EDIITAL DE CO
ÇÃO Nº. 04/2
2017
ONVOCAÇ

O Presiddente do Coonsórcio Púb
blico de Saúúde da Regiião de Cascavel, Estadoo do Ceará, VALDEMA
AR
AR
RAÚJO DA
A SILVA FIILHO , no uso de suass atribuiçõess legais, torn
na pública a convocação do candiddato
em
aprrovado no P
Processo Selletivo Públicco Simplificcado nº 01/2
2011, para contratação
c
ppor prazo determinado
d
con
nformidade com o Incisso IX do Arrt. 37 da Coonstituição Federal,
F
paraa atender à necessidadee temporária de
exccepcional intteresse públiico para a contratação im
mediata, a fim
m de desempeenhar atividaades técnicass especializaddas,
no âmbito do C
Consórcio, dee acordo com
m as seguintees disposiçõees:
1.

2.

3.
4.
5.

O candidato coonvocado pello presente Edital,
E
abaixoo identificado, deverá comparecer a SSede da emp
presa Labor Life
L
à Rua
R Caio Cidd 259, Blocoo A, Primeiro
o Andar, Accesso Laterall - Eng. Luciiano Cavalcaante, Fortaleza - CE, no dia
28.08.2017, daas 13h00min
n as 14h00m
min, conformee disciplinad
do no Anexo I do Edital aacima identifficado, munidos
dos documentoos e exames médicos,
m
con
nforme anexoo II desse Ed
dital;
O candidato coonvocado paara a contrataação que nãoo comparecer na data esttabelecida neeste edital, será excluídoo do
pro
ocesso seletiivo, sendo faacultada ao Consórcio
C
Púúblico de Saaúde da Região de Cascaavel a convo
ocação, se foor o
casso, do candidato com classificação subsequente,
s
, na forma constante
c
do item 10.19 do edital Processo Selettivo
Pú
úblico Simpliificado nº 01//2011;
Naa oportunidaade, o candiddato terá suaa documentaação revisad
da para efetiv
vação da coontratação, bem
b
como, será
s
reaalizado exam
me médico addmissional;
O candidato coonvocado, naa data da aprresentação, nnão deverá teer nenhum dos
d impedim
mentos previstos no editall de
abeertura do cerrtame.
O candidato quue se apreseentar na dataa e horário eestabelecido neste Edital e estiverem
m com toda a documentação
exiigida, deveráá iniciar suass funções em
m data a ser innformada na data de apresentação.

Cascavel-C
Ce, 11 de ago
osto de 2017.
VAL
LDEMAR A
ARAÚJO DA
A SILVA FILHO
Presiddente do CPS
SRCAS

ANEXO I
DO ED
DITAL DE CONVOCAÇ
C
ÇÃO Nº. 04
4/2017, de 11
1 de agosto dde 2017.
CEO Regional
R
Dr.. Francisco Mansueto
M
de Souza
C
CIRURGIÃO
O DENTISTA
A
CARLOS
S BRUNO PIN
NHEIRO NO
OGUEIRA

CLASS
SIFICAÇÃO
O
6º

DATA
A DE APRES
SENTAÇÃO
28.08.2017

ANEXO III
O EDIITAL DE CONVOCAÇ
ÇÃO Nº. 04//2017, de 16 de Junho dee 2017.
I – DOS DOCUMENTOS
S PARA A CONTRATA
C
AÇÃO:
1. Os classificcados, dentroo do número
o de vagas, deverão com
mparecer de acordo com
m o Edital de
d Convocaçção,
porrtando os segguintes docuumentos, paraa admissão, ttodos de aco
ordo com o ittem 8.3 dos E
EDITAL DO
O PROCES
SSO
SE
ELETIVO P
PÚBLICO SIIMPLIFICA
ADO nº 01/22011:
a) Carteira de T
Trabalho e Prrevidência Social originaal (CTPS);
b) Cópia autentticada de doccumento oficcial de identiidade;
c) Cópia autentticada do Caadastro de Pessoa Física ((CPF);
d) Cópia autentticada de com
mprovante de inscrição nno PIS ou PA
ASEP;
e) Cópia autentticada do Títtulo de Eleito
or;
f) Último
Ú
compprovante de votação,
v
justtificativa eleiitoral ou certtidão de quitaação;
g) Cópia autennticada da Carteira
C
de Reservista
R
ouu Certificado de Alistameento Militar,, constando dispensa, se do
sex
xo masculinoo;
h) Cópia autentticada da Ceertidão de Caasamento, casso o candidato seja casad
do;
C
autentticada da Cerrtidão de Nasscimento de filhos menorres de 14 ano
os;
i) Cópia
j) Comprovante
C
e de endereçço - conta de água, luz ouu telefone - (C
Cópia e origiinal);
l) Duas
D
fotos 3x4 recentes, de frente;
m)) Cópias auttenticadas dee documento
os comprobaatórios de ateendimento à qualificaçãão exigida paara ingresso no
em
mprego constaante do Anexxo I do edita
al do processso seletivo público
p
simp
plificado nº 001/2011;
n) Declaração original de que
q não ocup
pa cargo, em
mprego ou fu
unção pública, em qualquuer das esferras do goverrno,
exccetuadas as hipóteses prrevistas no art.
a 37, incisso XVI, da Constituição
o Federal, neem percebe outro benefíício
pro
oveniente dee regime próóprio da preevidência soccial ou regim
me geral de previdênciaa social relattivo a empreego
púb
blico (modello conforme Anexo II do
o edital do p rocesso seletivo públicoo simplificaddo nº 01/201
11);
o) Certidão neggativa originnal de anteced
dentes criminnais, expedid
da pela Justiçça Estadual e Federal.
2 - O processoo de qualificcação para posse
p
da selleção públicaa envolve prrocedimentoos pré admissionais com
mo a
reaalização dos seguintes exames:
e
Hem
mograma com
mpleto; Coaagulograma completo
c
coom tempo dee protombinna e
tem
mpo parcial dde tromboplaastina; dosag
gens de glicoose, uréia, crreatinina, ácido úrico, ASST, ALT; Su
umário de uriina;
Raaio – X de tórrax em PA com
c
laudo; Eletrocardiog
E
grama com laaudo; Audiom
metria com llaudo; Exame oftalmológgico
(accuidade visuual, tonometrria, senso crromático, funndo de olho
o, biomicrosccopia), e a aavaliação do
os laudos e de

tod
dos os exam
mes, acima citados,
c
porr médico esspecialista em
e Medicina
a do Trabaalho (exame admissionall) a
do
carrgo do Conssórcio Públicco de Saúde da Região dde Cascavel a ser realizaado na mesm
ma data de apresentação
a
can
ndidato.

q
um dos requisitoos especificaados no item
m 2 do anexoo II deste Ed
dital impedirrá a
3. A não comprovação de qualquer
con
ntratação do candidato.

p
assinatu
ura do contraato, o candid
dato deverá apresentar
a
oss documento
os constantess no
4. No ato de convocação para
iteem 1 do Anexo II destee edital, a deeclaração dee endereço e telefone de contato atuualizado, decclaração de tipo
t
san
nguíneo e fattor RH, confforme modelo descrito noo anexo III do
d presente Edital,
E
o lauddo médico e exames
e
clíniicos
deffinidos no ittem 2 do mesmo anexo
o que deverãão ser entreg
gues para com
mprovação ddos requisito
os necessárioos à
con
ntratação.

