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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL Nº 05/2018 CORUPÁ
28 DE AGOSTO DE 2018.

Conforme previsto no Edital nº 01/2018 de 15 de agosto de 2018, a Comissão de
Seleção e Contratação de Pessoal, no uso de suas atribuições, torna público 2º chamada
para os aprovados no processo seletivo simplificado de Corupá - SC.
Os candidatos abaixo listados estão convocados a comparecer na Unidade de
Pronto Atendimento 24hs, localizado na Rua Roberto Seidel, nº 680, bairro João Tozini, Corupá
– SC, no dia 28 de agosto de 2018 no período das 9:00 às 16:00, com os documentos
relacionados abaixo, conforme previsto no item nº 9 do edital nº 01/2018 – Corupá.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

Foto;
Currículo;
Carteira de Trabalho;
Extrato do PIS ou cópia do nº na CTPS;
Cópia da Cédula de Identidade;
Cópia do CPF;
Cópia da certidão de nascimento/casamento;
Cópia do Título Eleitoral;
Cópia Alistamento Militar/Reservista;
Cópia comprovante de endereço;
Cópia do comprovante de escolaridade;
Cópia de cartão do banco (Deverá abrir conta salário, através de formulário
disponibilizado);
Registro profissional dos respectivos conselhos e/ou certidões que comprovem
regularidade para o exercício da função;
Cópia do CPF do dependente maior de 12 anos;
Cópia Certidão da Nascimento de filhos menores de 14 anos;
Cópia Carteira da Vacinação dos filhos menores de 7 anos ou declaração de
frequência escolar a partir de sete anos;
Declaração de que não ocupa cargo público em regime de dedicação exclusiva (será
disponibilizado o modelo no momento da contratação).

Parágrafo primeiro: Os documentos pessoais deverão ser entregues em cópias
reprográficas acompanhadas do original para conferência e validação.
9.3. O candidato aprovado será contratado em regime de experiência e atendendo às
expectativas da Contratante será efetivado depois do lapso temporal de 90 dias.
Parágrafo primeiro: Os profissionais serão contratados mediante o regime da Consolidação
das Leis Trabalhistas – CLT, através dos critérios estabelecidos neste edital, não
caracterizando estabilidade de Concurso Público.
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TÉCNICO DE ENFERMAGEM
COLOCAÇÃO

9
10

NOME

MAIKE PATRICIA SELL
NEISE DEMENEK VISENTIM

ANDRE LUIS ULRICH
Presidente do Instituto Civitas

COMISSÃO DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOAL

Rodrigo Reis Cirino
Presidente da Comissão

Cícero Francisco Cagnini
Membro da Comissão

Osni Arturo Francisco Junior
Membro da Comissão

Sandra Choptian
Membro da Comissão

O documento original encontra-se assinado.

Corupá 28 de agosto de 2018.

