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DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO

Vitória (ES), Segunda-feira, 06 de Agosto  de 2012
EXECUTIVO

PORTARIA Nº 725-S, DE 02 DE AGOSTO DE 2012.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS -
SEGER, usando das atribuições que lhe confere o Art. 46, da Lei nº
3043, de 31 de dezembro de 1975, e

CONSIDERANDO o Decreto nº 2.554-R de 28 de julho de 2010, alterado
pelo Decreto nº 2624-R, de 23 de novembro de 2010, que regulamentou
os critérios de avaliação para fins de aprovação em Estágio Probatório;

CONSIDERANDO que o Analista Administrativo e Financeiro abaixo
relacio nado fo i aprovado na Ava liação Espec ial de Desempenho,
conforme consta do processo administrativo nº 52092070,

RESOLVE:

DECLARAR estável, na forma dos Arts. 42 e 43 da Lei Complementar
46 de 31 de janeiro de 1994, c/c o Art. 23 do Decreto nº 2624-R/2010,
a servidora efetiva Analista Administrativo e Financeiro, conforme
discriminado abaixo, a partir da data respectiva.

Nº FUNCIONAL   SERVIDOR           ESTABILIDADE PROCESSO
2996758        Gabriela Voss
                          Parajara Valente   11/04/2012          52092070

Vitória, 02 de agosto de 2012.
JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos – Respondendo
Protocolo 65147

============================================================================
EDITAL SEGER/SESPORT

Nº 18/2012

Edital de Processo Seletivo
Simplificado n° 018/2012.

Estabelece normas para
recrutamento, seleção e
contratação, em regime de
designação temporária, bem
como a formação de cadastro
de reserva para os cargos de
COORDENADOR PEDAGÓGICO,
SUPERVISOR SETORIAL  e
TÉCNICO ESPORTIVO, criados
pela Lei nº 9.870/2012, para
atuarem no Projeto Esporte
pela Paz realizado pela
Secretaria de Estado de
Esportes e Lazer - SESPORT em
parceria com o Ministério do
Esporte.

 A SECRETARIA DE ESTADO DE
GESTÃO E RECURSOS HUMANOS
– SEGER e a SECRETARIA DE
ESTADO DE ESPORTES E LAZER
- SESPORT no uso das atribuições
legais que lhe conferem a Lei nº
3043 /1975 , faz em saber que
realizarão Processo Seletivo para
Co ntrato Adm inist rativo de
Prestação de Serviço em caráter
temporário para preenchimento de
vagas e composição de cadastro
de reserva, com base na Lei nº.
9.870, publicada no Diário Oficial
do Estado do Estado em 05/07/
2012, e de acordo com as normas
estabelecidas neste Edital.

1- DAS DISPOSIÇÕES
INICIAIS

1.1-  O  presente processo de
seleção de candidatos em regime
de designação temporária, visa à
contratação, bem como a formação
de cadastro de reserva para os
cargos de Coordenador
Pedagógico, Supervisor
Setorial e Técnico Esportivo para
atuar no Projeto Esporte pela Paz,
realizado pela SESPORT em
parceria com o Ministério do Esporte.

a) Compreende-se como processo
de seleção : inscrição,
classif icação, e lim inató ria,
chamada e  co nt ratação, nos
termos deste Edital.
b) As etapas  de inscrição  e
classificação previstas no item a)
serão totalmente informatizadas.

1.2 -  A SESPORT dará ampla
divulgação às etapas de chamada
e contratação do processo seletivo
através de publicação no Diário
Oficial e fixação em sua sede.

1.3 -  Caberá à Comissão do
Processo Selet ivo, a ser
instituída pela Secretaria de Estado
de Esportes e Lazer, em portaria
própria, a coordenação geral do
processo de seleção de que trata
este Edital;

1.4 - A comissão a ser instituída
co ntará com serv ido res da
SESPORT e da SEGER.

2- DAS VAGAS

2.1- As vagas, remunerações e
requisitos de investidura, objetos
deste pro cesso  sele tivo
simplificado são os seguintes:

a) VAGA 1: COORDENADOR
PEDAGÓGICO
REQUISITOS DE INVESTIDURA:
Diploma, devidamente registrado,
em graduação de nível superior
em pedago gia, fo rnecido  por
inst ituição de ens ino superior
reconhecida pelo MEC.

ATRIBUIÇÕES: Elaborar proposta
de trabalho, de acordo  com o
objetivo geral do projeto, definindo
objetivos, estratégias e metas de
acordo co m os fundamentos
pedagógicos do “EPP”; • Articular,
co m o coo rdenador-gera l, o
planejamento  pedagó gico do
projeto, com vistas à melhor forma
de adequação das atividades ao
processo de ensino aprendizagem
dos participantes; • Coordenar o

processo de planejamento
pedagógico  dos núc leos
juntamente com os  demais
recurso s humano s envo lv ido s,
promovendo  momento s de
planejamento conjunto onde todos
os atores que compõem o projeto
participam; • Manter um esquema
viável de  monito ramento  e
avaliação  das atividades
desenvo lv idas, promovendo
enco ntros  periódico s para
formação continuada e socialização
de experiênc ias   dos  recursos
humanos, bem como para revisão
e aprimoramento do planejamento
pedagógico; • Focar seu olhar na
relação entre técnico esportivo,
agente só cio  espo rtivo  e
benefic iado, o rientando
pedagogicamente os professores e
re fo rçando o  processo de
educação contínua. •  Acompanhar
e avaliar o desempenho  das
at iv idades dos  membro s da
equipe, mantendo suas atuações
padronizadas , harmô nicas  e
coerentes com os princípios do
“EPP”; • Acompanhar e monitorar
as at ividades desenvolvidas no
projeto, analisando em conjunto
com os demais recursos humanos
o resultado de avaliações internas
e/ou externas, e aux iliando  a
elaboração de re latório s de
desempenho dos núcleos, com o
objetivo de redirecionamento das
prát icas pedagógicas;  •
Supervisionar, sistematicamente,
as  ativ idades pedagógicas
desenvo lv idas no s núc leo s;  •
Participar da formação continuada
oferecida pe la  SESPORT, e de
encontros com os colaboradores e
grupos de es tudo sobre
desenvolv imento de projetos
esportivos sociais.

JORNADA DE TRABALHO: 40
horas semanais, sendo 8 horas
diárias.

REMUNERAÇÃO: R$  2.400 ,00
(dois mil e quatrocentos reais),
acrescido de auxílio  alimentação
no valor de R$ 176,00 (cento e
setenta e seis reais).

VAGAS: 01 (uma) vaga destinada
a preenchimento imediato  e
formação de cadastro de reserva
visando atender o quantitat ivo
previsto na Lei Complementar nº.
9.870/2012.

b) VAGA 2:  SUPERVISOR
SETORIAL

REQUISITOS DE INVESTIDURA:
Diploma, devidamente registrado,
em graduação de nível superior
em Educação Física, em nível de
Bacharelado ou Licenciatura Plena,
fornecido por instituição de ensino
superior reconhecida pelo MEC, e
Registro no Conselho Regional de
Educação Física – CREF1 (atuação
Plena – Resolução CFE 03/1987),
co m experiência no
desenvo lv imento  de açõ es
co munitárias, organiz ação  e
supervisão de projetos.

ATRIBUIÇÕES: Assessorar e
apoiar o coordenador-geral e o

co ordenador pedagógico na
identif icação e  definição  dos
núcleos  a serem atendidos na
região para a qual fo i destacado,
bem como na articulação do projeto
com a comunidade; • Auxiliar o
co ordenador-geral e  o
co ordenador pedagógico,
viabilizando e operacionalizando a
dist ribuição das  suas  açõ es
es truturantes (adequação do
espaço físico, pessoal, materiais
espo rtivos, uniformes, etc.); •
Part icipar do processo de
planejamento pedagógico  dos
núcleos de sua região, juntamente
co m os  demais prof iss io na is
envolvidos; • Manter um esquema
viável de  monito ramento  e
avaliação  das atividades
desenvolvidas nos núcleos da sua
região de atuação, promovendo
enco ntros  periódico s para
formação continuada e socialização
de experiências dos profissionais
assim como para rev isão  e
aprimoramento do planejamento
pedagó gico, de  aco rdo  com a
orientação da co ordenação
pedagógica; • Realiz ar vis itas
periódicas por núcleos e registrar
o acompanhamento de todos os
ques ito s relac io nados  a
infraestrutura e desenvolvimento
das at ividades  pro pondo  aos
coordenadores geral e pedagógico,
quando necessário, po ssíve is
soluções a fim de evitar desvios
no  projeto; •Manter o
co ordenador-geral e  o
co ordenador pedagógico,
informados quanto às distorções
identificadas nos núcleos de sua
região de atuação e apresentar,
dentro do possível, soluções para
a correção dos rumos; • Orientar
e supervisionar as atuações dos
técnico s esport ivos, de forma
regiona lizada, mantendo seus
trabalhos  padronizado s,
harmônicos e coerentes com os
princípio s estabelecido s no
projeto; • Participar da formação
co nt inuada oferecida pe la
SESPORT, e de encontros com os
colaboradores e grupos de estudo
sobre desenvolvimento de projetos
esportivos sociais.

JORNADA DE TRABALHO: 40
horas semanais, sendo 8 horas
diárias.

REMUNERAÇÃO: R$  1.800 ,00
(hum mil e o ito cento s rea is ),
acrescido de auxílio  alimentação
no valor de R$ 176,00 (cento e
setenta e seis reais).

VAGAS: 03 (t rês) vagas
dest inadas a  preenchimento
imediato e formação de cadastro
de reserva v isando atender o
quantitat ivo  previs to  na Lei
Complementar nº. 9.870/2012.

c)  VAGA 3:  TÉCNICO
ESPORTIVO

REQUISITOS DE INVESTIDURA:
Diploma, devidamente registrado,
em graduação de nível superior
em Educação Física, em nível de
bacharelado ou Licenciatura Plena,
fornecido por instituição de ensino
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superior reconhecida pelo MEC, e
Registro no Conselho Regional de
Educação Física – CREF1 (atuação
Plena – Resolução CFE 03/1987),
ou Esporte.

ATRIBUIÇÕES: Organizar,
juntamente com o coordenador
geral e o pedagógico, o processo
de est ruturação do s núc leos
(adequação do espaço fís ico,
pessoal, materiais  espo rtivo s,
uniformes, etc.), a fim de garantir
o atendimento adequado às
mo dalidades pro po stas;  •
Planejar, semanal e mensalmente,
juntamente com os agentes sócio
espo rtivo , as at ividades  que
estarão sob sua responsabilidade
e supervisão , levando em
co ns ideração  a propos ta
pedagógica aprovada para o
projeto; •  Submeter e articular,
com o coordenador pedagógico, o
planejamento feito, com vistas à
melhor forma de adequação das
atividades ao processo de ensino-
aprendizagem dos participantes;
•Desenvolver as atividades
esportivas com os beneficiados,
juntamente com os agentes sócio
espo rtivo , de aco rdo com a
propos ta pedagógica do EPP,
seguindo o planejamento proposto
para o projeto e primando pela
qua lidade das aulas. • Ensinar,
controlar, corrigir e acompanhar a
evolução dos  beneficiado s;  •
Acompanhar e  avaliar o
desempenho das  ativ idades
desenvolvidas pelos agentes sócio
espo rtivo s, mantendo suas
atuações padronizadas,
harmônicas e coerentes com os
princípio s estabelecido s no
projeto; •  Supervisionar o controle
diário das atividades
desenvo lv idas no núc leo,
mantendo um esquema de
traba lho  viáve l para at ingir os
resultados propostos no projeto,
exigindo, inclusive, a participação
e envolvimento de toda a equipe
de t rabalho no  processo;  •
Promover reuniões periódicas com
os agentes sócio esportivos, a fim
de ana lisar, em co njunto, o
resultado de avaliações internas e/
ou externas, elaborando relatórios
de desempenho do núcleo, com o
objetivo de propor
redirec io namento das  prát icas
pedagógicas e/ou inclusão de
outras at ividades que po ssam
enriquecer o  pro jeto;  •
Responsabilizar-se e zelar pela
segurança do s participantes,
durante todo o período de sua
permanênc ia no  loca l de
desenvolvimento das atividades do
núcleo, assim como manter os
espaços físicos e as instalações
em condições adequadas às
prát icas; •  Manter os
coordenadores geral, setorial e
pedagógico informados quanto às
distorções identificadas no núcleo
e apresentar, dentro do possível,
so luções para a correção  dos
rumos; • Comunicar de imediato
às coordenações geral, setorial
(quando for o caso) e pedagógica
quaisquer fatos  que envolvam
membro da equipe ou beneficiado
em situação não  convencional,

procurando, inclusive, encaminhar
to do s o s casos  om issos  com
imparcialidade e  co rtesia;  •
Participar da formação continuada
oferecida pe la  SESPORT, e de
encontros com os gestores do
projeto, colaboradores e grupos de
estudo sobre desenvolvimento de
projetos esportivos sociais; •  Atuar
como multiplicador do processo de
capacitação do EPP, junto aos
agentes sóc ios  esport ivos  e
co labo radores do  projeto;  •
Co nservar, manter e so lic itar
reposição dos materiais relativos
às  ativ idades ofertadas;  •
Cadastrar e manter atualizadas as
informações dos monitores  de
at iv idades esportivas  e
principalmente dos beneficiados
nos sistemas disponibilizados por
esta secretaria.

JORNADA DE TRABALHO: 20
horas semanais, sendo 4 horas
diárias.
Po r excepcio na l interesse da
Secretaria de Estado de Esportes
e Lazer, a carga horária semanal
po derá ser reduz ida, com
pagamento proporcional.

REMUNERAÇÃO: R$  900 ,00
(novecentos reais), acrescido de
auxílio alimentação no valor de R$
88,00 (oitenta e o ito reais).

VAGAS: 60  (sessenta) vagas
dest inadas a  preenchimento
imediato e formação de cadastro
de reserva v isando atender o
quantitat ivo  previs to  na Lei
Complementar nº. 9.870/2012.

3- DAS VAGAS

3.1- As contratações temporárias
serão admitidas em conformidade
com a Lei nº. 9.870/2012.

3.2- As vagas para cada Cargo
es tão dis tribuídas po r Vaga/
Município  co nforme Anexo  I –
Quadro de Vagas – deste Edital,
exceto para os cargo s de
Co ordenador Pedagógico  e
Supervisor Setorial, que somente
será para o Município de Vitória.

3.2.1- O candidato aprovado no
processo seletivo terá classificação
por Vaga/Município, de acordo com
a opção fe ita no momento da
insc rição  e co mporá lista de
classif icação específica
correspondente a opção escolhida.

4- DA INSCRIÇÃO

4.1- Antes de efetuar a inscrição
preliminar, o candidato deverá
co nhecer o presente  Edital e
certificar-se de que preenche todos
os requisitos exigidos.

4.2- As inscrições serão realizadas
exclusivamente por meio
eletrônico, devendo o candidato
acessar o site
www.sesport.es.gov.br, no período
10 horas do dia 07/08/2012
até às 17 horas do dia 20/08/
2012, observado o fuso-horário de
Brasília/DF.

4.3- Não serão aceitas inscrições
co ndiciona is , v ia fax,
correspondências, ou fora do prazo
estabelecido no item 4.2.

4.4- Cada candidato po derá
realizar sua inscrição conforme
opção abaixo:

a) Os candidato s às  Vagas de
Co ordenador Pedagógico  e
Supervisor Setorial deverão optar
somente por 01 (um) cargo;
b) Os candidatos à Vaga de Técnico
Esportivo poderão realizar até 02
(duas) inscrições, devendo optar
por:
b.1)   Munícipios e Núc leos
diferentes;
b.2) Municípios iguais e Núcleos
diferentes.

4.5- As  vagas re ferentes ao
cadastro de reserva serão
preenchidas po r interesse,
conveniência e oportunidade da
Administração.

4.6- São requisito s para a
inscrição:
I.  Ser brasileiro  nato ou
naturalizado;
II.  Ter, na data da assinatura do
contrato, a idade mínima de 18
(dezoito) anos completos;
III.   Po ssuir esco laridade e
requisitos mínimos exigidos para
a Vaga, quando da contratação;
IV. Não ter contrato temporário
resc indido pela  Secretaria de
Estado de Esportes e Lazer por
falta disciplinar;
V. Estar em dia com as obrigações
eleitorais,

4.7- No ato da inscrição, o candidato
deverá informar nome completo,
data de nascimento (dia, mês e
ano), CPF, carteira de identidade,
endereço residencial completo,
telefone e e-mail, região em que
pretende atuar, grau de escolaridade
e os títulos que possui.

4.7.1 O candidato é responsável
pela fidelidade e legitimidade das
info rmaçõ es  pres tadas  e  dos
do cumento s apresentado s em
qualquer fase do processo seletivo.
A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das
info rmaçõ es  ne le  co nt idas
implicará imediata desclassificação
do  candidato  que o t iver
apresentado, ou, caso tenha sido
selecionado, a extinção do contrato
de traba lho , sem prejuíz o das
demais sanções cabíveis.

4.8- A ficha de inscrição deverá
ser impressa pe lo candidato  e
apresentada no  momento da
chamada.

5- DAS ETAPAS DO
PROCESSO SELETIVO

5.1- O processo se let ivo  será
realizado em ETAPA ÚNICA – Prova
de Títulos, de caráter eliminatório
e classificatório.

DA PROVA DE TÍTULOS

5.2 - A co mpro vação de

qualificação profissional para fins
de pré-requisito e prova de títulos
se dará por meio de:
I - cópia do Diploma ou Certidão
de conclusão do curso na versão
original ou cópia autenticada em
cartório com data de co lação de
grau e có pia  do respec tivo
histórico, compatível para o âmbito
de atuação pleiteada;
II- cópia do Certificado de curso
de Pós-Graduação “Lato Sensu”,
Especialização, com duração de
360 (trezentas e sessenta) horas
com aprovação de monografia ou
Certidão de conclusão do curso, na
versão original o u cópia
autenticada em cartório e cópia do
respectivo histó rico esco lar, na
área pleiteada;
III – cópia do s cert if icado s,
certidões ou declarações de cursos
na área da vaga pleiteada;
IV – cópia de tempo de atividade
prof iss io nal e/ou estágio feita
mediante apresentação da
respectiva anotação na CTPS ou
dec laração emitida por pessoa
jurídica de direito público ou
privado , assinada por seu
representante legal ou pelo chefe
do  departamento de recursos
humanos , na área da vaga
pleiteada;
V- cópia de tempo de atividade
voluntária e/ou trabalhos sociais na
área Espo rt iva o u na área
Adminis trativa, fe ita mediante
apresentação  de dec laração
em itida po r pesso a jurídica de
dire ito público ou privado,
assinada por seu representante
legal, na área da vaga pleiteada;
VI –  cópia de cert if icação do
sistema de graduação dentro da
mo dalidade específica na área
Espo rtiva, feita  mediante
apresentação  de dec laração
em it ida pela  Asso ciação,
Federação  o u Confederação
Espo rtiva, na área da vaga
pleiteada;
VII – cópia de comprovação de
tempo de prática (atleta e/ou
técnico) na modalidade específica
na área Esportiva, feita mediante
apresentação de dec laração
emitida pela Associação, Federação
ou Confederação Esportiva.

5.3- Para f ins de qualif icação
profissional serão considerados:
cursos avulsos, tempo de atividade
prof is sio na l e  de estágio s,
cert if icado  de graduação na
modalidade esportiva especifica e
tempo de prática  (atleta) na
modalidade especifica.

a) Os cursos avulsos
realizados no exterior só terão
validade quando acompanhados
po r documento expedido  por
traduto r juramentado  e
reconhecidos pela ACAPES/MEC;
b) Para fins de atribuição de
pontos para prova de títulos nas
vagas de Técnico  Espo rt ivo,
considerar-se-á as modalidades
esportivas constantes do Anexo II
deste Edital.

5.4- Não serão  considerados
pontos aos itens exigidos como
pré-requisitos.



7
DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO

Vitória (ES), Segunda-feira, 06 de Agosto  de 2012
EXECUTIVO

5.5- A atribuição de pontos para
prova de títulos obedecerá aos
critérios definidos no Anexo III
deste Edital.

5.6 - A documentação a que se
referem os Incisos I e II do item
5.2 deverá co nter
obrigatoriamente ato s de
autorização, reconhecimento ou
renovação de reconhecimento do
curso e  c redenciamento da
Instituição de Educação Superior.

5.7 - Exigir-se-á revalidação do
do cumento  pelo  ó rgão
competente, em se tratando do
inciso I do item 5.2, realizado no
exterior, conforme dispõe o art. 48
§ 2º e §3º da Lei 9394/96.

5.8 - A documentação a que se
refere os Incisos III, V, VI e VII
do  item 5 .2  deverá co nter
obrigatoriamente identificação da
instituição formadora, período/ano
de conclusão e carga horária.

5.9- Serão computados os itens
declarado s no momento da
inscrição e sua comprovação dar-
se-á por meio de apresentação da
do cumentação  respec tiva no
mo mento da chamada e
contratação.

5.9.1- Na hipó tese da não
co mprovação do s requis itos
mínimos exigidos para o cargo, o
candidato estará SUMARIAMENTE
ELIMINADO do  processo de
seleção.

6 - DA CLASSIFICAÇÃO

6.1- A listagem de classificação
dos candidatos será publicada no
Diário Oficial do Estado, por meio
de Edital conjunto da SEGER e
SESPORT, bem co mo
disponibiliz ada no site da
Secretaria de Estado de Esportes
e Lazer (www.sesport.es.gov.br) e
em local visível de sua sede.

6.1.1 –  Para a  Vaga 1  –
Coordenador Pedagógico: serão
classif icado s os  30  ( trinta)
primeiros  candidato s, e os
candidatos não classificados serão
automaticamente eliminados do
Processo Seletivo.

6.2- Na hipótese de divergência
das notas obtidas na prova de
títulos, será considerada a nota
em it ida pela  Co missão do
Processo Se let ivo, sendo,
automaticamente, o candidato
reclass if icado à pos ição
co rrespondente  à  sua no va
pontuação.

6.3- Nos caso s de empate na
classif icação, o desempate
obedecerá a seguinte ordem de
prioridade:
I - maior tempo de experiência
comprovada em projetos sociais;
II - maior tempo  de exercício
profissional;
III - maior idade, considerando-
se dia, mês e ano de nascimento.

6.4- Os pedidos de recurso do

resultado de classificação deverão
ser dirigidos à Co missão de
Coordenação do Processo Seletivo,
na sede da SESPORT, no prazo de
02 (dois) dias a contar do dia da
divulgação da classificação.

6.4.1- O candidato deverá ser
claro, consistente e objetivo em
seu pleito. Recurso inconsistente
ou intempestivo, bem co mo
aqueles cujo teor desrespeite a
Comissão serão preliminarmente
indeferidos.

6.4.2- Todos os recursos serão
analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento
no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis.

6.4.3- Não serão aceitos recursos
via fax ou via correio eletrônico.

6.4.4- Em nenhuma hipó tese
serão aceitos pedidos de revisão
de recursos.

7- DA CHAMADA

7.1- A chamada dos candidatos
classificados obedecerá a ordem
de classificação e será efetuada
em Edital conjunto da SEGER e
SESPORT, publicado em Diário
Oficial e no site
www.sesport.es.gov.br, de acordo
com a classificação decrescente
de pontuação e necessidade da
Administração, sob a
coordenação da Comissão do
Processo Seletivo, que manterá
toda a documentação e registros
em processo destinado a esta
finalidade.

7.2- Para fins de atendimento à
chamada e  formalização do
co ntrato, o candidato  deverá
OBRIGATORIAMENTE apresentar a
documentação comprobatória dos
itens dec larados no  ato de
insc rição , inclusive  a  ficha de
inscrição, conforme determina o
item 4.8 do presente Edital.

7.2.1- Para a comprovação da
habilitação exigida co mo pré-
requis ito  e  da qua lif icação
prof iss io nal dec larada serão
co ns ideradas  as exigências
es tabelec idas no  item 5.2 do
presente Edital.

7.3- A desis tênc ia  ou o  não
co mparecimento  do candidato
implicará na sua reclassificação
automática, devendo o candidato
ser repos icionado  no  f ina l da
listagem.

7.4- A desistência da escolha será
documentada pela Comissão do
Processo Seletivo e assinada pelo
candidato desistente.

7.5- Ao candidato é reservado o
direito de obter apenas 1 (uma)
reclassificação.

7.6- Ao candidato, será permitida a
troca de município, desde que haja
ausência de candidato no município
em que exista vaga, do qual será
considerado o ranking geral.

7.7- Após a chamada inicial para
atendimento das necessidades do
Pro jeto Esporte pela Paz , terá
continuidade o procedimento de
chamada em rigorosa ordem de
classificação para as vagas que
surgirem no decorrer do Projeto.

7.7 .1- Para fim das chamadas
sequenciais poderão ser utilizados
os  meio s de co municação
(telefone, email) fornecidos pelo
candidato no ato de inscrição.

7.8- Em aco rdo à Emenda
Constitucional 59, publicada em 19/
11/2008, o profissional contratado
em designação temporária não
poderá atuar sob direção imediata
de cônjuge, companheira (o) ou de
parentes de até terceiro grau civil.

7.8.1- Na hipótese prevista no
item 7.8 o candidato será
reclassificado no final da listagem;

7.8.2- A ocorrência da situação
prev ista no  item 7.8 será
documentada pela Comissão do
Processo Seletivo.

7.8.3- Verif icada a qualquer
momento a ocorrência da vedação
prevista item 7.8, o contrato do
designado temporariamente será
automaticamente cessado, sendo
nesse caso não  perm itida a
reclassificação do candidato.

8- FORMALIZAÇÃO DO
CONTRATO

8.1- A contratação em caráter
temporário de que trata o Edital
dar-se-á mediante assinatura de
Co ntrato Adm inist rativo de
Pres tação  de Serv iços pe la
SESPORT e  pelo  pro fis sional
contratado.

8.2- Para efeito de formalização
do  contrato  fica  definida a
apresentação de cópia legível dos
seguintes documentos e acrescida
da ficha de inscrição gerada pelo
sistema:

I – CPF ou compro vante de
situação cadastral do CPF emitido
pelo site da Receita;
II – Carteira de Identidade (RG),
com número, órgão expedidor e
data de expedição da mesma;
III – Título de eleitor com
comprovante da última votação ou
declaração de quitação da justiça
eleitoral;
IV – Carteira de  trabalho
prof iss io nal onde co ns te
fotografia, número/série, data de
expedição , f iliação, loca l de
nascimento e página de contrato
do  primeiro  emprego , caso
possua;
V – PIS/PASEP (se possuir);
VI – Comprovante de residência
(conta de água, energia elétrica ou
telefone);
VII – Co mprovante  de conta
bancária do BANESTES (se
possuir);
VIII – Fo rmação acadêm ica/
titulação, conforme Incisos de I a
VII do item 5.2 e anexo III deste
Edital;

IX – Certificado de Reservista ou
de Dispensa de Incorporação, em
caso de candidato brasileiro do
sexo masculino;
X – Certidão de nascimento ou
casamento;
XI – Comprovante de inscrição no
Conselho Regional de Educação
Física – CREF1 com apresentação
de cédula  de identidade
pro fissio nal e anuidade do ano
vigente. Admitindo-se protocolo de
requerimento  de insc rição , de
regis tro  de graduado, para os
candidatos da área de Educação
Física que tenham esse item como
requisito de investidura;
XII- 01 (uma) foto 3x4 recente;
XIII- Curriculum Vitae (e-mail e
telefone);
XIV- Atestado  de médico do
trabalho declarando a aptidão do
candidato  ao  desempenho da
função profissional;
XV- Ficha de inscrição gerada pelo
sistema eletrônico do Processo
Seletivo.

8.3- Na hipótese da não
apresentação da documentação
prevista no item 8.2 (Formalização
do  Contrato ) para f ins de
atendimento a chamada, escolha
de vaga e  formalização do
co ntrato, o candidato será
a u t o m a t i c a m e n t e
RECLASSIFICADO para o último
lugar da lista de c lassificação,
compondo assim nova lista.

9- DA CESSAÇÃO DO
CONTRATO DE TRABALHO

9.1- A cessação do  Co ntrato
Administrativo de Prestação de
Serviço, antes do prazo previsto,
poderá ocorrer:
a) por iniciativa do contratado;
b) po r co nveniência da
Administração;
c) quando  o  co nt ratado
incorrer em falta disciplinar.

10- DAS IRREGULARIDADES

10.1 – Eventuais irregularidades
constantes no processo de seleção e
contratação serão objeto de sindicância
sob a responsabilidade de Comissão
instituída por portaria específica e os
infratores estarão sujeitos às
penalidades previstas em lei.

11- DAS DISPOSIÇÕES
FINAIS E TRANSITÓRIAS

11.1 - Nenhum candidato poderá
alegar desco nhecimento  das
normas contidas neste Edital.

11.2 – É facultada à Comissão do
Processo Seletivo ou à autoridade
a ela superior, em qualquer fase
do processo seletivo, promover
diligências com vistas a esclarecer
ou a completar a instrução do
processo.

11.3 – Este processo seletivo terá
validade de 12 meses, podendo ser
prorrogado por igual período, a
partir da data de divulgação do
resultado final.

11.4 – Por necessidade o u
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conveniência da Administração o
candidato poderá ser convocado a
apresentar todos os documentos
origina is  ex igido s, para
conferência e autenticação das
cópias.

11.5 – O Contrato de Prestação
de Serviço será firmado por prazo
determinado conforme previsto no
art. 4º, da Lei nº 9.870/2012,
po dendo  sua vigência  ser
prorrogada, por no máximo, igual
período.

11.6  – Os  candidatos  estarão
sujeitos ao cumprimento do horário
de trabalho determinado pela Lei
nº 9.870/2012.

11.7 – A aprovação  nes te
processo seletivo simplificado não
assegura ao  candidato  a  sua
co ntratação , mas  apenas  a
expec tativa de ser co nvocado

seguindo a ordem de classificação.

11.8 – De acordo com a legislação
processual civil em vigor, fica eleita
a Comarca de Vitória como foro
co mpetente para julgar as
demandas judiciais decorrentes do
presente pro cesso  sele tivo
simplificado.

11.9 – Os casos omissos serão
avaliados  pe la  Co missão do
Processo Seletivo, conforme item
1.3 e levados  à apreciação
superior.

Vitória,    de julho de 2012.

ALCIO DE ARAÚJO
Secretário de Estado de Gestão e

Recursos Humanos

VANDERSON ALONSO LEITE
Secretário de Estado de

Esportes e Lazer

ANEXO I, a que se refere o Item 3.2

QUADRO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVA POR MUNICÍPIO
(VAGA 3: TÉCNICO ESPORTIVO)

Legenda:
[nº+CR] – Número de vagas a ser ac resc ido  de quant itativo
preenchido pelo cadastro de reserva;

ANEXO II, a que se refere o Item 5.3, b

QUADRO DE MODALIDADES PARA A VAGA 3: TÉCNICO ESPORTIVO

ANEXO III, a que se refere o Item 5.5

CRITÉRIOS PARA ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO PARA
COORDENADOR PEDAGÓGICO
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CRITÉRIOS PARA ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO PARA
SUPERVISOR SETORIAL

CRITÉRIOS PARA ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO PARA TÉCNICO
ESPORTIVO

Ordem de Serviço Nº 106 / 2012
A SUBGERENTE DE VANTAGENS
E BENEFICIOS, nos termos do
Decreto n° 704-S, de 07 de maio
de 2012 , reso lve  co nceder
averbação de tempo de serviço
aos servidores abaixo relacionados
no Anexo Único, que integra esta
Ordem de Serviço, na forma da Lei
Complementar nº 46/94 e suas
alterações.

Vitória,  03 de agosto de 2012.

Katiane Nobre Nascimento
Subgerente de Vantagens e

Benefícios - SEGER

Anexo Único que integra a
Ordem de Serviço nº 106 de 03
de agosto de 2012.

Nome / NºFunc-Vinc /
Finalidade / Períodos
Averbados

POLICIA CIVIL - PCES

RONALDO GAMA
316146 - 51

Disponibilidade
02/02/1987 a 01/02/1991

SECRETARIA DE EST DA
SEGURANCA PUBLI E DEF
SOCIAL - SESP

MERES TEREZINHA COCO
ASCACIBAS
293110 - 2

Protocolo 65527
====================================================================================================

ATS
23/07/2003 a 12/12/2005
03/05/2006 a 17/08/2006

RENATO BORGES SERRANO
2430479 – 1

ATS, Disponibilidade, Grat
Assiduidade
01/02/1999 a 12/01/2000

SECRETARIA DE EST DE GESTAO
E RECURSOS HUMANOS - SEGER

ROBERTA PONZO VACCARI
3201201 - 2

Disponibilidade
27/08/2008 a 13/10/2011

SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCACAO - SEDU

GEANE DA SILVA FREIRE AMORIM
322663 - 51

Disponibilidade, Grat Assiduidade
10/02/1992 a 04/03/1992

MARLUZA DE MOURA BALARINI
142650 - 51

Disponibilidade
03/05/1965 a 18/12/1965
01/06/1964 a 31/12/1964

SECRETARIA DE ESTADO DA
JUSTIÇA - SEJUS

JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA
357197 – 51

Disponibilidade
01/08/1977 a 24/10/1977

SECRETARIA DE ESTADO DA
SAUDE - SESA

AMARILES BERMUDES DA
SILVEIRA FINCK
1543083 - 53

ATS, Disponibilidade, Grat
Assiduidade
01/10/2000 a 26/07/2007

CARLOS PIMENTEL MOSCHEN
1529552 - 52

ATS, Disponibilidade, Grat
Assiduidade
01/10/2000 a 26/07/2007

CARLOS ROBERTO VALIATE
1583000 - 55

ATS, Disponibilidade, Grat
Assiduidade
01/10/2000 a 26/07/2007

CARMEN LUCIA FERREIRA
MAGNAGO
1565869 - 52

ATS, Disponibilidade, Grat
Assiduidade
27/03/1996 a 26/07/2007

CLOVES TADEU DOS SANTOS
1549154 - 52

ATS, Disponibilidade, Grat
Assiduidade
23/08/1994 a 26/07/2007

DALCIDA GONCALVES
QUARTEZANI
1558480 - 52

ATS, Disponibilidade, Grat
Assiduidade
06/03/1995 a 26/07/2007

EUDES LUIZ CANII
279939 - 52

Disponibilidade
21/03/1986 a 30/06/1987
01/07/1987 a 30/09/2000

FAUSTO AMARANTE
1515497 - 53

ATS, Disponibilidade, Grat
Assiduidade
04/10/1994 a 26/07/2007

1515497 - 54

ATS, Disponibilidade, Grat
Assiduidade
04/10/1994 a 26/07/2007

FRANCISCO JOSE
CENTODUCATTE
1529064 - 53

ATS, Disponibilidade, Grat
Assiduidade
01/10/2000 a 26/07/2007

1529064 – 54

ATS, Disponibilidade, Grat
Assiduidade
01/10/2000 a 26/07/2007

GEYSA RIBEIRO CANTUDO DE SOUZA
1583247 - 53

ATS, Disponibilidade, Grat
Assiduidade
01/10/2000 a 26/07/2007

GINA PORTUGAL DE SOUSA
1546260 - 52

ATS, Disponibilidade, Grat
Assiduidade
17/08/1994 a 26/07/2007

GRACE MARY REZENDE SOARES
PINHEIRO
1509560 - 52

ATS, Disponibilidade, Grat
Assiduidade
01/10/2000 a 26/07/2007

GRACIANO CHAVES DE AZEVEDO
1508571 - 52

ATS, Disponibilidade, Grat
Assiduidade
01/10/2000 a 26/07/2007

HEDILTON BEZERRA MARTINS
1519506 - 52

Disponibilidade
01/02/1981 a 23/02/1981

ISABEL RODRIGUES MORAES
314162 - 52

ATS, Disponibilidade, Grat
Assiduidade
26/05/1995 a 26/07/2007

JADILSON RANGEL
1562142 - 52

ATS, Disponibilidade, Grat
Assiduidade
29/05/1995 a 26/07/2007

JANETE FERREIRA SAMPAIO PIRES
1559230 - 52

ATS, Disponibilidade, Grat
Assiduidade
27/03/1995 a 26/07/2007

JOCYLEY EMERICK PADILHA
1511149 - 52

ATS, Disponibilidade, Grat
Assiduidade
01/10/2000 a 26/07/2007

JORGE SILVA
1519824 - 53

ATS, Disponibilidade, Grat
Assiduidade
01/10/2000 a 26/07/2007

1519824 - 54

ATS, Disponibilidade, Grat
Assiduidade
01/10/2000 a 26/07/2007

JOSE AMERICO CARVALHO
1521950 - 52

ATS, Disponibilidade, Grat
Assiduidade
01/10/2000 a 26/07/2007

JOSE ANTONIO SOARES
1559451 - 52


