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EDITAL Nº 009/2020 

 

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

Portaria nº 6.748/2018, de 01/10/2018, torna público que será realizado Processo Seletivo 

Simplificado que destina-se à formação de cadastro reserva, para seleção e contratação 

servidores em Regime de Designação Temporária, para atendimento de excepcional interesse 

público, consubstanciado no art. 37, inciso XI da Constituição Federal e Leis Municipais nº 

1.487/2013, Lei nº 1.674/2018 e Lei nº 1.695/2019  e outras correlatas. 

 

Considerando a Errata nº 01, que suspendeu as inscrições a partir das 17h do dia 17/02/2020 

e, considerando que para continuação das inscrições será divulgado um novo cronograma 

através de Edital, resolve: 

 

Divulgar novo cronograma através deste edital para prorrogação das inscrições e informamos 

que as inscrições já realizadas estão processadas em nosso banco de dados e serão inseridas 

na Classificação Parcial. 

 

 

CRONOGRAMA 

Item 

3 
INSCRIÇÃO 

Serão realizadas, exclusivamente, por meio eletrônico, devendo o candidato 

acessar o site www.boaesperanca.es.gov.br no dia 19/02/2020 das 08h até às 

23h59min, observado o fuso horário de Brasília - DF. 

Item 

8 

CLASSIFICAÇÃO 

PARCIAL APÓS 

INSCRIÇÃO 

A relação da classificação dos candidatos estará à disposição dos interessados no 

site www.boaesperanca.es.gov.br, no dia 20/02/2020, a partir das 10 horas. 

Item 

9 

APRESENTAÇÃO 

DOS DOCUMENTOS 

A primeira convocação será realizada por meio de edital para a entrega de 

documentos a se realizar em 27/02/2020 das 7h30min às 11h30min, na 

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, localizada na Avenida Senador 

Eurico Resende, nº 780, Centro, Boa Esperança/ES, e será divulgada no mural 

da Prefeitura Municipal, bem como no site: www.boaesperanca.es.gov.br. 

Item 

10 

RESULTADO 

PRELIMINAR APÓS 

ANÁLISE DOS 

DOCUMENTOS 

A relação da classificação dos candidatos estará à disposição dos interessados no 

site www.boaesperanca.es.gov.br, no dia 28/02/2020, a partir das 10h. 

Item 

11 

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, a 

partir das 8h até às 23h59min do dia 02/03/2020. 

Item 

12 

RESULTADO FINAL 

DA CLASSIFICAÇÃO 

Dia 03 de março de 2020, a partir das 10h, no Átrio da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA e no site www.boaesperanca.es.gov.br, 

inclusive o resultado dos recursos interpostos. 

- CHAMADA 

Data, local e horário a ser divulgado no site www.boaesperanca.es.gov.br, no 

link http://www.boaesperanca.es.gov.br/selecao, devendo o candidato levar os 

documentos originais entregues na etapa de apresentação dos documentos 

para conferência das cópias. 

- POSSE A posse e início das atividades serão em data, local e horário a ser divulgado 
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posteriormente, no site www.boaesperanca.es.gov.br, no link “Processo 

Seletivo”, devendo o candidato cumprir a carga horária do cargo pleiteado. 

 

 

Boa Esperança, 18 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

Cleuton Ladislau 

Presidente da Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado 

Portaria nº 6.748/2018 
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