CONVOCAÇÃO 008/2020 – EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 008/2020 –
SESA PARA RECRUTAMENTO INTERNO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso da atribuição legal, que lhe foi
conferida pela Lei nº 3.043/75, Art. 46, alínea “o”, considerando o resultado final da
classificação dos candidatos, conforme Edital nº 008/2020 a fim de proceder a 3ª Etapa
do Processo Seletivo, torna pública a convocação convocação dos candidatos
selecionados processo seletivo para profissionais médicos, para formação profissional
como médico hospitalista no projeto de qualificação da rede de atenção hospitalar.
1. Fica estabelecido que no ato da formalização da adesão ao Programa, o
candidato deverá apresentar cópia de todos os itens abaixo:
2. Documento de identificação com foto, conforme Lei nº 12.037/2009;
3. Cópia do CPF e Certidão de Regularidade junto a Receita Federal;
4. Certidão de Casamento, caso tenha;
5. Documento de quitação com o conselho profissional;
6. Título de Eleitor;
7. Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo TSE (expedida via internet);
8. Certificado de Reservista ou Certificado de Dispensa do Serviço Militar (para o
sexo masculino);
9. Comprovante de Residência ou Declaração de Residência: formulário retirado
pelo site: www.seger.es.gov.br / [passe o mouse em Servidor / clicar em Posse
Servidor Efetivo / o formulário deverá ser preenchido, impresso e assinado
pelo(a) candidato(a)].
10. Consulta impressa da Qualificação Cadastral (caso já tenha PIS/PASEP)
pelo

site:

http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/qualificacao/resultado
qualificacao.xhtml
11. Qualquer documento que identifique o dados de sua conta bancária,
preferenciamente, BANESTES;
12. Certidão Negativa de Débitos- Estadual;
13. Certidão Negativa de débitos – Federal;
14. Documentos comprobatórios apresentados para fins de pontuação na Análise
de Currículo.
Não serão aceitos documentos entregues em desacordo com as disposições

estabelecidas neste ato de convocação.
O resultado desta etapa será publicado no site selecao.es.gov.br, cabendo ao
candidato acompanhar sua publicação.
1. Comparecer nos dias/horários e nas opções de locais indicados abaixo:
Faculdades Multivix Vitória
Datas: dia 18/12/2020
Horários: 16:00h
Local: Auditório da Multivix- Vitória
Endereço: R. José Alves, 135 - Goiabeiras, Vitória - ES, 29075-080 2. A capacitação vai ocorrer no mesmo local que a formaliação da Adesão:
Cronograma da capacitação:
18/12/2020- 17 ás 22h;
19/12/2020- 08 ás 18h;
20/12/2020- 08 ás 13h;
3. O não comparecimento na etapa de Formalização da Adesão ao Programa,
ensejará ao candidato a ELIMINAÇÃO do processo seletivo.

4. CANDIDATOS CONVOCADOS
HDDS - HOSPITAL DOUTOR DÓRIO SILVA
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Paulo Alfonso Menegueli Junior

1565183

Vitória/ES, 17 de Dezembro de 2020.

