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TERCEIRA CONVOCAÇÃO DE EXCEDENTE PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO N° 12/2019  

 

O Presidente da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, vem convocar 

candidato excedente, segundo ordem de classificação no processo seletivo simplificado nº 12/2019 

para seleção de Enfermeiro para atuar na Força Estadual de Saúde do Maranhão – Fesma na regional 

de Pinheiro. 

 
CARGO: ENFERMEIRA 

CLASSIFI

CAÇÃO 

NOME DATA DE 

NASCIMENTO 

PONTUAÇÃO 

3ª PATRICIA DE SOUSA GARCIA 21/05/1993 
 

39 

 

 

A candidata convocada neste edital deverá comparecer na sede da EMSERH - localizada na Av. 

Borborema, Qd 22, nº 02 -  Calhau, São Luís/MA nos dias 20 e 22 de abril 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). 

A candidata convocada descrito neste edital, deverá comparecer na Sede da EMSERH- localizada 

na Av. Borborema, Qd 22, nº 02 Calhau, São Luís/MA, no dia 30 de abril 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) 

✓ 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 

http://portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-qualificacao-cadastral
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✓ 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, 17 de abril de 2020. 

 

 

MARCOS ANTONIO DA SILVA GRANDE 

Presidente da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH 

 

 

 

 

 

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

