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PROCESSO SELETIVO Nº 001/2019 – PMBV/SMSA
CONVOCAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM
O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA candidato do CADASTRO DE
RESERVA do PROCESSO SELETIVO Nº 001/2019-PMBV/SMSA, considerando a desistência de candidatos
no cargo abaixo relacionado.
Os canditados convocados deverão se apresentar nos dias 05 e 06 de novembro de 2019, no horário de 8 as
12 e das 14 as 18 horas, na Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde - SGTES,
localizada no prédio da Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Coronel Mota, nº 418 – São Pedro, munidos
da documentação (original e cópia), conforme segue, para assinatura do Contrato de Trabalho e recebimento
do documento de lotação (Memorando/Ofí́cio), para exercício imediato.

Relação de documentos (Orginal e cópia)
- Cédula de Identidade;
- Cadastro de Pessoa Física – CPF;
- Título de Eleitor com a Certidão de Quitação Eleitoral (site: www.tre-rr.jus.br);
- PIS/PASEP;
- Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, cópia da folha que conste o número da mesma e a
identificação do candidato;
- Comprovante de Residência Atualizado( serão aceitos como comprovante atualizado, com emissão em até
60 dias, contas de agua, luz, telefone fixo ou celular, ou, declaraçã̃o de residência autenticada em cartório);
- Comprovante de Escolaridade, conforme o cargo pleiteado;
- Certidão de Regularidade do respectivo Conselho de Classe e RE (Registro da Especialidade, quando for o
caso);
- Certidões Negativas de: 1 - antecedente criminal e cível da Justiça Estadual (site: www.tjrr.jus.br); 2 –
antecedente criminal e cível da Justiça Federal ( site: http://portal.trf1.jus.br), e, 3 – Fórum da Localidade onde
Reside (Polícia Técnica);
- Certificado de Reservista ou dispensa, se do sexo masculino;
- Certidão de Nascimento e/ou Casamento;
- Certidão de Nascimento e/ou Cédula de Identidade dos Dependentes menores de 14 anos de idade;
- Comprovante de Conta Corrente no Banco do Brasil (pessoa física), se tiver;
- Uma foto 3x4 recente;
- Cartão de Vacina atualizado.

O Não comparecimento na data e horário estabelecidos, implicará na tácita desistência do candidato,
independente de notificação.

Cargo/Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Inscrição NOME DO CANDIDATO
CPF
PCD NOTA

Nº

RESULTADO

40

840

IRACILDA MARIA SOARES

392.215.203-15

85

Cadastro de Reserva

41

510

MARTA SOUSA SENA

382.641.292-34

85

Cadastro de Reserva

Boa Vista-RR 01 de novembro de 2019

Cláudio Galvão dos Santos
Secretário Municipal de Saúde/SMSA
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