
PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA- ES 

PORTARIA N.o 002/2021 

"NOMEIA SERVIDOR PARA CARGO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" 

O Prefeito Municipal de Iúna, Estado do Espí•·ito 
Santo, no uso de suas atribuições legais e, 

Considerando que os cargos comissionados são de li' re 
nomeação e exoneração: 

RESOLVE: 

Art. 1° - Fica nomeado o seguinte serv idor para o cargo comissionado adiante espec ificado: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOME 
Secretário Munici ai de Saúde Durval Dias SantiaQo Júni or 

Art. r Deverá o servidor, ora nomeado. no prazo de máximo de I O (dez) dias. a contar da publ icacàP 
da presente portaria. apresentar junto ao Setor de Recursos Humanos. a documentação relacionada n() 
anexo único, sob pena de anulação do ato de nomeação do servidor. 

Art. 3° - A presente P01taria entra em vigor na sua data de publicação. 

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Iúna, aos quatro dias do mês de janeiro do ano de dois milt· 
Yinte e um (04/01/2021). 

Publicado no saguão de entrada da 
Prefeitura Municipal de lúna- ES, 
às !~oras do d·a ?02 

Breno lr.(J icius da Silva Oliveira 
Chefe de Gabinete 

Prefeito Municipal 

Rua Des. Epaminondas Amaral , 58, Centro, lúna - ES. Cx. Postal 07, CEP 29390-000, Telefax (28) 3545-1322 
CNPJ:27.167.394/0001-23 



PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA- ES 

ANEXO ÚNICO 
(cópia autenticada ou cópia legível acompanhada dos originais) 

DOCUMENTOS PESSOAIS: 
a) Certidão de Nascimento ou de Casamento (que contenha informações dos noivos. filiação. data da 
celebração, e se houver, averbações como divórc io. separação, óbito entre outros. bem como demai~ 
infonnações exigidas por lei); 

b) Cmteira de Identidade (A CNH e a carteira profissional não substituem a apresentação do RG ): 
c) CPF (A CNH e a catteira profissional não substi tuem a apresentação do CPF): 
d) Título de Eleitor e certidão expedida pela Justiça Eleitoral, comprovando estar quite com a~ 
obrigações eleitorais, retirada em qualquer Cattório Eleitoral si te do Tribunal Superior I 

ou no 
Eleitoral (http://www.tse.jus.br/eleitor/cettidoes/cettidao-de-quitacao-eleitoral): 
e) Extrato do PIS/PASEP, retirado na agência do Banco do Brasil ou Caixa Econômica: 
f) Catteira de Trabalho; 

g) Extrato Previdenciário. retirado em qualquer agencia do Instituo Nacional da Seguridade Social 
(INSS) ou no si te da referida autarquia pre\ idenciária 
(https: / /meu. i nss .gov. br/centrallindex.htm !#/extrato): 

-
h) Cattão do SUS. retirado nas unidades de saúde ou na sede de qualquer Secretaria Municipal de 
Saúde; 
i) Comprovante de endereço atualizado; 
j) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), emitido EXCLUS IVAMENTE por médico do traba lh o 

I) Cettificado de Reservista, para os candidatos do sexo masculino: 

m) Cópia da Declaração Anual de Imposto de Renda, em envelope devidamente lac rad o. 

n) O 1 foto 3x4 

DOCUMENTOS DOS DEPENDENTES: I 

a) Certidão de Nascimento; 

b) CPF; 
--

c) Cattão do SUS; 
-

d) Caderneta de vacinação, devidamente atua lizada. para os filhos menores de 05 anos: 

DOCUMENTOS PARA COMPRO V AÇÃO DE TITULAÇÃO: ] 
a) Comprovante de escolaridade exigida para provimento do cargo pretendido. adquirida em 

instituição de ensino oficial ou legalmente reconhecida pelo MEC: 

Gabinete do Prefeito Municipal de Iúna, aos quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil c 
vinte e um (04/01/2021). 

Breno inicius da Silva Oliveira 
Chefe de Gabinete 

Prefeito Municipal 
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