SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
GABINETE DO SECRETÁRIO E ASSESSORIAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CONCURSO PÚBLICO DA SMA
Conforme Decreto de 31/05/2007, publicado no Diário Oficial do
Estado de 01/06/2007, foram nomeados os candidatos aprovados no concurso realizado
pela SMA para os cargos de Engenheiro I, Engenheiro Agrônomo I, Executivo Público I e
Oficial Administrativo.
O candidato deverá apresentar original e cópia reprográfica
simples dos seguintes documentos para a posse:
a) Carteira de Identidade (RG);
b) Cadastro de Pessoas Físicas, regularizado (CPF);
c) Certificado de Reservista de 1ª ou 2ª categoria ou Certificado de Dispensa de
Incorporação ou de Isenção do Serviço Militar, se do sexo masculino;
d) Título de Eleitor acompanhado dos dois últimos comprovantes de votação, ou
Certidão de Quitação Eleitoral;
e) Certificado de conclusão de escolaridade:
– Cargo: Oficial Administrativo - Ensino Médio;
- Cargo: Engenheiro I, Engenheiro Agrônomo I – Ensino Superior e registro no
CREA;
- Cargo: Executivo Público I – Ensino Superior e registro no respectivo conselho
(se houver);
f) Cartão do PIS/PASEP, se possuir;
g) Declaração do Imposto de Renda ou Declaração Anual de Isento;
h) 3 fotos 3x4 atuais (2 fotos deverão ser entregues no DPME e 1 foto na SMA);
i) Certificado de Sanidade e Capacidade Física, expedido pelo DPME-Departamento
de Perícias Médicas do Estado (será encaminhada a cada candidato, informações
sobre o local de realização dos exames médicos);
j) selo médico (deverá ser entregue no DPME);
l) Conta Bancária – Banco Nossa Caixa.
Lembramos que a posse deverá ocorrer no prazo de 30 dias
contados da data de publicação do ato de nomeação, ou seja, até 29/06/2007 e poderá ser
prorrogada, por mais 30 dias, a requerimento do interessado.
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A prorrogação do prazo para posse deverá ser requerida, por
escrito, até o dia 25/06/2007. Caso a posse não ocorra dentro do prazo, a
nomeação será tornada sem efeito.
Informamos que o salário correspondente ao cargo é o mesmo que foi
publicado no Edital nº 01/2006 – Abertura de Inscrições para Concurso Público.
Qualquer dúvida favor entrar em contato com o Departamento de
Recursos Humanos no telefone: (11) 3133-3307/3942 ou por email: cconte@sp.gov.br ou
plima@sp.gov.br.
Departamento de Recursos Humanos, 01 de junho de 2007.

