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AVISO Nº 001 REFERENTE AO EDITAL Nº 007/2018 

 

O Município de Boa Esperança-ES, com vistas ao disposto no EDITAL Nº 007/2018 DE 

07/05/2018, 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 a as 

Secretarias Municipais, torna público que no dia 06 de junho de 2018, estarão abertas inscrições do 

processo seletivo simplificado, conforme quadro abaixo:  

 

5.1 CARGO: CUIDADOR SOCIAL 

Carga horária de 40 horas semanais podendo realizar as funções em regime de turno de revezamento 

a critério da Administração Pública. 

Para o cargo de Cuidador Social exigir-se-á como pré-requisito comprovante de no mínimo nível 

médio completo e capacitação específica com carga horária mínima de 60 horas. 

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) Graduação 04 pontos 

b) Curso avulso na área pleiteada de 40 horas ou mais  03 pontos 

c) Curso avulso na área pleiteada de 39 horas ou menos 02 pontos 

 

Os candidatos poderão conhecer o Edital Nº 007/2018, de 07 de maio de 2018, que 

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

 

As inscrições poderão ser feitas na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, 

situada na Av. Rua Presidente Castelo Branco, nº 58, Centro - Boa Esperança/ES, no dia e horário 

especificado:  

 

Dia: 06 de junho de 2018, das 8 horas às 11 horas 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 07 de junho de 2018, a partir das 10 horas. 

 

Os recursos deverão ser protocolizados no dia 08 de junho de 2018, no horário de 07h30min 

às 11h30min.  

 

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

www.boaesperanca.es.gov.br, no dia: 11 de junho de 2018, a partir das 10 horas.  

http://www.boaesperanca.es.gov.br/
http://www.boaesperanca.es.gov.br/
http://www.boaesperanca.es.gov.br/
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A chamada e a posse dos candidatos serão conforme necessidade da administração e 

realizadas via chamada telefônica.  

 

 

Boa Esperança-ES, 30 de maio de 2018. 

 

 

 

 

 

 

MARCOS FERNANDO ALVES  

PRESIDENTE DA COMISSAO ESPECIAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLICADO 

PORTARIA Nº 6.141/2018 

 

 

 


