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CNH SOCIAL
Nova chance: Detran|ES divulga lista de suplentes do CNH Social

Os candidatos inscritos que não foram selecionados na primeira lista devem 
ficar atentos para a convocação no site www.detran.es.gov.br
O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) divulgou 
dia (16), às 12h, a lista única de suplentes da segunda fase do programa CNH 
Social 2020. Os candidatos inscritos que não foram selecionados na primeira 
lista devem ficar atentos para essa convocação no site www.detran.es.gov.br.
Nesta nova oportunidade, 381 candidatos suplentes poderão obter a primeira 
habilitação, adicionar ou mudar categoria de forma totalmente gratuita e 
devem respeitar os prazos de matrícula e das demais etapas do processo de 
habilitação.
As vagas disponibilizadas na lista de suplentes são aquelas que não foram 
preenchidas pelos candidatos selecionados devido ao não cumprimento dos 
prazos estabelecidos para o andamento do processo de habilitação e foram 
desclassificados.

SELEÇÃO - A lista com os candidatos selecionados para as 4.500 vagas 
disponíveis na segunda fase do programa CNH Social foi divulgada no dia 13 de 
outubro de 2020. Os “A lista de suplentes é mais uma oportunidade que 
abrimos para beneficiar o máximo possível de candidatos e preenchermos as 
vagas remanescentes com vistas ao aumento da efetividade do programa CNH 
Social. A matrícula é on-line e todo o processo respeita as medidas com a 
Secretaria da Saúde (Sesa), sem colocar em risco candidatos, credenciados, 
examinadores e servidores. Para isso, é fundamental também que o candidato 
cumpra com os procedimentos necessários para proteção, como o uso de 
máscara e respeito à etiqueta respiratória.”

Givaldo Vieira - Diretor-geral do Detran|ES inscritos foram selecionados 
segundo os critérios previstos no Decreto Estadual Nº 4423-R, de 03 de maio 
de 2019, que considera menor renda per capita, maior número de 
componentes no grupo familiar, candidatos com Ensino Fundamental completo, 
beneficiário do Bolsa Família e data e hora de inscrição. Entre os candidatos que 
se declararam Pessoas Portadoras de Deficiência (PCD), foram contemplados 
somente aqueles cuja deficiência não impeça a obtenção da CNH, na forma da 
legislação de trânsito vigente.

COMO FAZER A MATRÍCULA:
A matrícula deve ser feita de forma on-line no site www.detran.es.gov.br na 
opção “CNH Social” dentro do prazo de 30 dias a partir da divulgação. Os 
candidatos selecionados devem preencher os dados solicitados na área de 
“Matrícula online”. Dessa forma, terão acesso à informação de em qual Centro 
de Formação de Condutor (CFC) deverão realizar a abertura do seu processo de 
habilitação, bem como os documentos necessários para dar início ao processo.
Os candidatos também devem se atentar aos prazos estabelecidos para cada 
etapa do processo de habilitação como: dirigir-se ao CFC presencialmente, 
agendar a coleta biométrica em uma unidade do Detran|ES, solicitar o Exame 
Toxicológico no laboratório credenciado (no caso de candidato a categoria D ou 
E) e concluir os Exames Médico e Psicológico na clínica indicada. O candidato 
que não respeitar os prazos estabelecidos será desclassificado e perderá o 
benefício.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (17-11-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios
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DESENVOLVENDO TECNOLOGIAS
Incaper comemora 64 anos com live e lançamento de nova tecnologia

O evento de aniversário foi marcado por homenagens aos servidores e pelo lançamento da 
tecnologia de Cultivo em Alamedas.
Em comemoração aos 64 anos de existência, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência 
Técnica e Extensão Rural (Incaper) promoveu uma live pelo canal do Instituto no YouTube. 
A solenidade teve a participação do governador do Estado, Renato Casagrande, e de 
autoridades ligadas ao setor no Espírito Santo. O evento de aniversário foi marcado por 
homenagens aos servidores e pelo lançamento da tecnologia de Cultivo em Alamedas, 
resultado de dez anos de estudos de pesquisadores do Incaper.
Também participaram da live o diretor-presidente do Incaper, Antônio Machado; a diretora 
técnica do Incaper, Sheila Posse; e o diretor administrativo do Instituto, Cleber Guerra. 
Machado lembrou as conquistas ao longo dos 64 anos de história que foram acompanhadas 
com proximidade, uma vez que foi servidor da antiga Empresa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (Emater), que veio a se tornar Incaper no ano 2000, com a junção da 
Pesquisa.
“Passamos por diversas transformações e os resultados adquiridos são as famílias que 
testemunham todo o serviço de pesquisa e extensão dos bravos servidores.
Agradecemos ao Governo do Estado por acreditar nesse trabalho e manter de pé o Instituto, 
tão importante para o desenvolvimento rural. O Incaper não parou em momento algum na 
pandemia, o agro não parou para que chegasse alimento na mesa da cidade.
Para isso, nós nos reinventamos, trabalhamos de forma on-line e, assim, ficamos próximos 
dos agricultores e isso veio para ficar.” Antônio Machado - Diretor-presidente do Incaper
“Sei da importância do trabalho feito na área de pesquisa e extensão, na educação e no 
desenvolvimento dos municípios. Que o Incaper possa comemorar muitos aniversários. 
Temos que continuar a focar na agricultura familiar, pois produz resultados e oportunidades 
aos capixabas que produzem no Estado. Estamos também sempre inovando e o Incaper 
levou o Estado a ser referência na cafeicultura, investindo em pesquisa, na transferência de 
tecnologia e é bom ratificar isso. Estamos comprometidos com o Instituto e queremos que 
ele esteja presente na vida de todos os capixabas, não apenas na vida dos produtores.” 
Renato Casagrande - Governador

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (17-11-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

LIVE
Setades promove live sobre enfrentamento do 

trabalho infantil durante pandemia
A S e c r e t a r i a  d e  T r a b a l h o ,  A s s i s t ê n c i a  e 
Desenvolvimento Social (Setades) promoverá a live 
“Enfrentamento ao Trabalho Infantil no contexto da 
pandemia da COVID-19”. A transmissão da palestra e o 
debate acontecerão nesta quarta-feira (18), a partir das 
14 horas. Organizado pelo núcleo estadual do Programa 
de Erradicação do Trabalho Infantil, o encontro é 
direcionado para os profissionais que compõem a rede 
técnica da assistência, que trabalha diretamente no 
enfrentamento ao trabalho infantil nos municípios.
O evento contará com a presença da palestrante Tânia 
Dornellas, assessora do Fórum Nacional de Prevenção 
e Erradicação do Trabalho Infantil Sociais pela 
Universidades Federal de (FNPETI), cientista Política e 
Especial Minas Gerais (UFMG) e Especialista em lista 
em Políticas Públicas, Democracia Políticas Públicas 
pela Universidade de participativa, República e 
Movimentos Brasília (UnB).

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (17-11-
2020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios
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