EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 02 / 2014
O Presidente do Consórcio Público de Saúde da Região de Cascavel, Estado do Ceará, MARCOS
ROBERTO BRITO PAIXÃO, no uso de suas atribuições legais, torna pública a convocação dos candidatos
aprovados nos Processos Seletivos Públicos Simplificados nº 01/2011, nº 02/2011 e nº 05/2013, para contratação
por prazo determinado em conformidade com o Inciso IX do Art. 37 da Constituição Federal, para atender à
necessidade temporária de excepcional interesse público para a contratação imediata, a fim de desempenhar
atividades técnicas especializadas, no âmbito do Consórcio, de acordo com as seguintes disposições:
1.

2.

3.
4.
5.

Os candidatos convocados pelos presentes Editais, cujos nomes constam no site www.cpsrcas.com.br, deverão
comparecer a Sede da Policlínica Dra. Márcia Moreira de Menezes à Rua Doca Nogueira S/N – Centro – Pacajus –
CE, no dia 17.03.2014, das 11:00 as 14:00 horas, conforme disciplinado no Anexo I dos Editais acima
identificados, munidos dos documentos e exames médicos, conforme anexo II desses Editais;
O candidato convocado para a contratação que não comparecer na data estabelecida neste edital, será excluído do
processo seletivo, sendo facultada ao Consórcio Público de Saúde da Região de Cascavel a convocação, se for o
caso, do candidato com classificação subsequente, na forma constante do item 10.19 dos editais dos processos
seletivos públicos simplificados nº 01/2011, nº 02/2011 e nº 05/2013;
Na oportunidade, os candidatos terão sua documentação revisada para efetivação da contratação, bem como, será
realizado exame médico admissional;
Os candidatos convocados, na data da apresentação, não deverão ter nenhum dos impedimentos previstos no edital
de abertura do certame.
Os candidatos que se apresentarem na data e horário estabelecido neste Edital e estiverem com toda a
documentação exigida, deverão iniciar suas funções em data a ser informada na data de apresentação.
Cascavel-Ce, 27 de Fevereiro de 2014.

MARCOS ROBERTO BRITO PAIXÃO
Presidente do CPSRCAS

ANEXO I
DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 02/ 2014, de 27 de Fevereiro de 2014.
Policlínica Regional Pacajus Dra. Márcia Moreira de Menezes
TECNICA DE ENFERMAGEM

CLASSIFICAÇÃO

DATA DE APRESENTAÇÃO

JOANA DARC BARROS DE SEIXAS

58º

17.03.2014

QUÉSIA REGINA FERREIRA MAGALHÃES

59º

17.03.2014

MARCIA ALVES DE ARAUJO

60º

17.03.2014

GESIANA FELIX ARANHA

61º

17.03.2014

MEDICO GINECOLOGISTA

CLASSIFICAÇÃO

DATA DE APRESENTAÇÃO

MARCELO GONDIM ROCHA

3º

17.03.2014

SARAH CARVALHO DE ALENCAR SAMPAIO

4º

17.03.2014

LORENA MENDES COIMBRA

5º

17.03.2014

ANDREISA PAIVA MONTEIRO

6º

17.03.2014

ADNER NOBRE DE OLIVEIRA

7º

17.03.2014

MEDICO UROLOGISTA
DANTE DE ALMEIDA E ARAÚJO

CLASSIFICAÇÃO
1º

DATA DE APRESENTAÇÃO
17.03.2014

CEO Regional Cascavel Dr. Francisco Mansueto de Souza
CD PROTESISTA
ROGÉRIO MAYER TORRES

CLASSIFICAÇÃO
2º

DATA DE APRESENTAÇÃO
17.03.2014

ANEXO II
DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 02/ 2014, de 27 de Fevereiro de 2014.
I – DOS DOCUMENTOS PARA A CONTRATAÇÃO:
1. Os classificados, dentro do número de vagas, deverão comparecer de acordo com o Edital de Convocação,
portando os seguintes documentos, para admissão, todos de acordo com o item 8.3 do EDITAL DOS
PROCESSOS SELETIVOS PÚBLICOS SIMPLIFICADOS nº01/2011, nº 02/2011 e nº 05/2013:
a) Carteira de Trabalho e Previdência Social original (CTPS);
b) Cópia autenticada de documento oficial de identidade;
c) Cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
d) Cópia autenticada de comprovante de inscrição no PIS ou PASEP;
e) Cópia autenticada do Título de Eleitor;
f) Último comprovante de votação, justificativa eleitoral ou certidão de quitação;
g) Cópia autenticada da Carteira de Reservista ou Certificado de Alistamento Militar, constando dispensa, se do
sexo masculino;
h) Cópia autenticada da Certidão de Casamento, caso o candidato seja casado;
i) Cópia autenticada da Certidão de Nascimento de filhos menores de 14 anos;
j) Comprovante de endereço - conta de água, luz ou telefone - (Cópia e original);
l) Duas fotos 3x4 recentes, de frente;
m) Cópias autenticadas de documentos comprobatórios de atendimento à qualificação exigida para ingresso no
emprego constante do Anexo I do Edital nº 01/2011 e 02/2011;
n) Declaração original de que não ocupa cargo, emprego ou função pública, em qualquer das esferas do governo,
excetuadas as hipóteses previstas no art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal, nem percebe outro benefício
proveniente de regime próprio da previdência social ou regime geral de previdência social relativo a emprego
público (modelo conforme Anexo II do Edital nº 01/2011 e 02/2011);
o) Certidão negativa original de antecedentes criminais, expedida pela Justiça Estadual e Federal.
2 - O processo de qualificação para posse da seleção pública envolve procedimentos pré admissionais como a
realização dos seguintes exames: Hemograma completo; Coagulograma completo com tempo de protombina e
tempo parcial de tromboplastina; dosagens de glicose, uréia, creatinina, ácido úrico, AST, ALT; Sumário de urina;
Raio – X de tórax em PA com laudo; Eletrocardiograma com laudo; Audiometria com laudo; Exame oftalmológico
(acuidade visual, tonometria, senso cromático, fundo de olho, biomicroscopia), e a avaliação dos laudos e de

todos os exames, acima citados, por médico especialista em Medicina do Trabalho (exame admissional) a
cargo do Consórcio Público de Saúde da Região de Cascavel a ser realizado na mesma data de apresentação do
candidato.

3. A não comprovação de qualquer um dos requisitos especificados no item 2 do anexo II deste Edital impedirá a
contratação do candidato.

4. No ato de convocação para assinatura do contrato, o candidato deverá apresentar os documentos constantes no
item 1 do Anexo II deste edital, a declaração de endereço e telefone de contato atualizado, declaração de tipo
sanguíneo e fator RH, conforme modelo descrito no anexo III do presente Edital, o laudo médico e exames clínicos
definidos no item 2 do mesmo anexo que deverão ser entregues para comprovação dos requisitos necessários à
contratação.

