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EDITAL N.º 013/2018 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA 

EDITAL DE NOVAS DATAS 

 

O MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA-ES, através da Comissão Especial, nomeada pela Portaria nº 

6.315/2018, com vistas à contratação temporária de pessoal para atendimento às necessidades de excepci-

onal interesse público deste Município e formação de cadastro de reserva para atender aos programas, 

projetos e serviços na Secretaria Municipal de Saúde, considerando o disposto no Edital Processo Seletivo 

Público 010/2018, com resultado parcial, devidamente publicado, RESOLVE:  

 

Dispor de novas datas para os candidatos convocados através do Edital nº 012/2018 para o cargo de 

Técnico em Enfermagem – ESF, classificados na posição 16 a 38, mantendo-se as demais regras do 

Edital nº 10/2018. 

 

APRESENTAÇÃO 

DOS 

DOCUMENTOS 

Cópias ou autenticação e os originais dos documentos declarados na 

inscrição, nos termos do Edital 010/2018, caso haja interesse, junto à 

Comissão Especial, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Rural, localizada na Av. Senador Eurico Resende, n° 780, 

Bairro Centro, Boa Esperança - ES, no horário de 08h às 10h, no dia 

03/08/2018. 
CLASSIFICAÇÃO 

PARCIAL APÓS 

ANÁLISE DOS 

DOCUMENTOS 

A relação da classificação dos candidatos estará à disposição dos 

interessados no site www.boaesperanca.es.gov.br, no dia 07/08/2018, a 

partir das 10 horas. 

RECURSO DA 

ANÁLISE DOS 

DOCUMENTOS 

Serão feitos somente no portal de inscrição para este processo, direcionado 

à comissão organizadora, justificando o motivo pelo qual faz o 

requerimento, no dia 08/08/2018 a partir das 8h até às 23h59min. 

CLASSIFICAÇÃO 

FINAL DA 

ANÁLISE DOS 

DOCUMENTOS 

Dia 10/08/2018, a partir das 10 horas, no site 

www.boaesperanca.es.gov.br. 

POSSE 

Edital nº 10/2018, item 15.10 Após a chamada inicial o procedimento de 

chamada observará rigorosa ordem de classificação para suprimento de 

vagas remanescentes e das que surgirem no prazo estabelecido no presente 

edital, através de ligação pelo número (27) 99520-7698 com três ligações 

consecutivas e posterior envio de mensagem via SMS “Informamos que 

o (a) sr. (a) foi chamado (a) para ocupar uma vaga no Processo Seletivo 

Simplificado, Edital nº 010/2018, do Município de Boa Esperança – ES, 

tendo sido efetuada três ligações sem retorno, portanto, seu nome será 

relocado no final da lista. Atenciosamente, Secretaria Municipal de 

Planejamento e Gestão”. 

 

Boa Esperança/ES, 01 de agosto de 2018. 

 

 

 

WANDERSON MORAL 

PRESIDENTE DA COMISSAO ESPECIAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLICADO 

PORTARIA Nº 6.315/2018 


