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

atribuições legais, torna público o EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 10/2020 que tem a finalidade de contratação de 

profissionais de Nível Médio, para o cargo de MAQUEIRO, para exercerem suas atividades 

na unidade de saúde localizada no munícipio de Lago da Pedra. 

 
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de classificação 

 
LAGO DA PEDRA 

 

CARGO: MAQUEIRO 

 
Classificação 

 
Nome do Candidato 

1º FRANCISCO VICENTE CARVALHO 

2º LAZARO SILVA DO NASCIMENTO 

3º FRANCISCO RODRIGUES DOS S. NETO 

4º CICERO AULAN SOUSA ARAÚJO 

5º PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DE MORAIS 

6º WILLAME VIEIRA DA SILVA 

 
 

2. Os candidatos convocados descritos no item 1 deste edital, deverão comparecer no Hospital Regional 

de Lago da Pedra- localizada na Rua Sete de Setembro, Lago da Pedra - MA, no dia 01 de junho de 

2020 das 8:30h às 11:30h e das 14:30h às 16:30h, para entrega da documentação comprobatória e 

avaliação de títulos (conforme quadro I do Edital de Abertura) e posteriormente entrega de 

documentação necessária, conforme listagem abaixo: 

 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 eSocial: (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) 
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 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 

 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, 30 de maio de 2020. 

MARCOS ANTONIO DA SILVA GRANDE 

Presidente da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH 
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