CENTRAL DE ATENDIMENTO: (27) 4042-1793
Prezados candidatos,
Informamos que estão disponíveis os seguintes eventos:



respostas aos pedidos de revisão e resultado final da Prova de Títulos; e
resultado final do Processo Seletivo Simplificado – 1ª Etapa.

Para visualizá-los acessem os menus Respostas aos Recursos e Resultados, ao lado.
ATENÇÃO
A convocação para 2ª Etapa ocorrerá pela Fundação iNOVA Capixaba de acordo com a
necessidade e número de vagas, conforme disposto no Edital de abertura do Certame.
Cordialmente,
Coordenação de Concursos
14/05/2021,18h

Prezados candidatos,
Informamos que está disponível o resultado preliminar da Prova de Títulos. Para
visualizá-lo acessem o menu Resultados, ao lado.
Os candidatos poderão solicitar revisão do resultado preliminar da Prova de Títulos a
partir das 8h do dia 10/05/2021 até as 18h do dia 11/05/2021, considerando-se o
Horário Oficial de Brasília/DF.
Cordialmente,
Coordenação de Concursos
07/05/2021, 18h12

CENTRAL DE ATENDIMENTO: (27) 4042-1793
Prezados candidatos,
Informamos que estão disponíveis os seguintes eventos:





respostas aos recursos e relação final dos candidatos que se declararam como
pessoa com deficiência – PCD;
respostas aos recursos e relação final dos candidatos que se autodeclararam
negros ou índio; e
respostas aos recursos e homologação das inscrições.

Para visualizá-los acessem os menus Respostas aos Recursos e Resultados, ao lado.
Cordialmente,
Coordenação de Concursos
05/05/2021, 14h55

CENTRAL DE ATENDIMENTO: (27) 4042-1793
Prezados candidatos,
Informamos que estão disponíveis os seguintes eventos:




relação preliminar das inscrições deferidas;
relação preliminar dos candidatos que se declararam como pessoa com
deficiência – PCD; e
relação preliminar dos candidatos que se autodeclararam negros ou índio.

Para visualizá-los acessem o menu Resultados, ao lado.
Os candidatos poderão interpor recursos contra as relações preliminares a partir das
8h do dia 29/04/2021 até as 18h do dia 30/04/2021, considerando-se o Horário
Oficial de Brasília/DF.
Cordialmente,
Coordenação de Concursos
28/04/2021, 15h47

CENTRAL DE ATENDIMENTO: (27) 4042-1793
Prezados candidatos,
Informamos que está disponível o edital de prorrogação do Cronograma Previsto
deste Certame. Para visualizá-lo acessem o menu Edital de abertura e resultados,
ao lado.
ATENÇÃO!!!
O candidato interessado em participar do Processo Seletivo Público deve observar os
seguintes procedimentos:

1 – O candidato deverá se inscrever neste site escolhendo o cargo e a lotação, por
meio do link LINK XXXX.
2 – O candidato deverá efetuar o pagamento da inscrição no prazo determinado no
ANEXO II - CRONOGRAMA PREVISTO.
3 – DO ENVIO DO FORMULÁRIO E DOS TÍTULOS:
3.1 – O candidato deverá enviar o formulário do título devidamente preenchido e
assinado, conforme modelo disponível no site, bem como enviar os títulos
organizados por Item, conforme cargo pleiteado, em um único arquivo e em PDF,
observando as informações contidas no item 8 e dentro do prazo indicado no ANEXO
II – CRONOGRAMA PREVISTO, por meio do link XXXXX.
Baixe nosso app disponível na App Store ou no Google Play.
Cordialmente,
Coordenação de Concursos
19/04/2021, 09h50

CENTRAL DE ATENDIMENTO: (27) 4042-1793
Prezados candidatos,
Informamos que o edital de abertura deste Certame foi atualizado. Para visualizá-lo
acessem o menu Edital de abertura e resultados, ao lado.
Informamos também que está disponível o edital de prorrogação do Cronograma
Previsto deste Certame. Para visualizá-lo acessem o menu Edital de abertura e
resultados, ao lado.
ATENÇÃO!!!
O candidato interessado em participar do Processo Seletivo Público deve observar os
seguintes procedimentos:
1 – O candidato deverá se inscrever neste site escolhendo o cargo e a lotação, por
meio do link LINK XXXX.
2 – O candidato deverá efetuar o pagamento da inscrição no prazo determinado no
ANEXO II - CRONOGRAMA PREVISTO.
3 – DO ENVIO DO FORMULÁRIO E DOS TÍTULOS:

3.1 – O candidato deverá enviar o formulário do título devidamente preenchido e
assinado, conforme modelo disponível no site, bem como enviar os títulos
organizados por Item, conforme cargo pleiteado, em um único arquivo e em PDF,
observando as informações contidas no item 8 e dentro do prazo indicado no ANEXO
II – CRONOGRAMA PREVISTO, por meio do link XXXXX.
Baixe nosso app disponível na App Store ou no Google Play.
Cordialmente,
Coordenação de Concursos
09/04/2021, 16h

CENTRAL DE ATENDIMENTO: (27) 4042-1793
Prezados candidatos,
Informamos que estão disponíveis as respostas aos recursos e o resultado final dos
pedidos de isenção da taxa de inscrição. Para visualizá-los acessem os menus
Respostas aos Recursos e Resultados, ao lado.
ATENÇÃO!!!
O candidato interessado em participar do Processo Seletivo Público deve observar os
seguintes procedimentos:
1 – O candidato deverá se inscrever neste site escolhendo o cargo e a lotação, por
meio do link LINK XXXX.
2 – O candidato deverá efetuar o pagamento da inscrição no prazo determinado no
ANEXO II - CRONOGRAMA PREVISTO.
3 – DO ENVIO DO FORMULÁRIO E DOS TÍTULOS:
3.1 – O candidato deverá enviar o formulário do título devidamente preenchido e
assinado, conforme modelo disponível no site, bem como enviar os títulos
organizados por Item, conforme cargo pleiteado, em um único arquivo e em PDF,
observando as informações contidas no item 8 e dentro do prazo indicado no ANEXO
II – CRONOGRAMA PREVISTO, por meio do link XXXXX.

Baixe nosso app disponível na App Store ou no Google Play.
Cordialmente,
Coordenação de Concursos
05/04/2021, 12h20

CENTRAL DE ATENDIMENTO: (27) 4042-1793
Prezados candidatos,
Informamos que está disponível o edital de prorrogação do Cronograma Previsto
deste Certame. Para visualizá-lo acessem o menu Edital de abertura e resultados,
ao lado.
ATENÇÃO!!!
O candidato interessado em participar do Processo Seletivo Público deve observar os
seguintes procedimentos:
1 – O candidato deverá se inscrever neste site escolhendo o cargo e a lotação, por
meio do link LINK XXXX.
2 – O candidato deverá efetuar o pagamento da inscrição no prazo determinado no
ANEXO II - CRONOGRAMA PREVISTO.
3 – DO ENVIO DO FORMULÁRIO E DOS TÍTULOS:
3.1 – O candidato deverá enviar o formulário do título devidamente preenchido e
assinado, conforme modelo disponível no site, bem como enviar os títulos
organizados por Item, conforme cargo pleiteado, em um único arquivo e em PDF,
observando as informações contidas no item 8 e dentro do prazo indicado no ANEXO
II – CRONOGRAMA PREVISTO, por meio do link XXXXX.
Baixe nosso app disponível na App Store ou no Google Play.
Cordialmente,
Coordenação de Concursos
31/03/2021, 17h50

CENTRAL DE ATENDIMENTO: (27) 4042-1793
Prezados candidatos,

Informamos que está disponível o resultado preliminar dos pedidos de isenção da
taxa de inscrição. Para visualizá-lo acessem o menu Resultados, ao lado.
O candidato poderá interpor recurso contra o resultado preliminar dos pedidos de
isenção, a partir das 8h do dia 30/03/2021 até as 18h do dia 31/03/2021,
considerando-se o Horário Oficial de Brasília/DF.
ATENÇÃO!!!
O candidato interessado em participar do Processo Seletivo Público deve observar os
seguintes procedimentos:
1 – O candidato deverá se inscrever neste site escolhendo o cargo e a lotação, por
meio do link LINK XXXX.
2 – O candidato deverá efetuar o pagamento da inscrição ou efetuar o pedido de
isenção, nos prazos determinados no ANEXO II - CRONOGRAMA PREVISTO.
3 – DO ENVIO DO FORMULÁRIO E DOS TÍTULOS:
3.1 – O candidato deverá enviar o formulário do título devidamente preenchido e
assinado, conforme modelo disponível no site, bem como enviar os títulos
organizados por Item, conforme cargo pleiteado, em um único arquivo e em PDF,
observando as informações contidas no item 8 e dentro do prazo indicado no ANEXO
II – CRONOGRAMA PREVISTO, por meio do link XXXXX.
Baixe nosso app disponível na App Store ou no Google Play.
Cordialmente,
Coordenação de Concursos
29/03/2021, 12h10

CENTRAL DE ATENDIMENTO: (27) 4042-1793
Prezados candidatos,
O Edital de abertura deste Processo Seletivo Público está disponível no menu Edital
de abertura e retificações, ao lado. As inscrições poderão ser realizadas dentro do
período disposto no Cronograma Previsto do Edital de abertura do Certame.
ATENÇÃO!!!
O candidato interessado em participar do Processo Seletivo Público deve observar os
seguintes procedimentos:
1 – O candidato deverá se inscrever neste site escolhendo o cargo e a lotação, por
meio do link LINK XXXX.

2 – O candidato deverá efetuar o pagamento da inscrição ou efetuar o pedido de
isenção, nos prazos determinados no ANEXO II - CRONOGRAMA PREVISTO.
3 – DO ENVIO DO FORMULÁRIO E DOS TÍTULOS:
3.1 – O candidato deverá enviar o formulário do título devidamente preenchido e
assinado, conforme modelo disponível no site, bem como enviar os títulos
organizados por Item, conforme cargo pleiteado, em um único arquivo e em PDF,
observando as informações contidas no item 8 e dentro do prazo indicado no ANEXO
II – CRONOGRAMA PREVISTO, por meio do link XXXXX.
Baixe nosso app disponível na App Store ou no Google Play.
Cordialmente,
Coordenação de Concursos
24/03/2021, 16h25

Prezados candidatos,
O Edital de abertura deste Processo Seletivo Público está disponível no menu Edital
de abertura e retificações, ao lado.
As inscrições poderão ser realizadas dentro do período disposto no Cronograma
Previsto do Edital de abertura do Certame.
Baixe nosso app disponível na App Store ou no Google Play.
Cordialmente,
Coordenação de Concursos
24/03/2021, 09h20

