EDITAL Nº 10/2017 COMPLEMENTAR AO EDITAL Nº 02/2017-SMS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA
DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NOS CARGOS DE MÉDICO
COMUNITÁRIO PSF, MÉDICO CLÍNICO GERAL, MÉDICO PEDIATRA, MÉDICO
GINECO
OBSTETRA,
MÉDICO
PSIQUIATRA,
MÉDICO
ORTOTRAUMATOLOGISTA, MÉDICO NEUROLOGISTA E MÉDICO PSIQUIATRA
INFANTIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO.
O MUNICÍPIO DE ESTEIO, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr.
Leonardo Duarte Pascoal, no uso de suas atribuições legais, torna público, para
conhecimento amplo e geral dos interessados, a retificação do edital de
convocação nº 09 complementar ao edital nº 02/2017 do processo seletivo
simplificado para contratação de pessoal por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público nas funções de Médico
Comunitário PSF, Médico Clínico Geral, Médico Pediatra, Médico Gineco Obstetra,
Médico Psiquiatra, Médico Ortotraumatologista, Médico Neurologista e Médico
Psiquiatra Infantil junto à Prefeitura Municipal de Esteio, em conformidade com a Lei
Municipal nº 6.536 de 05 de abril de 2017.
Onde se lê:
1. O candidato deverá comparecer até o dia 12 de maio de 2017 munido dos
documentos e cópias relacionados no item 2, das 12h30min às 17h30min, na
Secretaria Municipal de Administração, situado no 1º andar do Paço Municipal,
situado na Rua Engenheiro Hener de Souza Nunes, nº 150, Centro-Esteio, para
orientações quanto ao encaminhamento do exame médico admissional e data para
assinatura do contrato.
2. O candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
a) Duas fotos 3X4 recentes
b) Carteira de trabalho - CTPS (original e cópia)
c) Carteira de identidade (original e cópia)
d) Título de eleitor (original e cópia)
e) Certidão de quitação eleitoral
f) Diploma do curso superior em Medicina e certificado de registro da especialidade
no CRM, (original e cópia - frente e verso)
g) CIC ou CPF (original e cópia)
h) Certificado de reservista (para sexo masculino - original e cópia)
i) Certidão de nascimento ou casamento (original e cópia)
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j) PIS-PASEP (original e cópia)
k) Certidão de nascimento de filhos até 14 anos (original e cópia)
l) Carteira de vacinação dos filhos até 9 anos de idade (original e cópia)
m) Comprovante de comprovante de residência atualizado - em seu nome (original e
2 cópias)
n) Declaração de bens atualizada
Leia-se:
1. O candidato deverá comparecer no prazo de 02 (dois) dias úteis, das 12h30min
às 17h30min, na Secretaria Municipal de Administração, situado no 1º andar do
Paço Municipal, situado na Rua Engenheiro Hener de Souza Nunes, nº 150, CentroEsteio, para marcar os exames admissionais e a data da assinatura do contrato,
momento em que deverão ser entregues os documentos complementares aos
entregues no momento da inscrição, relacionados no item 2.
2. O candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
a) Duas fotos 3X4 recentes
b) Declaração de bens atualizada
Esteio, 11 de maio de 2017.

______________________________
Leonardo Duarte Pascoal
Prefeito Municipal
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