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PETRAGRANITOS LTDA., torna
público que requereu ao IEMA,
a t r a v é s d o p r o c e s s o n º
34452869, Licença de Instalação
e a Licença de Operação, para
atividade de beneficiamento de
extração de rochas para fins
o rnamen ta i s , s i t u ada na
Localidade de Sítio Córrego do
Sal, s/nº, Zona Rural, Patrimônio
de Santa Rita no município de,
Ecoporanga, ES.

Publicação de Decreto de Pessoal
717 – 4/12/2018 – NOMEIA EDINA ASSIS PARA O CARGO DE
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, APROVADA NO CONCURSO
PÚBLICO – EDITAL Nº 001/2015.
718 – 4/12/2018 – NOMEIA MAICON STREY PARA O CARGO DE
FISCAL DE TRANSPORTE, APROVADO NO CONCURSO PÚBLICO –
EDITAL Nº 001/2015.

Domingos Martins – ES,
4 de dezembro de 2018.

WANZETE KRUGER
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
Estado do Espírito Santo
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 001/2015
· EDINAASSIS - 9º lugar – Fiscal de Tributos Municipais – Decreto de Pessoal nº 717/2018.
·MAICONSTREY–7º lugar - Fiscal deTransporte –DecretodePessoal - nº 718/2018.
Asguia de examesexigidos deverá ser retirada naSecretaria deAdministração eRecursos.
Para a POSSE Vossa Senhoria, deverá comparecer na Secretaria Municipal de Administração e
Recursos Humanos até o dia 1º de janeiro de 2019, de 8h às 11h30min e de 13h às 17h com os
seguintes documentos:
DocumentosNecessários: (cópias autenticadas)
a) Carteira de Identidade; b) CPF; c) 1 (uma) foto 3x4 recente; d) Certidão de Nascimento ou
Casamento; e) Certidão de Nascimento e comprovante de frequência escolar dos filhos menores de
14 anos e respectiva caderneta de vacinação para os menores de 07 anos; f) Título de Eleitor,
comprovando a presença na última eleição; g) Certificado de Reservista, quando do sexo masculino;
h) PIS/PASEP; i) Carteira de Trabalho; j) Comprovante de nível de escolaridade (histórico escolar)
exigido para o cargo, nos termos do Edital do Concurso Público 001/2015; k) Declaração de bens; l)
Declaraçãoquenãoocupaou recebe proventos de aposentadoria de cargo, empregoou função
pública, ressalvados os cargos acumuláveis previstos na Constituição Federal, os cargos
eletivos e os cargos emcomissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração, conforme
determina os incisos XVI e XVII e o parágrafo 10, art. 37 da Constituição Federal;m)Atestado de
BoaConduta e de não possuir antecedentes criminais; n)Comprovante de Residência; o) Atestado de
aptidão expedido pelo profissional médico designado pelo Poder Executivo Municipal; p) declaração
de não ter sofrido, quando do exercício de cargo público ou função, demissão a bemdo serviço
público ou por justa causa, no período de 5 a 10 anos tendo em vista as circunstâncias
atenuantesouagravantes.
Os itens ¨k, l e p serão disponibilizados pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos
Humanos no dia da posse.

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2018

O Município de Linhares-ES, através da Comissão
Permanente de Licitação, torna público que realizará às
08:00 horas, no dia ,27 de dezembro de 2018
licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº.
010/2018, do tipo menor preço global,
objetivando a contratação de empresa especializada,
para execução das obras de Iluminação Pública no
Acesso ao residencial Mata do Cacau, neste Município.
O edital e seus anexos estarão à disposição no site
oficial do Município, no endereço eletrônico
www.linhares.es.gov.br, sem custo ou poderá ser
adquirido na sede da Prefeitura Municipal mediante o
pagamento de taxa de R$ 10,00 (dez reais).

Linhares-ES, 03 de dezembro de 2018
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL


