
25ª CONVOCAÇÃO PARA FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO

Processo Simplificado de Seleção Pública para Contratação Temporária 
Edital Nº 001/2021 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PEDRO CANÁRIO-ES, no uso de suas atribuições 
legais, torna público, de acordo com avaliação de títulos, objeto do Edital 001/2021, a convocação 
para formalização do contrato, referente ao processo Seletivo Simplificado para provimento de 
vagas e formação de cadastro de reserva para diversos cargos. 

Os candidatos deverão apresentar, em conformidade com o Edital nº 001/2021 TODOS 

OS DOCUMENTOS VINCULADOS NO ATO DA INSCRIÇÃO, devendo ser apresentados a 

documentação original para conferência. Além disso, deverão apresentar os documentos elencados 

abaixo para formalização do contrato, originais e respectivas cópias legíveis, que ficarão retidas. 

a) CPF;

b) Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição;

c) Carteira de Identidade;

d) Certificado de Reservista, se do sexo masculino;

e) Certidão de Nascimento/Casamento;

f) Certidão de Nascimento dos filhos;

g) Registro ativo no respectivo Conselho de Classe para os cargos que assim exigir;

h) 01 (uma) foto 3x4 recente;

i) PIS/PASEP;

j) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;

l) Comprovante de frequência escolar dos filhos menores de 14 anos (original e cópia), bem como

relação de dependentes para fins legais;

m) Comprovante de anuidade ou do parcelamento junto ao respectivo Conselho de Classe;

n) Carteira de vacinação dos filhos menores de 05 (cinco) anos;

o) Comprovante de residência;

p) Atestado de saúde exarado por médico de trabalho;

q) Número da conta corrente bancária;

r) Para os candidatos com deficiência, quando convocados, deverão apresentar também relatório

médico (laudo médico) atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, com expressa referência

ao código de Classificação Internacional da Doença (CID), bem como a causa da deficiência;

s) Atestado ou certidão de antecedentes criminais, referente ao domicílio do candidato;

t) Títulos e Experiência Profissional, sob pena de desclassificação do candidato.

No item 9.9, do Edital 001/2021, diz: Caso haja necessidade, a Prefeitura Municipal de Pedro 

Canário poderá solicitar outros documentos complementares. 

O candidato deverá comparecer pessoalmente com a documentação solicitada na Secretaria 

Municipal de Saúde, Localizado no Antigo Hospital Funrural, Próximo ao Banestes, Rua José 

Jesuíno da Rocha, Centro, Pedro Canário/ES no dia 28/01/2022, de 07h às 16h.



O CANDIDATO CLASSIFICADO, CONVOCADO PARA CONTRATAÇÃO, QUE NÃO SE 

APRESENTAR NO LOCAL E NOS PRAZOS ESTABELECIDOS, SERÁ CONSIDERADO 

DESISTENTE, IMPLICANDO SUA ELIMINAÇÃO DEFINITIVA E CONVOCAÇÃO DO 

CANDIDATO IMEDIATAMENTE CLASSIFICADO, na forma do item 9.11 do Edital 001/2021. 

As hipóteses de eliminação do processo Seletivo são as descritas no Edital do processo 

Seletivo Simplificado nº 001/2021, no item 10.2. 

Pedro Canário, 27 de Janeiro de 2022.

Marcos Antônio Souza Gomes 

Secretário Municipal de Saúde 

Decreto 296/2021 



Posição Nome Data de Nascimento Sexo Total de Pontos Status
6 DORIS SONIA VIEIRA DE SOUZA 08/06/1969 Feminino 21 Classificado

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Auxiliar de Saúde Bucal  (SEDE)
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