Processo Seletivo Simplificado (PSS) Nº 02/2020
CONVOCAÇÃO
PSS 03 - MÉDICO I (Nefrologia)
Ficam convocados os seguintes candidatos, conforme ordem de classificação, para apresentação dos
Pré-requisitos e Documentação Obrigatória para ingresso.
Data: 19/05/2020 (Terça-feira)
Local: Creche HCPA, Largo Eduardo Zácaro Faraco, 428 - Santana. Porto Alegre - RS, 90035-004.
Horário
16h15min
16h15min
16h15min
16h15min

Candidato
LIRIANE CUMERLATO
ALESSANDRO AFONSO PERES
SAMILE SALLABERRY ECHEVERRIA SILVEIRA
ALESSANDRO BARILLI ALVES

Documentação Obrigatória (apresentar original e cópia):
- Preencher a Ficha cadastral no Link: https://forms.gle/tGEEhp1cs59W1Aug9
- Pré-requisitos: Graduação em Medicina, com registro no Conselho Regional de Medicina, e
- Residência Médica de 2 (dois) anos em Nefrologia, reconhecida pela Comissão Nacional de
Residência Médica.
- Carteira de Identidade (Somente Registro Geral - RG) - Frente e verso – (NÃO pode ser
Carteira de Habilitação ou Carteira do Conselho)
- Cartão do CPF (CIC) (Frente e verso) (caso conste na Carteira de Identidade ou CTPS, não é
necessário);
- Carteira Profissional Digital (CTPS) – no aplicativo da Carteira Digital, clicar em “Enviar”,
ícone laranja, “Enviar” (imprimir);
- Comprovante de Situação Cadastral do PIS ou PASEP;
- Certidão de Quitação Eleitoral (retirada no site do Tribunal Superior Eleitoral) - 1º e 2º turno
- Certificado de Reservista (para homens)
- Comprovante de residência (luz, água ou telefone) que conste o número do CEP.
O comprovante deve estar no nome do candidato, cônjuge ou pais (do candidato). Caso não
esteja, é necessária uma declaração por escrito do titular da conta e cópia do RG e CPF.
- Carteira do Conselho (cópia e original) - se aplicável;
- Certidão de Regularidade junto ao Conselho (se aplicável);
- Caso tenha outro Vínculo Público apresentar Declaração de Acúmulo de cargo Público,
mencionando carga horária diária de trabalho, carga horária mensal (caso tenha outro cargo
público) (Solicitar no RH da empresa deve estar carimbado e assinado pelo RH). Apresentar os
três últimos espelhos ponto da instituição a qual possui o vínculo.
- Caso tenha Conta Bancária ativa no BANCO DO BRASIL, trazer cópia do cartão do banco.

Localização do endereço para comparecimento:
https://www.google.com/maps/place/Creche+HCPA/@-30.042121,51.2072351,17z/data=!4m5!3m4!1s0x9519784f3b286985:0x779518f8754ec771!8m2!3d30.0413239!4d-51.2064315

OBS.: Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo telefone 3359.7326 ou pelo e-mail
selecaohcpa@hcpa.edu.br.

Porto Alegre, 18 de maio de 2020.

Francisco José Veríssimo Veronese,
Comissão de Seleção.

