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CONVOCAÇÃO 
 

  

Ficam convocados os candidatos aprovados abaixo no processo seletivo 

03/2020 para apresentação de documentação e exames, de 01 a 04 de 

setembro de 2020, de 9:00 as 17:00 hs. A lista de Documentos e exames 

obrigatórios se encontra logo abaixo dos nomes dos convocados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Téofilo Otoni 

NOME DO CANDIDATO CARGO SITUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

 

Sumara Sapaluca de Meira 
Enfermeiro 

APTO 5º 

Geórgia Kelly R.de Souza 
Enfermeiro 

APTO 6º 

Tharso Alberone Teles Martins 
Enfermeiro 

APTO 7º 

Mayra de Macedo Carvalho 
Enfermeiro 

APTO 8º 

 

Caio Carvalho dos Santos Souza Médico APTO 8º 

Lohanny Souza Domingues 
Médico 

APTO 9º 

Felipe Paiva Prates Rodrigues 
Médico 

APTO 10º 

Angélica Ribeiro Sousa 
Médico 

APTO 11º 

Ana Paula Ferreira 
Médico 

APTO 12º 
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Documentação a ser apresentada: 
 

I) Carteira de Trabalho da Previdência Social; 

II) Título de Eleitor, bem como comprovante de estar em dia com a Justiça Eleitoral; 

III) CPF; 

IV) PIS/PASEP; 

V) Documento de identidade de reconhecimento nacional, que contenha fotografia; 

VI) Certificado de Reservista, para os candidatos do sexo masculino; 

VII) Declaração de Bens; 

VIII) Certidão de Nascimento ou de Casamento; 

IX) Laudo médico favorável, sem restrições, fornecido pelo serviço médico oficial. Somente 

poderá ser contratado, aquele que for julgado apto física e mentalmente, para o exercício do 

cargo. (Lista de exames complementares a serem apresentados ao médico será informada no 

ato da convocação) (Obs.: Esse Laudo será feito pela Medicina do Trabalho e será de 

responsabilidade do CISNORJE, mediante a apresentação dos exames obrigatórios presentes 

nessa lista). 

X) Comprovante de escolaridade exigida para provimento do cargo pretendido, adquirida em 

instituição de ensino oficial ou legalmente reconhecida pelo MEC; 

XI) Habilitação legal, principal ou secundária para o exercício da profissão regulamentada junto 

aos Conselhos de Classe do Estado de Minas Gerais, quando o exercício da atividade 

profissional do candidato o exigir e comprovante de pagamento da anuidade do 

correspondente ano. 

XII) Declaração de que não ocupa outro cargo ou função pública (nos casos de acumulação 

lícita de cargos, deverá ser indicado o cargo já ocupado), conforme modelo oferecido pelo 

Departamento de Pessoal do CISNORJE. 

XIII) Comprovante de endereço do mês atual. 

11.5 A documentação será entregue por meio de cópias autenticadas legíveis ao CISNORJE 

no setor de RH do CISNORJE, situada na Avenida Alfredo Sá 4.319 – Vila Pedrosa – Teófilo 

Otoni – MG sendo facultado ao CISNORJE, proceder à autenticação, desde que sejam 

apresentados os documentos originais; 

 

Exames obrigatórios para apresentação na Medicina do Trabalho: 
 

- Audiometria (exame da audição realizado por meio de instrumentos) 

- Acuidade visual (analisa a aptidão do olho para perceber forma e contorno) 

- Eletrocardiograma (exame que registra oscilações elétricas que resultam da atividade do 

músculo cardíaco) 

- Eletro encefalograma (exame que analisa a atividade elétrica cerebral espontânea, captada 

através da utilização de eletrodos colocados sobre o couro cabeludo) 

- Glicose / Glicemia (exames de sangue que mede a taxa de glicose na circulação sanguínea)  

- Transferase (GAMA GT - Hepatite) 

- HBSAG (exame de sangue para detectar a hepatite B) 

- VDRL ( exame de sangue que serve para diagnosticar a sífilis, ou lues) 

 

Condutor Socorrista, especificamente - Certidão de prontuário de condutor que comprove os 06 

meses de habilitação na categoria D. 

 

HENRIQUE DA MOTA SCOFFIELD 

Presidente do CISNORJE 


