12/05/2021

SEI/ICMBio - 8846658 - Informativo

02123.000436/2021-71
Número Sei:8846658

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
PARQUE NACIONAL DE SETE CIDADES
Parque Nacional de Sete Cidades, caixa postal 35 - Bairro centro - Piripiri - CEP 64260000
Telefone: (86)33431342

INFORMATIVO
Considerando o EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DO PARQUE
NACIONAL DE SETE CIDADES, informamos que o Parque Nacional de Sete Cidades esta ofertando três 03
vagas para agentes temporários ambientais que atuarão na unidade, em apoio às ações de conservação da
biodiversidade e gestão das unidades de conservação federais desenvolvidas pelo Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade.
As inscrições serão realizadas presencialmente, na Sede Administrativa do Parque Nacional de
Sete Cidades no período de 12/05/2021 a 13/05/2021, nos horários de 08h às 12h e de 13h às 17h, sendo
necessário os seguintes documento conforme edital, com cópias legíveis sob risco de não aceitação, não sendo
necessária autenticação cartorial:
Documento pessoal, com foto e comprovação de inscrição de CPF e Registro Geral (Carteira de Identidade)
– documento original e cópia.
Atestado Médico, comprovando que o candidato se encontra “APTO a realizar atividades físicas”, emitido
nos últimos 30 (trinta) dias– documento original e cópia.
Tipagem Sanguínea e Fator RH – documento original e cópia.
Comprovante de Residência (Conta de água, luz, telefone, etc) ou declaração de residência assinada pelo
candidato – documento original e cópia.
Comprovante de Escolaridade conforme exigência para cada vaga, especificado no item 1.1 – documento
cópia. Quando o requisito de escolaridade for ensino fundamental incompleto, será aceita declaração do
próprio candidato de que sabe ler e escrever.
Comprovação de experiência (currículo) - conforme exigência para cada vaga especificada neste Edital nos
subitens do item 3 e nos quadros anexos, preenchido com os devidos documentos que comprovem as
experiências de trabalho e capacitações realizadas – documentos originais e cópias.
Somente será aceita inscrição do candidato que apresentar no ato da inscrição toda a documentação
relacionada nos itens 2.3 e 2.4 do edital;
A ficha de inscrição e toda documentação relacionada nos itens 2.3 e 2.4 do edital, deverão ser entregues no
ato de inscrição. Apenas no caso das inscrições realizadas por meio eletrônico os originais deverão ser
apresentados no ato da contratação. No caso de inscrição por meio presencial, a documentação original
deverá ser apresentada para conferência no ato de inscrição.
Ficam vedados a participar do presente processo seletivo simplificado servidores da Administração direta ou
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de empregados ou
servidores de suas subsidiárias e controladas.
Atenciosamente,
WALDEMAR JUSTO DO NASCIMENTO NETO
Chefe do Parque Nacional de Sete Cidades
Presidente da Comissão do Processo Seletivo

Piripiri,12 de maio de 2021.
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Documento assinado eletronicamente por Waldemar Justo do Nascimento Neto, Chefe, em 12/05/2021, às
11:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o
código verificador 8846658 e o código CRC 7E9B84F0.
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