando esta Secretaria Municipal de Saúde por publicações não oficiais. 
9.3 - O candidato selecionado, classificado e contratado poderá ser remanejado a critério da Secretaria Municipal de Saúde.
9.4 - A cessação do contrato de prestação de serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:
a) a pedido do contratado;
b) por conveniência administrativa, a juízo da autoridade que procedeu a contratação;
c) quando o contratado incorrer em falta disciplinar;
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Vitória (ES), Quinta-feira, 01 de Outubro de 2015.
d) quando da homologação de Concurso Público para provimento da carreira/função equivalente.
e) nos demais moldes da legislação vigente que rege a matéria.
9.5 - A aprovação neste processo seletivo simplificado não assegura ao candidato a sua contratação, mas apenas a expectativa de ser convocado 
seguindo rigorosa ordem de classificação.
9.6 - Todo o processo seletivo será planejado e organizado pela Comissão nomeada pela Secretaria Municipal de Saúde.
9.7 - De acordo com a legislação processual Civil em vigor, é a Comarca de Vila Velha o foro competente para julgar as demandas judiciais decorrentes 
do presente processo seletivo simplificado.
9.8 - Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, observados os princípios e normas que regem 
a administração pública. 
Vila Velha/ES, 28 de setembro de 2015. 

Andreia Passamani Barbosa Corteletti
Séc. Mun. de Saúde

ANEXO I
CRONOGRAMA PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SEMAD-SEMSA

1ª Etapa - Inscrições, entrega de títulos e documentos Período 05 a 09/10/2015. Inscrição: Avenida Castelo Branco,nº. 1803, 
Centro, Vila Velha (Secretaria Municipal de Saúde) Sala 304.

Resultado Preliminar das Inscrições Dia 14/10/2015

Recurso do Resultado Preliminar Dia 15 e 16/10/2015

Resultado do Recurso Dia 19/10/2015 

Resultado Final Dia 19/10/2015

Convocação para Contratação Dia 20/10/2015

Protocolo 185165

Resumo de Portaria
PORTARIA PGM Nº 066/2015 
- Art. 1º Instaurar Processo 
Administrativo Disciplinar em face 
da servidora matrícula nº 806382, 
para apurar supostas infrações 
funcionais. Art. 2º Determinar o 
afastamento da servidora, matrícula 
nº 806382, com fulcro no art. 199, 
da Lei Complementar nº 006/2002 
e com base na decisão proferida nos 
autos do processo administrativo nº 
43449/2015, pelo prazo inicial de 
60 (sessenta) dias. Art. 3º Esta 
portaria entra em vigor na data 
de sua publicação. Vila Velha, ES, 
30.09.2015.

Francisco C. de A. Netto
Procurador-Geral Municipal

Protocolo 185343

 RESUMO DO CONTRATO 
Nº. 141/2015. PROCESSO Nº 
38.565/2015. Das partes: PMVV 
X SEBASTIÃO ANTÔNIO AZEVEDO 
PEDROSA. Do objeto: O objeto 
do presente Contrato é a Locação 
de Imóvel para atender o Conselho 
Tutelar da região 1. Do valor: 
R$ 101.797,44 (cento e um mil 
setecentos e noventa e sete reais 
e quarenta e quatro centavos) Do 
prazo: 24 (vinte e quatro) meses a 
partir do 1° (primeiro) dia útil após 
a data de sua publicação. PMVV/
SEMAS.

Protocolo 185365

 RESUMO DO CONVÊNIO 
Nº. 019/2015. PROCESSO Nº 
36.349/2015. Das partes: PMVV 
X APAE. Do objeto: cooperação 
técnica e financeira para implantação 
do Projeto “Centro De Conveniencia 
da APAE de Vila Velha” visando 
ofertar o serviço de conveniência 
e fortalecimento de vínculos às 
pessoas com deficiência intelectual 
e/ou múltipla no município de Vila 
Velha. Do valor: 216.000,00. Do 
prazo: 12 (doze) meses a contar da 

data de assinatura. PMVV/SEMAS.
Protocolo 185474

Vitória

SECRETARIA DE OBRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº. 

019/2015
O Município de Vitória-ES torna 
público aos interessados que fará 
realizar no dia 04/11/2015, às 
15:00h, na sala de reuniões da 
Comissão Permanente de Licitação 
da Secretaria Municipal de Obras, 
situada na Avenida Vitória, nº. 2552, 
Bairro Bento Ferreira, nesta Capital, 
a CONCORRÊNCIA nº. 019/2015, 
do tipo menor preço, que trata da 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO 
DE ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS 
DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, 
SOB O REGIME DE EMPREITADA 
POR PREÇO UNITÁRIO, conforme 
autorização contida no processo nº. 
5012639/2014, Pareceres: PGM nº 
1393/2015 e CGM/AT nº 568/2015. 
O Edital e documentação anexa 
poderão ser adquiridos através 
do site: www.vitoria.es.gov.br/
licitacoes.
Vitória, 30 de setembro de 2015.
Eunice Souza da Silva-Presidente 

da SEMOB/CPL
Protocolo 185180

Câmaras

Fundão

RESUMO CONTRATO 007/2015
Processo Adm. 0746/2015.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL 
DE FUNDÃO.

Contratada: CENTRO INTEGRAÇÃO 
EMPRESA ESCOLA DO ESPÍRITO 
SANTO - CIEE - CNPJ/MF 
01.219.199/0001-06.
Objeto: Contratação de pessoa 
jurídica para atuar como agente de 
integração no programa de estágio 
da Câmara, denominado “Talentos 
Locais”. 
Valor total: R$ 240,00
Vigência: 01/10/15 a 31/03/16
Dotação orçamentária: 
001100.01.031.000.1.2.001
ED.3.3.90.39.00.
Fundão, 30 de setembro de 2015.

Carlos Augusto Tófoli
Presidente da Câmara

Protocolo 185273

Ibatiba

SEGUNDO ADITIVO 
CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 
10/2013
PROCESSO 507/2015
Contratado:  E&L PRODUÇOES DE 
SOFTWARE LTDA
Contratante: Câmara Municipal de 
Ibatiba/ES
Objeto: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO DE SOFTWARE 
E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, 
CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, 
TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO 
PREVENTIVO E CORRETIVO 
DE SISTEMA INTEGRADO, DE 
RECURSOS HUMANOS; SISTEMA 
INTEGRADO DE COMPRAS, 
CONTRATOS E LICITAÇÕES; 
SISTEMA INTEGRADO DE 
ALMOXARIFADO; SISTEMA 
INTEGRADO DE CONTROLE DE 
BENS PATRIMONIAIS; SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTÃO DE 
PROTOCOLOS E PROCESSOS; 
SISTEMA INTEGRADO DE 
CONTABILIDADE APLICADA AO 
SETOR PÚBLICO, SISTEMA DE 
TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL 

E SISTEMA INTEGRADO DE 
CONTROLE INTERNO E AUDITORIA 
PARA A CÂMARA MUNICIPAL 
Vigência: até 03 de outubro de 
2016.
Valor Aditivado: R$  R$28.271,64 
(vinte e oito mil, duzentos e setenta 
e um reais e sessenta e quatro 
centavos), sendo
2.355,97 (dois mil e trezentos e 
cinquenta e cinco reais e noventa e 
sete centavos) mensais.
Valor Global: R$81.902,60 (oitenta 
e um mil e novecentos e dois reais e 
sessenta centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 001
00101030100012003/3390140000
0- Ficha 14
Ibatiba/ES, 01 de outubro de 2015.
Marcus Rodrigo Amorim Florindo

Presidente da Câmara Municipal
Protocolo 185461

Serra

Resumos de Termos Contratuais
Resumo do Contrato nº 019/2015, 
Proc. Adm. nº 1632/2015, Pregão 
Presencial nº 010/2015 e Ata de 
Registro de Preços nº 005/2015. Das 
partes: Câmara Municipal da Serra 
x GRÁFICA CENTRAL LTDA - ME. 
Do Objeto: Contratação de Pessoa 
Jurídica por meio do SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, visando 
a Prestação de Serviços Gráficos 
para atender às necessidades da 
Câmara Municipal da Serra. Da 
Vigência: do dia 15 de setembro 
de 2015 até o dia 31 de dezembro 
de 2015. Do Valor: R$ 5.460,00 
(cinco mil, quatrocentos e sessenta 
reais). Dotação Orçamentária: 
3.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica.
Serra - ES, 30 de setembro de 2015.
Neidia Maura Pimentel
Presidenta da CMS.

Protocolo 185385


