
PREFEITURA MUNICIPAl DE IUNA- ES 

PORTARIA N.o 016/2021 

"NOMEIA SERVIDOR PARA CARGO EM COMISSÃO E D.Á O UTRAS PROVIDÊ~CJAS" 

O Prefeito M unicipa l de lúna , Estado do üpírito 
Santo, no uso de suas a tribui ções legais e. 

Considerando que os cargos comiss ionado:. ::.ào de Ji, r~· 
nomeação e exoneração: 

RESOLVE: 

Art. l 0
- Fica nomeado o seguinte serv idor para o cargo comiss ionado adiante espec ificado: 

SECRETARIA M UNlCIPAL DE ASSlSTENClA E 
DESENVOLVIMENTO SOClAL 

Diretor de Projetos 

NO!\ t E 

Caroline Henriques de t\n10rim 

Art. r Deverá o servidor. ora nomeado, no prazo de máximo de 1 O (dez) dias. a conta r ela publica~àu 
da presente po11aria. apresentar junto ao Setor de Recursos Humanos. a documentação re lacionada J1t) 

anexo único. sob pena de anulação do ato de nomeação do serYidor. 

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

Ar t. 4° - Ficam revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Pr·efeito Municipal de Iúna, aos onze dias do mês de j aneiro do ano de dois mil t' 

vinte c um (11/0l/2021). 

R~oítfiisT~ ~~ 
Prefe ito M unicipa l 



PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA- ES 

A NF.XO ÚNICO 
(cópia a utenticada ou cópia leg ível acompanhada dos o riginais) 

DOCUMENTOS PESSOAIS: 
a) Cenidão de Nascimento ou de Casamento (que contenha informações dos noi\ o . filiação. data da 
celebração. e se houver. a\ erbações como di\ órcio. separação. óbito emre outro:-.. bem com0 de ma i' 
informações exigida por lei): 

b) Carteira de Identidade (A CNH e a caneira profissional não substituem a apresentação do RCI l: 
c) CPF (A CNH e a carteira profissional não substituem a apresentação do CPF): 
d) Título de Eleitor e certidão expedida pela Justiça Eleitoral. comprm ando estar qu it~ -:1 'm a-, 

obrigações eleitorais. retirada em qualquer Cartório Ele itoral ou no sitc elo Tribunal Su pcn nr 
Eleitora I ( http://www. tse .j us.br/e leitor/ce1tidoes/certidao-de-q u iracao-e lei tora I): 
e) Extrato do PIS/PASEP. retirado na agência do Banco do Brasil ou Caixa Econômica: 
f) Carteira de Trabalho: 

g) Extrato Previdenciário. retirado em qualquer agencia do lnstiruo Nacional da Seguridade So~ial 
(I 'SS) ou no si te da referida autarquia pre\ idcncwria 
(https://meu. i nss.gov. br/central/i ndex .htm !#/extrato): 

h) Cartão do SUS. retirado nas un idades de saúde ou na sede de qualquer Secretaria Municipal ele 
Saúde: 
i) Comprovante de endereço atua lizado: 
j) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO). emitido EXCLUSIVAMENTE por médico do trabalho 

I) Certificado de Reservista. para os candidatos do sexo masculino: 
m) Cópia da Declaração Anual de Imposto de Renda. em envelope devidamente lacrado. 
n) O I foto 3x4 

-
DOCUMENTOS DOS DEPENDENTES: 

a) Cenidào de Nascimento: 

I 

I 

___. 
b) CPF; 

c) Cartão do SUS: 

d) Caderneta de vacinação. devidamente atualizada, para os filhos menore~ de 05 ano~: 

DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DE TITULAÇÃO: 
a) Comprovante de escolaridade exigida para provimento do cargo prctend ido. adquiridn t'lll 

instiruiçào de ensino oficial ou legalmente reconhecida pelo MEC: 

Gabinete do Prefeito M unicipal de Júna , ao. onze dias do mês de j a ncir·o do a no de dois mil l' 

v inte e um (11/01 /2021 ). 

Publicado no saguão de entrada da 
~a Municipal de lúna- ES . 
.<o , ,~v horas d~ 12021 . 

'7----7-
Brep-o Vinicius da Silva Oliveira 

C hefe de Gabinete 

ROMARJO BATISTA VIEIRA 
Prefeito Municipal 


