
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - ES 

Estado do Espírito Santo 
 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL 
Processo Seletivo Simplificado/2012 

 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS/ES em cooperação mútuo com o CORPO DE 
BOMBEIRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO faz saber que estará realizando o 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO para contratação por tempo determinado de 50 
(cinqüenta) profissionais para desempenho de atividades de Guarda-Vidas, para atuação nos 
balneários do Município de São Mateus, conforme Lei Municipal 1165/2012 de 01/11/2012, 
descritos no quadro abaixo: 
 
Do cargo 
 

 
 
 
 
 
 
 
ATRIBUIÇÕES 
                          

 Realizar tarefas de vigilância e salvamento 
na ola marítima do município, observando 
banhistas para prevenir afogamento e 
salvar vidas; 

 Orientar e prestar informações gerais e 
turísticas aos banhistas; 

 Participar de reuniões e elaborar relatórios; 

 Responsabilizar-se pelo controle e 
utilização de equipamentos e materiais 
colocados a sua disposição. 

 Orientar banhistas com animais na praia e 
práticas esportivas; 
 

 
 
CARGA HORÁRIA 

40 (quarenta horas) semanais, em regime 
de escala de trabalho 12/36 h. 
Todos os Guardas vidas estarão 
escalados em todos os finais de semana, 
feriados, incluindo ponto facultativo, 
enquanto vigorar o contrato de trabalho. 

 
 
REMUNERAÇÃO 
 

 
R$ 727,88 (Setecentos e Vinte e Sete 
Reais e Oitenta e oito centavos ) + 
Insalubridade 

 
VAGAS 

 
50 (cinqüenta) que serão preenchidas 
conforme necessidade 
 

 
ÁREA DE ATUAÇÃO 

 
 Guriri 
 Barra Nova  
 

 
UNIFORME E EPI 

 
Camisa, Short, Cueca, Protetor Solar. 

 
ALIMENTAÇÃO 

 
 Almoço e 01 Lanche. 

 
TRANSPORTE 

 
Vale transporte de São Mateus para Guriri 

   



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - ES 

Estado do Espírito Santo 
 
 
Do Processo de Inscrição 
 
Para a inscrição os candidatos deverão ter na data do encerramento das inscrições, a idade 
mínima de 18 anos e Ensino Fundamental. 
 
As inscrições serão realizadas entre os dias 05/11/2012 à 09/11/2012 das 8:00 às 17:30 horas, 
na Secretaria Municipal de Defesa Social e no Posto dos Guarda Vidas em Guriri. 
 
O Processo Seletivo será realizado em duas etapas: 
 
A primeira etapa de caráter eliminatório e classificatório consistirá de PROVA DE APTIDÃO 
FÍSICA, composta pelo TAF (teste de aptidão física), onde os candidatos serão submetidos a 
esforços físicos de grande intensidade, a saber: 
 

a) Prova de Natação de 100 metros 
b) Prova de Natação 400 metros 
c) Resgate Completo 

 
As provas de aptidão física serão aplicadas do dia 01/12/2012 ao dia 07/12/2012. 
 
A segunda etapa de caráter eliminatório e classificatório consistirá no Curso de Formação a ser 
ministrado pelo Corpo de Bombeiro Militar do dia 10/12/2012 ao dia 20/12/2012. 
 
Os candidatos no ato da inscrição deverão apresentar os seguintes documentos: 
 
1- Carteira de Trabalho (parte foto e verso) 
2- Carteira de Identidade 
3- CPF 
4- Títulos de eleitor e comprovante da última votação ou declaração de quites com a Justiça 
Eleitoral 
5- Certificado de Reservista  
6- Certidões de Nascimento ou casamento 
7- Certidão dos filhos menores de 14 anos( menos de 07 anos trazer cópia do cartão de vacina 
atualizado e maior de 07 anos comprovante escolar) 
8- Comprovante de Residência 
9- Cartão PIS/PASEP 
10- 02 fotografia 3x4 recentes 
11- Atestado de antecedentes criminais (Estadual e Federal) 
 
Não serão admitidos os candidatos que foram afastados em contratos temporários anteriores 
por indisciplinas, insubordinação e falta de assiduidade/pontualidade. 
 
 
  

        São Mateus – ES, 01 de Novembro de 2012. 
 
 
 

Nilis Castberg Machado de Souza 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL 

DEC. 4.537/2009 

 


