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ERRATA DO EDITAL Nº. 02/2017 

 

A Comissão de Processo Seletivo Simplificado do Município de Carapicuíba, 

nomeada através da Portaria 997 de 23 de março de 2017, vem por meio desta, corrigir o 

item 1.6 do Edital Nº. 02/2017, conforme segue: 

 

 

ONDE SE LÊ: 

 

 

QUADRO DE DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO 

 

Curriculum  

Diploma de graduação em medicina acompanhado de histórico (autenticado em cartório 

de notas e registro civil). 

 

 

Comprovante de tempo de serviço na área, podendo ser: certidão de tempo de serviço, 

registro de controle de trabalho na carteira de trabalho e previdência social – CTPS – ou 

outro cuja comissão do processo seletivo julgue ter validade para comprovação. (todos os 

comprovantes deverão apresentar as datas de admissão e rescisão, este último se for 

o caso e/ou contrato de trabalho acompanhado de declaração de tempo de serviço ou 

documento equivalente). 

Cópia da cédula de identidade civil  

Copia do Cadastro de Pessoa Física  

 

 

Copia de Certidão de Nascimento dos filhos (menores de 18 anos) 

Cópia autenticada do Conselho de Classe Competente 

 

 

 

Comprovante de Quitação junto ao Conselho de Classe 

Cópia de certidão de antecedentes criminais 

Laudo Médico (para os deficientes), conforme modelo anexo 
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LEIA-SE:  

 

 
QUADRO DE DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO 

 

Curriculum  

Diploma de graduação em medicina (autenticado em cartório de notas e registro civil). 

 

 

Comprovante de tempo de serviço na área, podendo ser: certidão de tempo de serviço, 

registro de controle de trabalho na carteira de trabalho e previdência social – CTPS – ou 

outro cuja comissão do processo seletivo julgue ter validade para comprovação. (todos os 

comprovantes deverão apresentar as datas de admissão e rescisão, este último se for 

o caso e/ou contrato de trabalho acompanhado de declaração de tempo de serviço ou 

documento equivalente). 

Cópia da cédula de identidade civil  

Copia do Cadastro de Pessoa Física  

 

 

Copia de Certidão de Nascimento dos filhos (menores de 18 anos) 

Cópia autenticada do Conselho de Classe Competente 

 

 

 

Comprovante de Quitação junto ao Conselho de Classe 

Cópia de certidão de antecedentes criminais 

Laudo Médico (para os deficientes), conforme modelo anexo 

 

 

 

Carapicuíba, 05 de abril de 2017. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


