
 
 

________________________________________________________________________________ 
Av. Jerônimo de Albuquerque, Nº 3719, Casa do Trabalhador, Calhau, São Luís/MA, CEP 65074-220 

 

A EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EMSERH, no uso 

de suas atribuições legais, via presidência da comissão do processo seletivo simplificado, nomeado por 

portaria nº 16/2015, publica o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO junto ao Edital nº 02/2015 de 13 

de outubro de 2015, chamando os candidatos convocados no site, em razão do interesse público, necessidade 

e conveniência da empresa, se apresentarem no Auditório da Casa do Trabalhador, situado na Av. Jerônimo 

de Albuquerque, n° 3719, Casa do Trabalhador, 1° Andar, Calhau, São Luís/MA, das 8:00hs às 18:00hs da 

seguinte maneira: 

 

Hospital Presidente Vargas: 03 e 04/11/2015 

Unidade Mista do Maiobão: 05/11/2015 

HEMOMAR (Capital): 05/11/2015 

LACEN: 05/11/2015 

 

Documentação exigida: 

  

Fotocópia de certificado de reservista (se do sexo masculino); 

Original da Carteira de Trabalho e Previdência Social completa e cópia (pág. Inicial e verso); 

Fotocópia do número do cartão do PIS/PASEP ou NIT, se cadastrado; 

Fotocópia da certidão de nascimento ou casamento; 

Fotocópia da certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos para fins de Salário Família; 

Fotocópia da certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos dependentes economicamente, para fins de 

imposto de renda; 

Fotocópia do título de eleitor 

Fotocópia da Carteira de Vacinação atualizada; 

Fotocópia da carteira de vacinação dos filhos menores de cinco anos; 

Duas fotos 3 x 4 (coloridas e recentes); 

Fotocópia do comprovante de residência com CEP atualizada (conta de água, energia ou telefone); 

Fotocópia do cartão da conta bancária ou declaração de abertura de conta corrente, para fins de recebimento de 

vencimentos laborais; 

Fotocópia do certificado, diploma ou certidão de conclusão de curso, devidamente reconhecido pelo órgão 

regulamentador; 

Fotocópia da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) para o cargo de motorista; 

Fotocópia da Carteira de Identidade Profissional; 

Certidão de antecedentes criminais na Justiça Comum; 

Certidão Negativa Criminal Eleitoral; 

Declaração de não acumulação de cargo (anexo VI deste edital); 

Laudo Médico (PCD - Pessoas com deficiência); 

Obs: Os exames clínicos e avaliação médica serão agendados no RH/Gestão de Pessoas.  

Obs²: No ato do comparecimento do candidato deverá tomar ciência da escala de plantão. 

Obs³: O não comparecimento no prazo legal implicará na desistência do candidato convocado, 

podendo a EMSERH convocar imediatamente outro candidato, obedecendo a ordem de 

classificação.  
 

 

 

Júlio César Bezerra Neves 

Presidente da Comissão 

 

 

                         Fica Homologado o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO. São Luís-MA, 30 de Outubro 

de 2015.  

 

Josué Almeida Vieira Filho 

Presidente da EMSERH 


