
CONVOCAÇÃO - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2022 CODEG 

 

 
O DIRETOR PRESIDENTE da CODEG - CIA de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari, no uso de suas 
atribuições legais, e considerando o disposto no Edital do Processo Seletivo Simplificado n° 001/2022 para contratação 
temporária de Técnico em Segurança do Trabalho e Médico do Trabalho. 
01 - CONVOCA o candidato citado e relacionado no ANEXO I, a comparecer ao Departamento de Recursos Humanos   da 
CODEG, situado a Rua Professor Cici Gaigher, 15, Sol Nascente CEP 29.219.442, Guarapari ES, com prazo de 05 (CINCO) 
dias úteis, contados  da publicação de convocação, prazo máximo 01/08/2022 (segunda-feira), no horário de 8h30 
às 17h30, para tratar de assunto relacionado à contratação temporária e exame admissional, conforme EDITAL do 
Processo Seletivo Simplificado 001/2022 CODEG. 
Documentação necessária para fins de contratação: (deverá apresentar cópias com os documentos originais para o 
agente público proceder a autenticação dos mesmos, dos documentos abaixo relacionados: 
 
a) Cadastro de Pessoa Física (CPF), original e fotocópia;   
b) Carteira de Identidade (R.G.) original e fotocópia; 
c)Título Eleitoral, original e fotocópia; 
d)Comprovante de que se encontra em dia com as obrigações eleitorais, mediante apresentação de certidão emitida 
pelo Cartório Eleitoral ou da cópia do comprovante de votação do último processo eleitoral; 
e)Original e cópia do certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação (CDI), a fim de comprovar quitação ou 
dispensa do serviço militar obrigatório inicial, para candidatos do sexo masculino; 
f)Carteira de Trabalho e Previdência Social original e fotocópia das páginas onde conste o número da carteira e a 
qualificação civil; 
g) Cartão de inscrição no PIS/PASEP, original e fotocópia; 
h) Cópia do comprovante da escolaridade exigida para o emprego público temporário; 
i) Carteira de Identificação Profissional ou documento equivalente habilitando o exercício da profissão no Estado do 
Espírito Santo, quando o emprego público temporário assim o exigir, original e fotocópia (Médico do Trabalho – CRM e 
Técnico em Segurança do Trabalho MTE); 
j) Original e fotocópia da certidão de nascimento ou casamento ou da Escritura Pública de União Estável; 
k) Certidão de nascimento dos filhos, original e fotocópia, quando houver; 
l) Cópia do comprovante de vacinação dos filhos menores de 5 (cinco) anos; 
m) Cópia do comprovante de vacinação das vacinas contra Tétano, Febre Amarela e Hepatite B, Covid-19 (3 doses) 
atualizadas; 
n) Comprovante de residência atualizado, expedido há, no máximo, 2 (dois) meses, original ou fotocópia, a contar da 
data de publicação do Edital de Convocação. Serão considerados como válidos os comprovantes de residência que 
estejam em nome dos pais, filhos ou cônjuge do candidato, mediante a devida comprovação do parentesco e a 
apresentação de declaração, do respectivo familiar; 
o) Declaração, firmada pelo(a) candidato(a), de não acúmulo de cargos ou empregos públicos, ressalvado os casos 
previstos no inciso XVI, do artigo 37, da Constituição Federal; 
p) Declaração, firmada pelo(a) candidato(a), de não ter sido despedido(a)/exonerado(a) do serviço público por justa 
causa; 
q) Declaração, firmada pelo(a) candidato(a), de não estar aposentado(a) em decorrência de cargo, função ou emprego 
público, de acordo com o previsto no §10º, do artigo 37, da Constituição Federal; 
r) Declaração de bens, firmada pelo(a) candidato(a), ou fotocópia da declaração de renda apresentada à Receita Federal; 
s) Cartão do SUS; 
t) 2 (duas) fotos 3 x 4 recentes; 
u) Outros documentos que se fizerem necessários à época da contratação, conforme definido no Edital de Convocação. 

  
Comunicamos ainda, que o não comparecimento no prazo previsto, desobriga a CODEG a efetivar a respectiva 
contratação. 
 
Guarapari, 22 de julho de 2022. 
 
 
 
 
 
 

GABRIEL DE ARAUJO COSTA 
 

DIRETOR PRESIDENTE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Anexo I 
  Candidato convocado Processo Seletivo 001/2022 CODEG 

 
N
° 

CARGO POSIÇÃO INSCRIÇÃO NOME RESULTADO 

1 
Técnico em Segurança 
do Trabalho 

1º 3011682022 
Luiz Augusto 
Mendonça Simões Aprovado 

 
 


