
PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA- ES 

PORTARJA N." 015/2021 

"NOM EIA SERVIDOR P ARA CARGO EM COMISSÃO E D.Á O UTRAS PROVlOÊ:'\CI \~·· 

O Prefeito Municipal de lúna. Es tado do E~píriro 
anto, no uso de suas atribu ições legais c. 

Considerando que os cargo comi~~ionado:, Sàll lk li\ r~ 
nomeação e exoneração: 

RF:SOLYE: 

A•·t. r·- Fica nomeado o seguinte servidor para o cargo comissionado ad iante espec ificado: 

NOME 
Maria A arecida Vetoraui \'ar!!a~ 

A r t. 2° Deverá o en idor. ora nomeado. no prazo de máximo de I O (de/.) dias. a conrar da publil:aciin 
da presente porraria. apresentar junto ao Setor de Recursos Humano . . a documentação rela(:ionada nP 
anexo ún ico. sob pena de anulação do ato de nomeação do servidor. 

Art. 3° - A presente Portaria entra em vigor na sua data de publicação. 

Art. 4°- Ficam revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Iúna, aos onze dias do mês d e ja neiro do ano de doi-. mil t· 

,·inte e um (11/01 /2021). 

Publicado no saguão de entrada da 
Prefeitura Municipal de lúna - ES. 

às~ horas d~~021. 

Bre1JI~s da ilva Oliveira 
Chefe de Gabinete 



PREFEITURA MUNICIPAL DE I UNA- ES 

ANEXO (JN TCO 
(cópia a utenticada o u cópia lcgíYel acompanhada dos o rigi na i ) 

DOCUMENTOS PESSOAIS: I 
--< 

a) Certidão de Nascimento ou de Casamento (que contenha informações dos noi\ os. filiação. data t1.1 
celebração. e se houver. averbações como divórcio, separação. óbito entre outros. bem como dl'mai .... 
inrormações exigidas por lei ): 

b) Carteira de Identidade (A CNH e a carteira profissional não substituem a aprc:.cntaçiio do R<d: 
c) CPF (A CNH e a caneira profissional não subsriruem a apresentação do CPF): 
d) Título de Eleitor e ce11idão expedida pela Justiça Elcitornl. comprm ando cstnr qu ite com a ... 
obrigações eleitorais. retirada em qua lquer Cartório Eleitoral ou no sitc do Tribunal .Supl'IWI 
Eleitora I (http:/ /www .tse.j us.br/eleitorlccrt idoes/certidao-de-q ui tacao-e lei tora I): 
e) Extrato do PIS/PASEP. retirado na a!!ência do Banco do Brasil ou Caixa Econômica: 
f) Ca11eira de Trabalho: 

g) Extrato Previdenciário. retirado em qualquer agencia do In tituo Nacional da Seguridade Sol'ial 
(INSS) ou no si te da rererida amarq u ia pre\ ick nci<iria 
(https://meu. inss.gov .br/centra 1/ index.html#/ex tré'lto ); 

h) Cartão do SUS. retirado nas unidades de saúde ou na sede de qualquer Secn:taria Municipa l tk 
Saúde: 

I ' ) C I omprovante d e en ereço atua JZa o: d d 
j ) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO). emitido EXCLUSIVAMENTE por médico do trabalho 

I) Certificado de Reservista. para os candidatos do sexo mascu lino: 
m) Cópia da Declaração Anual de Imposto de Renda, em envelope devidamente lacrado 

n) O I foto 3x4 

DOCUMENTOS DOS DEPENDENTES: 
___, 

a) Certidão de Nascimemo: 
I 

b) CPF; 

c) Cartão do SUS: 
j 

d) Caderneta de vacinação. devidamente atua lizada. para os filhos menores de 05 ano<;: 

DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DE TITULAÇÃO: 
a) Comprovante de escolaridade exigida para provimento do cargo pretendido. adquiriJa 1.'111 

in stituição de ensino oficial ou legalmente reconhecida pelo M EC: 

Gabinete do P refeito M unicipal de lúna, aos onze dias do mês de j a neiro do ~l no de dob mil (' 
vinte e um (1110112021 ). 

Publicado no saguão de entrada da 
Prereitura Municipal de lúna - ES. 
às~horas ~2 1 . 

Bren;<,~ da Silva Oli\'cira 
Chefe de Gabinete 

ROMARIO BATISTA VIEIRA 
Prefeito Municipa l 


