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AVISO Nº 006 REFERENTE AO EDITAL N.º 007/2017 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA 

 

 

 

 O MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA- ES, através da Comissão Especial, nomeada pela 

Portaria nº 5.790/2017, torna público que será realizado Processo seletivo simplificado, consubstanciado 

no Art. 37, inciso XI da Constituição Federal e Leis Municipais n° 1.487/2013, Lei nº 1.496/2013, Lei nº 

1.541/2014 e outras correlatas, com vistas à contratação temporária de pessoal para atendimento às 

necessidades de excepcional interesse público deste Município e formação de cadastro de reserva para 

atender aos programas, projetos e serviços nas Secretarias Municipais. 

 

A Comissão Especial supracitada, no uso de suas atribuições legais, AVISA que, no dia 22 de 

maio de 2018 estarão abertas as inscrições do processo seletivo simplificado, conforme quadro abaixo:  

 

5.2 CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS - 40 horas semanais 

Para o cargo de Operador de Máquinas, exigir-se-á comprovação de que no mínimo é alfabetizado, curso 

na área e Carteira Nacional de Habilitação C, D ou E. 

Categoria 2: motoniveladora. 

TEMPO DE SERVIÇO PESO/MÊS 

No âmbito da área pleiteada, o exercício profissional prestado a 

administração pública Municipal, Estadual e Federal ou na iniciativa 

privada até o limite de 36 (trinta e seis) meses.  

 

0,5 ponto 

FORMAÇÃO ACADÊMICA E CURSOS VALOR ATRIBUÍDO 

a) Ensino Médio completo  06 pontos 

b) Ensino Fundamental completo 04 pontos 

c) Curso avulso na área pleiteada, de 120 horas ou mais. 03 pontos 

d) Curso avulso na área pleiteada, de 60 horas a 119 horas. 02 pontos 

 

Os candidatos poderão conhecer o Edital Nº 007/2017, de 27 de dezembro de 2017, que 

regulamenta as normas do Processo Seletivo Simplificado no site www.boaesperanca.es.gov.br.   

 

As inscrições poderão ser feitas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, situada na 

Av. Senador Eurico Rezende, n° 780, Centro - Boa Esperança – ES, no dia e horário abaixo discriminado.  

 

Dia: 22 de maio de 2018 das 07h30min às 11h30min e das 13 horas às 16 horas. 

 

A relação de classificados estará à disposição dos candidatos no átrio da Prefeitura e no site 

www.boaesperanca.es.gov.br, no dia 23 de maio de 2018, a partir das 10 horas. 

 

Os recursos deverão ser protocolizados no dia 24 de maio de 2018, no horário de 07h30min às 

11h30min.  

 

O resultado final dos candidatos após os recursos estará disponível no átrio da prefeitura e no site 

www.boaesperanca.es.gov.br, no dia 25 de maio de 2018, a partir das 10 horas.  

http://www.boaesperanca.es.gov.br/
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A prova prática será realizada no dia 28 de maio de 2018, com divulgação de Edital próprio de 

convocação. 

 

A relação de classificados após prova prática estará à disposição dos candidatos no átrio da 

Prefeitura e no site www.boaesperanca.es.gov.br, no dia 29 de maio de 2018, a partir das 10 horas. 

 

Os recursos deverão ser protocolizados no dia 30 de maio de 2018, no horário de 07h30min às 

11h30min.  

 

O resultado final dos candidatos após os recursos estará disponível no átrio da prefeitura e no site 

www.boaesperanca.es.gov.br, no dia 04 de junho de 2018, a partir das 10 horas.  

 

A chamada e posse dos candidatos serão conforme necessidade da administração e realizadas via 

chamada telefônica.  

 

 

Boa Esperança-ES, 18 de maio de 2018. 

 

 

 

 

CLEUTON LADISLAU 

PRESIDENTE DA COMISSAO ESPECIAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLICADO 

PORTARIA Nº 5.790/2017 
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