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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO-EMURB 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021 – EMURB 
O DIRETOR PRESIDENTE DA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO – EMURB, no uso de suas 
atribuições legais, torna público o 14º edital de CONVOCAÇÃO dos candidatos para contratação, pós análise das 
comprovações curriculares. 
Os candidatos aprovados deverão se apresentar na SEDE ADMINISTRATIVA DA EMURB/SETOR DE RH, no endereço Rua. 
Rio de Janeiro. Nº 1292 – Bairro Abraão Alab Rio Branco - AC - CEP 69918048, no prazo de 2 (dois) dias uteis, a contar do 
primeiro dia útil após a publicação no Diário Oficial do Estado do Acre, no horário das 08:00h às 12:00h e 14:00h às 17:00h, 
portando 02 (duas) cópias dos seguintes documentos: 
a) Carteira de Trabalho da Previdência Social (página com foto, qualificação civil) 
b) 02 (duas) fotos 3x4; 
c) Título de Eleitor, bem como comprovante de estar em dia com a Justiça Eleitoral; 
d) CPF; 
e) PIS/PASEP; 
f) Documento de identidade, que contenha fotografia (frente e verso); 
g) Certificado de Reservista, para os candidatos do sexo masculino; 
h) Certidão de Nascimento ou de Casamento; 
i) Certidão de nascimento e cartão de vacina dos filhos menores de 14 anos; 
j) Declaração escolar de filho menor de 14 anos; 
k) Carteira de motorista (se motorista/operador de máquinas); 
l) Comprovante de endereço com CEP; 
m) Antecedentes criminais; 
n) Comprovantes de experiência (carteira de trabalho e/ou cópia de contrato ou portaria de nomeação); 
o) Comprovante de Curso de Capacitação de acordo com o cargo-Anexo I (1 cópia); 
p) Atestado médico pré admissional que o considera apto física e mentalmente para o exercício do cargo; 
q) Comprovante de escolaridade exigida para provimento do cargo pretendido, adquirida em instituição; 
de ensino oficial ou legalmente reconhecida pelo MEC; 
r) Declaração de que não ocupa outro cargo ou função pública (nos casos de acumulação lícita de cargos, deverá ser indicado 
o cargo já ocupado). 
s) Comprovante do número da Conta Corrente e Salário da Caixa Econômica Federal; 
A documentação será entregue por meio de cópias legíveis, que serão autenticadas pelo setor de Recursos Humanos da 
Empresa Municipal de Urbanização - EMURB, mediante apresentação dos DOCUMENTOS ORIGINAIS. Não será aceita 
documentação incompleta e fora do prazo estabelecido. 
As posteriores convocações serão dadas a conhecer, coletivamente, através da Internet, no site 
www.processoseletivoemurb.riobranco.ac.gov.br e pelo diário oficial do Estado do Acre. 
AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS I 

Inscrição Nome CPF Vagas 

2945 FRANCISCA NOVAES CASTELO 787.829.612-04 Não atendeu as determinações do Edital, 
razão pela qual fora desclassificado do  
processo em referência, conforme item 
13.11. 

2668 ELIANDRO GOMES FROTA 003.076.342-80 Contratação Imediata 

3053 DELCLEOMAR SILVA DE SOUZA 967.810.412-15 Não atendeu as determinações do Edital, 
razão pela qual fora desclassificado do  
processo em referência, conforme item 
13.11. 

1571 LUIZ AUGUSTO FERREIRA MAIA 308.309.742-53 razão pela qual fora desclassificado do  

3173 EDINIZO TELES DE SOUZA JÚNIOR 973.842.752-53 Não atendeu as determinações do Edital, 
razão pela qual fora desclassificado do  
processo em referência, conforme item 
13.11. 

2169 ALDIRO COSTA NERI 465.951.042-53 Não atendeu as determinações do Edital, 
razão pela qual fora desclassificado do  
processo em referência, conforme item 
13.11. 

999 JOSUÉ DE SOUZA UCHÔA 638.025.112-04 Não atendeu as determinações do Edital, 
razão pela qual fora desclassificado do  
processo em referência, conforme item 
13.11. 

1053 SEBASTIAO LEANDRO FEITOZA 
SAMPAIO 

013.300.502-07 Não atendeu as determinações do Edital, 
razão pela qual fora desclassificado do  
processo em referência, conforme item 
13.11. 

1405 ROZIANE DO NASCIMENTO SILVA 814.254.142-49 Não atendeu as determinações do Edital, 
razão pela qual fora desclassificado do  
processo em referência, conforme item 
13.11. 

2798 MARIA SIRLEUDA GOMES DE SOUSA 655.574.172-49 Não atendeu as determinações do Edital, 
razão pela qual fora desclassificado do  
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processo em referência, conforme item 
13.11. 

459 MAGARIDO NEVES DA SILVA 794.456.162-00 Não atendeu as determinações do Edital, 
razão pela qual fora desclassificado do  
processo em referência, conforme item 
13.11. 

1946 FRANCISCO DO ESPÍRITO SANTOS 
MELO 

748.610.002-97 Não atendeu as determinações do Edital, 
razão pela qual fora desclassificado do  
processo em referência, conforme item 
13.11. 

2126 JONARA DA SILVA E SILVA 019.301.122-03 Não atendeu as determinações do Edital, 
razão pela qual fora desclassificado do  
processo em referência, conforme item 
13.11. 

1307 ADÃO NUNES SOBRINHO 391.394.092-87 Não atendeu as determinações do Edital, 
razão pela qual fora desclassificado do  
processo em referência, conforme item 
13.11. 

976 ARAMIS ROCHA MELO 959.916.112-20 Contratação Imediata 

1819 DILVANIR GOMES FERREIRA 412.440.522-72 Não atendeu as determinações do Edital, 
razão pela qual fora desclassificado do  
processo em referência, conforme item 
13.11. 

242 JARDEL ROCHA DA SILVA 040.768.942-78 Contratação Imediata 

2436 RICARDO DA SILVA BEZERRA 015.991.262-81 Não atendeu as determinações do Edital, 
razão pela qual fora desclassificado do  
processo em referência, conforme item 
13.11. 

Rio Branco, 15 de setembro 2021 
José Assis Benvindo 
Diretor Presidente 
 
 
 


