PREFEI

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CONVOCAÇÃO FINAL PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PARA A INVESTIGAÇÃO DE CONDUTA SOCIAL
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015/PMS DE 03 DE DEZEMBRO DE 2015.

A Prefeitura Municipal da Serra/ES, no uso de suas atribuições legais torna público que encontra-se disponível
para consulta no site www.funcab.org a convocação final para a entrega da documentação para a Investigação de
Conduta Social.

1. Serão convocados para a entrega da documentação para a Investigação de Conduta Social todos os candidatos
convocados para entrega dos Exames Médicos.
2. Somente serão divulgados os resultados dos candidatos Aptos na Etapa de Exames Médicos.
3. Os candidatos deverão comparecer no dia e local divulgados na convocação final da etapa, para entrega da FIC –
ficha de informações confidenciais, devidamente preenchida e entrega dos seguintes documentos e certidões,
todos obrigatoriamente autenticados em cartório, exceto os emitidos pela internet:
a) cópia da carteira de identidade ou de documento oficial de identificação;
b) cópia do C.P.F.;
c) certidão que comprovem a inexistência de antecedente criminal, expedida pela Justiça Federal;
d) certidão que comprovem a inexistência de antecedente criminal, expedida pela Justiça Estadual;
e) certidão negativa expedida pela Justiça Eleitoral;
f) nada consta expedido pela Polícia Civil;
g) certidões negativas dos cartórios de protesto das cidades, em que o candidato residiu ou exerceu atividades
nos 05 (cinco) últimos anos;
h) declaração ou certidão de órgãos públicos, em que o candidato exerça ou tenha exercido cargo público,
atestando que o candidato não se encontra respondendo a processo administrativo disciplinar, nem teve contra
si aplicada a pena de demissão;
i) cópia do Histórico Escolar ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio emitido pela escola ou órgão
competente;
j) outros documentos ou certidões poderão ser solicitados no ato de convocação para a Etapa ou por solicitação
da Banca Examinadora.
4. Os documentos descritos das alíneas “c”, “d”, “e”, “f” e “g” só serão aceitos com data de emissão até no
máximo 02 (dois) meses anteriores à entrega da documentação.
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5. O candidato deverá observar todas as demais orientações constantes no item 12 do Edital de abertura do
Certame.
6.

Dúvidas

referentes

à

etapa

de

Investigação

Social

poderão

ser

sanadas

reginaldo.silva@serra.es.gov.br.

Serra/ES, 19 de abril de 2016.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA

CLAUDIO JOSÉ MELLO DE SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

DÉBORA CECÍLIA DOMECIOLI
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO
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