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CONVOCAÇÃO 03  - PROCESSO SELETIVO Nº. 01/2020 
 

 
A Secretaria Municipal de Saúde – SMS do Município de Carapicuíba, Estado de 

São Paulo, por meio do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Saúde, 

vem através deste, tornar pública, a CONVOCAÇÃO dos profissionais da área da 

saúde inscritos e aptos no Processo Seletivo Público nº 01/2020 de contratação por 

tempo determinado em caráter emergencial em decorrência da pandemia provocada 

pelo COVID-19, para apresentação de documentação nos dias 01 e 02 de junho de 

2020 na Secretaria Municipal de Saúde, sito à Rua Antônio Roberto, n.º 53 – 

Jardim das Belezas – Carapicuíba - SP, no horário das 08h00min ás 17h00min., 

munidos de todos os documentos abaixo relacionados. O não comparecimento nas 

datas marcadas implicará em perda da vaga. 

Para a contratação será necessária a entrega dos seguintes 

documentos (ORIGINAL E CÓPIA SIMPLES): 

 

- Carteira de Identidade; 

- CPF; 

- Título de eleitor; 

- Comprovante de Quitação Eleitoral; 

- Certificado de Quitação do Serviço Militar(para o sexo masculino); 

- PIS/PASEP; 

- Carteira de Trabalho e Previdência Social (página da foto, qualificação civil e páginas 

dos registros); 

- Carteira de Vacinação do candidato atualizada; 

- Certidão de Nascimento ou casamento; 

- Comprovante de escolaridade compatível com o cargo; 

- Certidão de nascimento dos filhos menores; 

- Carteira de órgão de classe ou conselho competente; 
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- Certidão de antecedentes criminais; 

- Comprovante de Residência (água, energia, telefone ou declaração), datado dos 

últimos 03 (três) meses; 

- Declaração de não acumulação de cargo público e/ou acumulação legal, conforme 

anexo II deste edital; 

- Currículum atualizado. 

 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
NOME CLASSIFICAÇÃO 

MARGARETE GONÇALVES 07 
DOMINGAS SANTOS DE JESUS 08 
GESSICA VIEIRA DOS SANTOS 09 

 
 

Carapicuíba, 29 de maio de 2020. 
 
 
 


