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RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 006/2020  

 

O Presidente da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, no uso de suas 

atribuições legais, torna público o RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 

006/2020 que tem a finalidade de contratação imediata e formação de cadastro reserva de médicos 

para atuarem no fortalecimento e efetivação da Atenção Primária em Saúde, na regional de Barra 

do Corda definido pelo Comitê Gestor do Plano “Mais IDH”, sob regime da Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT).  

 
CARGO: MÉDICO GENERALISTA 

CLASSIFI

CAÇÃO 

NOME DATA DE 

NASCIMENTO 

PONTUAÇÃO  

CONTRATAÇÃO 

IMEDIATA 1º THYANE MESQUITA 

DIAZ 

18/08/1982 40 

NÃO TIVERAM CANDIDATOS INSCRITOS CADASTRO 

RESERVA 

 

 

O candidato convocado neste edital deverá comparecer na sede da EMSERH - localizada na Av. 

Borborema, Qd 22, nº 02 -  Calhau, São Luís/MA no dia 12 de março de 2020, no horário das 

09h às 11h e das 14h às 16h, a fim de retirar a requisição dos exames médicos (hemograma 

completo, glicemia em jejum, tipagem sanguínea, VDRL, HBsAg, Anti HBs e Anti HCV). 

0 candidato convocado descrito neste edital, deverá comparecer na Sede da EMSERH- localizada 

na Av. Borborema, Qd 22, nº 02 Calhau, São Luís/MA, no dia 16 de março de 2020 das 9h às 

11:30h , para entrega de documentação necessária, conforme listagem abaixo e entrega dos 

exames. 

 Original e cópia da CTPS (pagina: da Foto e Qualif. Civil) 

 01 (Uma) cópia do RG (Registro Geral) 

 01 (Uma) cópia do CPF (Cadastro Pessoal Física) 

 Qualificação cadastral do e Social: (ficha impressa com os dados corretos disponível no site:  

http://portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-qualificacao-cadastral. Se houver 

inconsistência, fazer correções junto ao INSS, Receita Federal e Caixa Econômica Federal, 

conforme cada erro) 

 01 (Uma) cópia do Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral 

 01 (Uma) cópia do Certificado de Reservista (somente para homens) 

 01 (Uma) cópia do comprovante de residência com CEP (atualizado) 

http://portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-qualificacao-cadastral
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 01 (Uma) cópia do comprovante de conta corrente com número da agência e conta 

(preferencialmente no Banco do Brasil. Caso o candidato não possua, apresentar dados de outra 

Instituição Bancária) 

 01 (Uma) cópia do PIS ou Cartão do Cidadão 

 01 (Uma) cópia do Diploma ou Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental, Médio, 

superior ou técnico (conforme escolaridade exigida para o cargo) 

 01 (Uma) cópia do Certificado de Conclusão da Especialização (conforme exigida para o 

cargo) 

 01 (Uma) cópia da Carteira do Conselho Regional (de acordo com o cargo a ser exercido) 

 01 (Uma) cópia do comprovante do pagamento da anuidade do Conselho Regional 

 01 (Uma) cópia do registro no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde) 

 01 (Uma) cópia do cartão de vacinação 

 01 (Uma) cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento 

 01 (Uma) cópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos 

 01 (Uma) cópia da declaração de frequência escolar dos filhos (entre 07 e 14 anos) 

 01 (Uma) cópia do cartão de vacina dos filhos menores de 14 anos 

 01 (Uma) cópia do CPF dos dependentes 

 Original do Atestado de Antecedentes Criminais (VIVA CIDADÃO) 

 Certidão Negativa Estadual (Primeiro e Segundo Grau) disponível no site: 

http://www.tjma.jus.br  

 02 (Duas) fotos 3x4 (recente) 

 01 (Um) Laudo Médico (para PCD - pessoa com deficiência). 

 

 

São Luís, 11 de março de 2020. 

 

 

MARCOS ANTONIO DA SILVA GRANDE 

Presidente da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH 

 

http://www.tjma.jus.br/

