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EDITAL DE CONVOCAÇÃO SEMAS N° 02/2019 
 

A Secretaria de Assistência Social – SEMAS, atendendo ao Processo Seletivo 
Simplificado – Edital SEMAS n° 001/2019, convoca os profissionais abaixo 
relacionados, interessados em firmar contrato por tempo determinado, a se 
apresentarem na SEMAS-Gerência de Proteção Social Básica, localizada à Rua 
Maestro Antônio Cícero, 239, sede administrativa, 4° andar, Centro, Serra-ES, na data 
e horário da tabela abaixo. Os convocados deverão, OBRIGATORIAMENTE, 
apresentar: 

 a documentação comprobatória dos itens declarados no ato de inscrição 
relacionados a experiência profissional e cursos, conforme item 4 do Edital de 
Abertura do Processo Seletivo; 

 ficha de inscrição; 
 certificado da formação acadêmica/titulação para o cargo pleiteado e 
 registro no respectivo Conselho de Classe (CRESS ou CRP). 

  
Para comprovar a experiência profissional serão considerados: 

 Cópia da Carteira de Trabalho – página de identificação com foto e dados pessoais; 
registro do(s) contrato(s) de trabalho – OBRIGATORIAMENTE acompanhado de 
Declaração de atividades desenvolvidas na função exercida pelo candidato (a) 
expedida pelo empregador, com carimbo, assinatura e CNPJ; 

 Documento expedido por órgão da administração pública, comprovando o exercício 
na função de Assistente Social ou Psicólogo (departamento de RH ou Contrato 
Temporário firmado com a administração pública), em papel timbrado com carimbo 
e assinatura de responsável pela secretaria, acompanhado OBRIGATORIAMENTE 
de Declaração de Atividades desenvolvidas pelo candidato (a), onde tenha prestado 
serviço. 

 
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

Ordem de 
Classificação 

Nome  Data Horário 
 

04 Claudia Agostini Dalpiero 12/07/2019 10:00 

05 Elizete Lopes Calmon Cunha 12/07/2019 10:00 

06 Karla Coelho Campos 12/07/2019 10:00 

07 Ana Paula De Brito Goldner 12/07/2019 10:00 

 

Atenção: A desistência ou o não comparecimento do candidato no dia e horário 
marcado conforme este edital implicará na sua eliminação automática. 

As cópias dos documentos deverão ser entregues em envelope lacrado com 
identificação do candidato na parte externa (Nome completo e cargo). 

 
Serra, 05 de julho de 2019. 

 
Prefeitura Municipal da Serra, 
 
 

ELCIMARA RANGEL LOUREIRO ALÍCIO 
Secretária Municipal de Assistência Social 


