
 
 

 

 
PROCESSO   SELETIVO   SIMPLIFICADO   PARA   EMPREGO   PÚBLICO   

Edital   nº   002/2020  
 

EDITAL   DE   CONVOCAÇÃO  
 
O  CONSÓRCIO  PÚBLICO  INTERFEDERATIVO  DE  SAÚDE  DA  REGIÃO  DO  ALTO           

SERTÃO ,  inscrito  no  CNPJ  sob  o  nº  27.024.544/0001-40,  com  sede  na  Av.  Messias  Pereira  Donato,                
nº  1408,  Aeroporto  Velho,  Guanambi,  BA.,  entidade  de  direito  público  e  natureza  autárquica              
interfederativa,  constituída  sob  a  forma  de  Associação  Pública,  no  uso  de  suas  atribuições  e               
considerando   o   resultado   do   processo   seletivo   simplificado   em   epígrafe.  

 
RESOLVE:   
 
Art.   1º-   Fica   convocada   para   contratação   temporária   os   candidatos   abaixo   relacionados:  
CARGO:  ASSISTENTE   ADMINISTRATIVO    
Nº   Insc.  Nome  Afro  Classificação  

9  MICHELE   LAISA   DE   MATOS   R.   DONATO  N  01º  
15  FÁBIO   BRITO   MOREIRA  N  02º  

 
Parágrafo  único  -  Deverão  se  apresentar  no prazo  de  05  (cinco)  dias  úteis , a  contar                

do   dia   10/03/2020    no   local,   datas   e   horário   abaixo   descrito:  
Local:    Sede   da   Policlínica   Regional   de   Saúde  
Endereço:    Av.   Messias   Pereira   Donato,   s/n,   B.   Aeroporto   Velho,   Guanambi,   BA.  
Prazo:    10   a   16   de   Março   de   2020  
Horário:    8:00   às   12:00   e   das   14:00   às   17:00   horas   
 
Art.  2º-  Na  apresentação,  deverão  estar  munidos  dos  seguintes  documentos em  original             

e   cópias:   
a)   Carteira   de   Trabalho   e   Previdência   Social;   
b)  Declaração  de  acumulação  de  cargo,  emprego  ou  função  pública  quando  for  o  caso,               

ou  negativa  de  acumulação,  para  fins  do  disposto  no  art.  37,  incisos  XVI  e  XVII,  da  Constituição                  
Federal;   

c)  Certidões  negativas  de  antecedentes  criminais  expedidas  pelos  Foros  da  Justiça            
Federal  (www.trf1.gov.br)  e  Estadual  (CARTÓRIO  DISTRIBUIDOR)  dos  locais  onde  residiu  nos            
últimos   5   (cinco)   anos;   

d)  Atestado  médico  do  trabalho  comprovando  aptidão  física  e  mental,  acompanhado  dos             
seguintes   exames:    Hemograma   com   Plaquetas;   Glicose;   Colesterol   total;   Triglicerídeos.   

e)   03   (três)   fotos   3x4;   
f)   Diploma   de   conclusão   que   comprove   a   escolaridade   exigida   para   função   autenticado;   
g)   Inscrição   no   órgão   de   classe   da   categoria   (quando   o   emprego   exigir);   
h)   Cédula   de   Identidade   (RG)   (2   vias);   
i)   Cadastro   de   Pessoa   Física   –   CPF   (2   vias)   
j)   Comprovante   de   Residência   (2   vias);   
k)   Certidão   de   Nascimento   ou   Casamento   (do   candidato);   
l)   Certidão   de   Nascimento   dos   Filhos   Menores;   
m)   Caderneta   de   Vacinação   de   filhos   menores   de   5   (cinco)   anos;   
n)   Comprovante   de   atualização   militar,   se   do   sexo   masculino;   
o)   Número   do   PIS   ou   do   PASEP;   



 
 

 

p)  Título  de  Eleitor,  com  comprovantes  de  voto  da  última  eleição,  ou  certidão  de  quitação                
com   a   Justiça   Eleitoral;   

q)   número   de   conta   corrente   do   Banco   do   Brasil;   
 
O  candidato  que,  na  data  da  contratação,  não  comparecer  ou  não  reunir  os              

documentos  requisitados  e  enumerados  acima,  perderá  o  direito  ao  ingresso  na  referida             
função   temporária.   

 
Guanambi,   BA.,   10   de   Março   de   2020.  
 

 
DORIVAL   BARBOSA   DO   CARMO  

Presidente   do   CIS   Alto   Sertão  


