
 

 
Processo Seletivo Simplificado (PSS) Nº 05/2020 

 
CONVOCAÇÃO  

PSS 07 – Técnico de Laboratório (Unidade de Coleta) 
 

Ficam convocados os seguintes candidatos, conforme ordem de classificação, para apresentação dos 
Pré-requisitos e Documentação Obrigatória para ingresso.  

 
Data: 19/08/2020 (Quarta-feira) 
 
Local: Serviço de Seleção, sala 2224, 2° andar do HCPA 
 

Horário Candidato 
10h CARINA DE OLIVEIRA SOUZA 
11h FABIULA JORDANA COLOMBO DOS SANTOS 

 
Documentação Obrigatória (apresentar original e cópia): 

 
 

- Preencher a Ficha cadastral no Link: https://forms.gle/tGEEhp1cs59W1Aug9 

 

• Certificado de Conclusão de Curso Técnico em Patologia Clínica, Análises Clínicas ou 

Biodiagnóstico, com registro no Conselho Regional de Farmácia. 

• Carteira de Identidade (Somente Registro Geral - RG) - Frente e verso – (NÃO pode ser RG 

Militar, Carteira de Habilitação ou Carteira do Conselho); 

• Cartão do CPF - Frente e verso - (caso conste na Carteira de Identidade ou CTPS, não é 

necessário); 

• Carteira de Trabalho Profissional – CTPS – (onde constam os dados e a foto) e no 

momento da contratação trazer a original OU Carteira Profissional Digital (CTPS) –

 no aplicativo da Carteira Digital, clicar em "enviar" (ícone laranja), "enviar" (imprimir); 

• Nº do PIS ou PASEP – É necessário um  documento oficial – (Carteira de 

Identidade, Carteira de Trabalho ou Cartão Cidadão da Caixa). Caso não possua nenhum 

desses documentos o candidato deverá dirigir-se até a Caixa Econômica Federal e solicitar 

a Situação Cadastral do PIS. ***Esse documento NÂO é gerado na Internet. 

•  Certidão de Quitação Eleitoral (retirada no site do Tribunal Superior 

Eleitoral: http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral)  

• Comprovante de residência (luz, água ou telefone) - o comprovante deve estar no nome do 

candidato, cônjuge ou pais do candidato. Caso não esteja, é necessária uma declaração por 

escrito do titular do comprovante de residência e cópia do RG e CPF. 

• Carteira do Conselho (cópia e original); 

• Certidão de Regularidade junto ao Conselho; 



 

• Caso tenha Conta Bancária ativa no BANCO DO BRASIL, trazer cópia do cartão do banco 

ou, se o candidato não tiver conta, será encaminhado para abertura na agência do Banco do 

Brasil localizada dentro das dependências do Hospital de Clínicas. 

• ***Caso tenha outro Vínculo Público apresentar uma declaração do Órgão “Declaração de 

Acúmulo de cargo Público”, devendo conter a carga horária diária de trabalho, carga 

horária mensal (caso tenha outro cargo público), estar carimbado e assinado pelo RH, e 

apresentar os três últimos espelhos ponto da instituição a qual possui o vínculo. 

Observações: 

·   Cópia de todos os documentos listados e apresentação dos originais (para conferência); 

·  O comprovante de residência 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; 

·   Caso o candidato tenha mudado o sobrenome em função de casamento ou separação, 

todos os documentos devem estar de acordo com o nome atual. 

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

Porto Alegre, 14 de agosto de 2020. 
 
 
 

Prof. Francisco José Verissimo Veronese, 
Coordenador da Comissão de Seleção. 

 

 

 

 

 

  


