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EDITAL 007/2019 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2019 
CONCURSO PÚBLICO 001/2018 

 
 
 

 O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da 22ª Regional de Saúde, 
CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS no uso de suas atribuições legais e 
estatuárias, e CONSIDERANDO  a Declaração firmada pelo candidato aprovado e 
devidamente convocado por meio do edital 04/2019, devidamente publicado na edição 
374 do Diário Oficial do Consórcio de Saúde de Ivaiporã, em data de 15 de fevereiro,  o 
qual,  classificado em primeiro lugar, apresentou desistência de sua classificação e 
requerendo o final da fila, RESOLVE, convocar o segundo colocado, publicando o 
presente:  

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

  

 Pelo presente Edital do Concurso Público n° 001/2018, homologado através do 

Edital de Homologação publicado em 13 de fevereiro de 2019, fica CONVOCADA a 

candidata abaixo relacionada, a comparecer à sede do Consórcio Intermunicipal de 

Saúde da 22ª Regional de Saúde de Ivaiporã, situada na Rua Professora Diva 

Proença, n° 500, Centro, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da publicação, 

conforme item 18.6 do Concurso 001/2018 para junto ao Departamento de Recursos 

Humanos, munido dos documentos a seguir relacionados, demonstrando interesse na 

assunção do Cargo: 

 
 CARGO: ASSISTENTE TÉCNICA 
 

CANDIDATO(A) INSCRIÇÃO IDENTIDADE CLASSIFICAÇÃO 

Jessica Mariane Falqueveoz 
Michels 

004.200.237-08 127604894 2 

 
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A NOMEAÇÃO: 

 
 Conforme itens – 2, 3 e 18.7: Por ocasião da posse, o candidato habilitado e 

nomeado deverá comprovar o cumprimento dos requisitos básicos constantes nos itens 

do cargo a que for nomeado, além de apresentar original e cópia dos seguintes 

documentos: 

 

 18.7.1 - Para a contratação o candidato deverá apresentar os seguintes 

documentos: 

a) Cédula de Identidade (RG) e fotocópia;  
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b) CPF e fotocópia; 

c)  Registro no órgão de classe e fotocópia autenticada (quando for o caso); 

d) Certidão de nascimento ou casamento e fotocópia; 

e) Certificado de Reservista, Certificado de Alistamento Militar, Certificado de 

Dispensa de Incorporação/Isenção ou Carta Patente e fotocópia, se do sexo 

masculino; 

f) Título de eleitor e fotocópia, junto com o comprovante de votação da última 

eleição ou a justificativa da ausência e fotocópia;  

g) Cadastro do PIS/PASEP e fotocópia;  

h) Comprovante de escolaridade exigida; 

i) Certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos e fotocópia, quando 

couber;  

j) Uma foto 3x4 recente, tirada de frente; 

k) Cópia do RG e CPF do cônjuge;  

l) Certidões negativas de antecedentes criminais, fornecidas pela Justiça 

Estadual e Justiça Federal, onde residiu nos últimos 05 (cinco) anos;  

m) Comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone) e fotocópia; 

n) Declaração de bens e valores que compõem seu patrimônio privado; 

o) Declaração de desvinculação, para o candidato que exerce cargo, emprego 

ou função públicos federal, estadual, ou municipal, conforme prevê em os incisos 

XVI e XVII, do art. 37 da Constituição Federal; 

p) Declaração sobre recebimento de provento decorrente de aposentadoria e 

pensão;  

q) Atestado de Saúde Ocupacional – ASO, emitido pelo Médico do Trabalho.  

 

 A não apresentação dos documentos acima por ocasião da contratação 

implicará a impossibilidade de aproveitamento do candidato aprovado, anulando-se 

todos os atos e efeitos decorrentes da inscrição no Concurso Público 001/2018. 

 

 Registre-se e publique-se. 

 

Ivaiporã, 21 de fevereiro de 2019. 
 
 
 
 
 

CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS 
PRESIDENTE DO CIS 


