
PROCESSO SELETIVO 
Edital Nº 001/2018  

 
O Gabinete do Deputado Estadual Eleito Fabrício Gandini, torna pública a abertura de Processo Seletivo à 
contratação de profissionais para ocupar cargo comissionado, de livre nomeação e exoneração, mediante os 
parâmetros estabelecidos neste edital. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
1.1 – É CONDIÇÃO ESSENCIAL PARA INSCREVER-SE NESTE PROCESSO SELETIVO O 
CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DAS INSTRUÇÕES E NORMAS CONTIDAS NESTE EDITAL. Ao se 
inscrever, o candidato declara que conhece e concorda plena e integralmente com os termos deste Edital e 
legislação vigente. 
1.2 – Todas as informações oficiais referentes ao Processo Seletivo regulamentado pelo presente Edital 
serão publicadas no http://www.fabriciogandini.com.br. 
1.3 – É de responsabilidade do candidato acompanhar constantemente as publicações e os prazos referentes 
a este Processo Seletivo, desde o EDITAL DE ABERTURA até a CONVOCAÇÃO.  
 
2. DAS FUNÇÔES: 
2.1 – Técnico Junior de Gabinete Parlamentar – Assessor Jurídico 

REQUISITOS: 
 Curso superior completo em Direito; 

 Registro profissional no Conselho da Classe (OAB). 
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 4.283,63 
VANTAGENS: Auxilio Alimentação – R$ 1036,84 e Auxilio Saúde conforme com o artigo 191 da Lei 
Complementar nº 46/94. 
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
VAGAS: 01 vaga. 

2.2 – Técnico Junior de Gabinete Parlamentar – Assessor de Comunicação 
REQUISITOS: 

 Curso Superior completo em Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo 

 Registro profissional no Conselho da Classe (MTB); 
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 4.283,63 
VANTAGENS: Auxilio Alimentação – R$ 1036,84 e Auxilio Saúde conforme com o artigo 191 da Lei 
Complementar nº 46/94. 
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais. 
VAGAS: 01 vaga. 

 
3 – DA INSCRIÇÃO 
3.1 – A inscrição será realizada exclusivamente no site http://www.fabriciogandini.com.br. 
3.2 – O período de inscrição, será de 00:00 horas de 23/11/2018 até 23:59 horas de 07/12/2018. 
3.2 – O candidato deverá informar os seus dados pessoais, formação profissional e experiência profissional, 
de acordo com a vaga de concorrência. 
3.3 – É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato o completo e correto preenchimento da ficha de 
inscrição on-line e não será possível a realização de nova inscrição. 
 
4. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO: 
4.1 – Recebimento da inscrição, em conformidade com o item 3 e seus subitens, tendo o caráter 
eliminatório caso o candidato não atenda os requisitos mínimos descrito no item 2 e seus subitens; 
4.2 – Avaliação dos currículos para pontuação, tendo o caráter classificatório ao se analisar à 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL e CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, conforme descrito nos itens 6 e 7 
deste Edital. 

ÁREAS PONTOS 
I – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 50 

II – CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 50 

4.3 – Convocação dos 10 primeiros colocados em cada função no processo seletivo, para comprovação 
documental das informações declaradas na ficha de inscrição on-line, de acordo com o item 5 e seus 
subitens, a ser encaminhado para o email selecaogandini@gmail.com, contendo no corpo do texto seu 
nome completo e o nome da função pleiteada, tendo caráter eliminatório caso o candidato não comprove as 
informações prestadas no ato de inscrição. 
4.4 – Prova Escrita: produção de texto técnico voltado para a área de atuação de sua função, a ser realizados 
pelos aprovados na etapa de comprovação documental, tendo caráter classificatório de acordo com os 
critérios de avaliação do texto (Estrutura do Texto, Coesão, Coerência, Norma Padrão) com pontuação 
máxima de 100 pontos. 
4.4.1 – Serão eliminados os candidatos que não alcançarem no mínimo 60 pontos na etapa de prova escrita. 



4.5 – Convocação dos aprovados na Prova Escrita em cada função no processo seletivo, para realização da 
entrevista, tendo caráter eliminatório caso o candidato não atenda os critérios exigidos para a vaga e 
classificatório com pontuação máxima de 100 pontos. 
 
5. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS COMO REQUISITOS (OBRIGATÓRIOS): 
5.1 – Devem ser enviados no momento da comprovação documental, os documentos abaixo: 
5.1.1 – Cópia simples e legível do documento de identidade com foto.  
5.1.2 – Comprovante de inscrição do candidato no CPF. 
5.1.3 – Cópia simples e legível de DIPLOMA ou HISTÓRICO ESCOLAR que comprove a escolaridade 
mínima exigida no REQUISITO da função pleiteada. 
5.1.3.1 – No HISTÓRICO ESCOLAR deverá, obrigatoriamente, constar à data da colação de grau. 
5.1.3.2- Serão aceitas também Certidões OU Declarações de conclusão de Ensino Superior, desde que a 
conclusão do curso tenha ocorrido a partir de 01 de junho de 2017, devendo informar a data da colação de 
Grau do mesmo. 
5.1.3.3 – As documentações de escolaridade, se expedidas por órgãos estrangeiros só terão validade quando 
forem reconhecidas pelo Ministério de Educação e Cultura – MEC. 
5.1.4 – Cópia simples e legível de documento que comprove a inscrição no Conselho Regional da classe 
exigido no requisito da função. 
 
6. DA COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 
6.1 – Considera-se Exercício Profissional toda atividade desenvolvida na função pleiteada, prestados após a 
conclusão do curso exigido no REQUISITO (item 2), devendo ser comprovado conforme abaixo: 
6.1.1 – Em Órgão Público: Cópia simples e legível de Documento expedido pelo Poder Federal, Estadual ou 
Municipal, em papel timbrado, com carimbo do órgão expedidor, datado e assinado pelo Departamento de 
Pessoal/Recursos Humanos. 
6.1.2 – Em Empresa Privada: Cópia simples e legível da carteira de trabalho contendo a página de 
identificação (foto/dados pessoais) E o(s) registro do(s) contrato(s) de trabalho.  Em caso de contrato de 
trabalho em vigor (sem data de saída), para contagem do tempo de serviço será necessária declaração do 
empregador comprovando o efetivo período de atuação. 
6.1.3 – Como prestador de serviços: Cópia simples e legível do contrato de prestação de serviços E 
declaração da empresa ou do setor onde atua/atuou, em papel timbrado ou com carimbo de CNPJ, data e 
assinatura do responsável pela emissão da declaração, comprovando efetivo período de atuação. 
6.1.4 – A pontuação desta área da avaliação está discriminada no Anexo I – Área I. 
6.1.4 – Quando a nomenclatura do cargo ou função exercida for diferente à da função pleiteada, o candidato 
deverá complementar as informações da experiência profissional, descritas nos subitens 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3, 
com declaração emitida pela empresa ou setor de atuação, em papel timbrado ou com carimbo de CNPJ, 
datada e assinada pelo responsável pela emissão do documento, comprovando a atuação na função a qual 
concorre.  
6.2 – Não será aceito para fins de pontuação do Exercício Profissional: 
- Exercício Profissional fora dos padrões especificados neste item e anteriores a 01 de janeiro de 2010. 
- Na qualidade de proprietário/sócio de empresa, profissional autônomo; 
- Prestado anteriormente à conclusão do curso exigido no requisito da função pleiteada. 
 
7. DA COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL: 
7.1 – Considera-se CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL todo curso de formação em conformidade com à 
função pleiteada. 
7.1.1 – A pontuação desta área da avaliação está discriminada no Anexo I – Área II. 
7.1.1.1 – Serão aceitos e pontuados apenas 03 cursos na Capacitação Profissional, sendo 01 de cada 
categoria. 
7.2 – Considera-se Curso de Formação: Pós-Graduação Lato Sensu - Especialização, Mestrado e 
Doutorado. Estes deverão ser comprovados mediante Certificados (Diploma).  
7.2.1 – Declarações de conclusão dos cursos acima serão aceitas desde que constem no referido 
documento: data de conclusão e aprovação de monografia e histórico do curso (no caso de Pós-Graduação e 
Especialização) e aprovação da dissertação ou tese (nos casos de Mestrado e Doutorado, respectivamente).  
7.3 – Cursos de formação redigidos em outro idioma deverão ainda estar acompanhados de documento 
expedido por tradutor juramentado. 
7.4 – Dentre os documentos entregues para fins de pontuação, não serão computados pontos para: 
- Cursos exigidos no REQUISITO da função pleiteada; 
- Cursos de formação de grau inferior ao exigido no REQUISITO ao exercício da função; 
- Demais cursos de Graduação; 
- Cursos não concluídos. 
 
8. DO RESULTADO, CLASSIFICAÇÃO E CONTRATAÇÃO: 
8.1 – Após o período de avaliação, será publicado o Resultado Final dos candidatos deferidos, em ordem 
classificatória, em ordem decrescente do total de pontos obtidos. 
8.2.1 – A pontuação final será o somatório das etapas classificatórias, itens 4.2, 4.4 e 4.5 desse Edital. 



8.2.2 – Havendo empate na classificação dos candidatos aprovados, o critério de desempate, será o 
candidato que obtiver o maior número de pontos na Prova de Experiência Profissional. Persistindo o empate, 
terá preferência o candidato com maior número de pontos na Prova Escrita. 
8.3 – São REQUISITOS para contratação através deste Processo Seletivo: 
- Ser aprovado em todas as etapas desse Processo Seletivo; 
- Ser brasileiro nato ou naturalizado; 
- Possuir a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 
- Apresentar todos os documentos originais exigidos nesse Processo Seletivo; 
- Não ter sido, em vínculos anteriores com Administração Pública, rescindido, exonerado ou demitido a bem 
do serviço público, e/ou em decorrência dos Art. 207, 212 e 216 da Lei Complementar nº 3.200/1978, e/ou 
ato motivado pela Lei Complementar nº 134/208. 
- Atender os critérios de contratação da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 
9. DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES: 
9.1 – SERÁ AUTOMATICAMENTE INDEFERIDO O CANDIDATO QUE: 
- Não comprovar os requisitos, em conformidade com os itens 2 e 5; 
- Não cumprir as condições expostas neste nesse Edital de Processo Seletivo. 
9.2 – Não serão aceitos, documentos ilegíveis, incompletos ou rasurados. 
9.3 – Os candidatos estarão sujeitos ao cumprimento do horário de trabalho e na localidade de necessidade, 
na impossibilidade o mesmo será automaticamente eliminado. 
9.4 – Será automaticamente eliminado o candidato convocado que não comparecer no prazo estipulado no 
Edital de Convocação; 

 
Vitória – ES, 22 de novembro de 2018. 

 
Fabrício Gandini 

Deputado Estadual Eleito 
 

ANEXO I 
 

ÁREA I – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

DISCRIMINAÇÃO PONTOS 

Exercício Profissional prestado após a conclusão do curso exigido 
no requisito da função e posterior a 01 de janeiro de 2010. 

0,5 pontos por cada mês completo 
até o limite de 100 meses.  

 
ÁREA II – CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 

DISCRIMINAÇÃO PONTOS 

Título de Doutor 25 

Título de Mestre 16 

Pós Graduação Lato Sensu / Especialização 09 

 
ANEXO II 

 
CRONOGRAMA 

ETAPA PERÍODO 

Inscrições 23/11/2018 até 07/12/2018 

Resultado Classificatório (Analise de Currículo) 11/12/2018 

Encaminhamento de comprovação documental 13 e 14/12/2018 

Realização da Prova Escrita 19/12/2018 

Resultado Classificatório (Analise de Currículo/Comprovação Documental + Prova Escrita) 09/01/2019 

Realização das Entrevistas 14, 15, 16 e 17/01/2019 

Resultado Final (Analise de Currículo + Prova Escrita + Entrevista) 22/01/2019 

 


