
  CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EDITAL DE RETIFICAÇÃO 001/2022 

Câmara Municipal de Vargem Alta
Processo Seletivo Simplificado

Edital CMVA nº 001/2022

EDITAL N.º 001/2022 

A CÂMARA MUNICIPAL  DE  VARGEM ALTA,  ESTADO DO  ESPÍRITO  SANTO,
torna  pública  a  retificação  parcial  do  Edital  de  Processo  Seletivo  nº  001/2022,
RETIFICANDO o item 2 e Anexo III - Cargos e Remunerações, Cargo Advogado –
Qtd de vagas – CR (cadastro reserva).

O item 2 e Anexo III passa a ter a seguinte redação:

2 - DOS CARGOS E REMUNERAÇÕES

CÓDIGO
DO
CARGO

CARGO

CARGA
HORÁRIA
MAXIMA
SEMANAL

PRÉ REQUISITO
QTD
VAGAS

SALÁRIO
BASE

ESCOLARIDADE OUTROS

I

SERVEN
TE

30 HORAS
Nível
Fundamental

- Cer ficado de conclusão ou
diploma  de  Curso  de   nível
Fundamental  expedido  por
Ins tuição  de  ensino
reconhecida  pelo  Ministério
da  Educação  (MEC),
Secretarias  ou  Conselhos
Estaduais
de Educação.

CR
(cadastro
de reserva)

R$
1.061,10 
(um  mil  e
sessenta  e
um reais e
dez
centavos)*

II

MOTORIS
TA

30 HORAS
Nível
Fundamental

- Cer ficado de conclusão ou
diploma  de  Curso  de  nível
Fundamental  expedido  por
Ins tuição  de  ensino
reconhecida  pelo  Ministério
da  Educação  (MEC),
Secretarias  ou  Conselhos
Estaduais
de  Educação  e  Carteira
Nacional  de  Habilitação
Categoria B.

CR
(cadastro
de reserva)

R$
1.432,75
(um  mil
quatrocen
tos e trinta
e  dois
reais  e
setenta  e
cinco
centavos)

- Cer ficado de conclusão ou
diploma  de  Curso  de  nível R$
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III
ADJUNTO
DE
SECRETA
RIA

30 HORAS Nível Médio
Médio  expedido  por
Ins tuição  de  ensino
reconhecida  pelo  Ministério
da  Educação  (MEC),
Secretarias  ou  Conselhos
Estaduais de Educação.
-Curso de informá ca de no
mínimo 60 (sessenta) horas,
contemplando
conhecimentos  em  Sistema
Operacional,  Internet,
aplica vos  básicos,  editores
de  texto,  planilhas
eletrônicas  e  apresentações
de slides 

CR
(cadastro
de reserva)

1.432,75
(um  mil
quatrocen
tos e trinta
e  dois
reais  e
setenta  e
cinco
centavos)

VI AUXILIAR
ADMINIS
TRATIVO 

30 HORAS Nível Médio

- Cer ficado de conclusão ou
diploma  de  Curso  de  nível
Médio  expedido  por
Ins tuição  de  ensino
reconhecida  pelo  Ministério
da  Educação  (MEC),
Secretarias  ou  Conselhos
Estaduais de Educação.
- Curso de informá ca de no
mínimo 60 (sessenta) horas,
contemplando
conhecimentos  em  Sistema
Operacional,  Internet,
aplica vos  básicos,  editores
de  texto,  planilhas
eletrônicas  e  apresentações
de slides. 

CR
(cadastro
de reserva)

R$
1.357,35
(um  mil
trezentos
e
cinquenta
e  sete
reais  e
trinta  e
cinco
centavos)

IX
OFICIAL
ADMINIS
TRATIVO

30 HORAS Nível Médio

- Cer ficado de conclusão ou
diploma  de  Curso  de  nível
Médio  expedido  por
Ins tuição  de  ensino
reconhecida  pelo  Ministério
da  Educação  (MEC),
Secretarias  ou  Conselhos
Estaduais de Educação.
-Curso de informá ca de no
mínimo 60 (sessenta) horas,
contemplando
conhecimentos  em  Sistema
Operacional,  Internet,
aplica vos  básicos,  editores

CR
(cadastro
de reserva)

R$
1.508,16
(um  mil
quinhento
s  e  oito
reais  e
dezesseis
centavos)
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de  texto,  planilhas
eletrônicas  e  apresentações
de slides. 

XII
ADVOGA
DO

20 HORAS Nível  superior
e  Registro  na
Ordem  dos
Advogados  do
Brasil

- Cer ficado de conclusão ou
diploma  de  Curso  de  nível
Superior  em  Direito
expedido  por  Ins tuição  de
ensino  reconhecida  pelo
Ministério  da  Educação
(MEC),  Secretarias  ou
Conselhos  Estaduais  de
Educação + Registro na OAB

CR
(cadastro
de reserva)

R$
3.016,31
(três mil  e
dezesseis
reais  e
trinta  e
um
centavos)

XII CONTA
DOR

30 HORAS Nível  superior
e  Registro  no
Conselho
Regional  de
Contabilidade

- Cer ficado de conclusão ou
diploma  de  Curso  de  nível
Superior  em  Ciências
Contábeis  expedido  por
Ins tuição  de  ensino
reconhecida  pelo  Ministério
da  Educação  (MEC),
Secretarias  ou  Conselhos
Estaduais  de  Educação  +
Registro no CRC

CR
(cadastro
de reserva)

R$
3.016,31
(três mil  e
dezesseis
reais  e
trinta  e
um
centavos)

Obs.: 
*Destacamos que a remuneração que estiver abaixo do salário mínimo será
complementada até o limite do salário mínimo vigente.
Além da remuneração o contratado fará jus ao vale feira no valor de R$ 10,00
(dez reais) semanal.

2.1 - As vagas disponibilizadas acima serão para preenchimento da necessidade do
serviço público, nos termos da Lei Municipal nº 610/2006, de acordo com a ordem de
classificação dos candidatos e necessidade dessa Casa de Leis.
2.2 - Só será aceita a inscrição para aqueles que concluírem o curso até o ato da
inscrição, devendo apresentar cópia da Certidão de Conclusão, juntamente com o
documento original para conferência.
2.3 - Os candidatos contratados à luz do presente Edital, que tiverem constatada
qualquer  irregularidade  na  documentação  apresentada,  terão  sua  inscrição
CANCELADA  e  o  contrato  CESSADO,  e  os  documentos  encaminhados  para
abertura de processo administrativo.
2.4 -  Os contratados serão lotados na Câmara Municipal de Vargem Alta.
2.5 - As contratações serão temporárias, por prazo determinado e formalizadas em
conformidade com a Lei Municipal de n.º 610/2006 e suas alterações, respeitando o
prazo máximo de vigência contratual conforme previsto na citada lei, podendo ser
prorrogado  por  uma  vez  por  igual  período  conforme  estabelecido  na  legislação
vigente.
2.6 - As atribuições dos cargos constam no ANEXO II deste Edital.
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A íntegra do edital retificado está disponibilizado no site (www.cmva.es.gov.br  ).  

Vargem Alta/ES, 10 de novembro de 2022.

_________________________
Alessandra Olga Borges Fassarella 
Presidente
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