Governo do Estado de Rondônia
Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas
EDITAL N. 3/2020/SEGEP-GCP
O Superintendente Estadual de Gestão de Pessoas – Respondendo, Senhor Renato dos Santos Vicente,
no uso de suas atribuições legais, conforme os termos do Oficio n. 20.614/2019/SESAU-CRH, contido nos
autos do Processo Administrativo n. 0036.085069/2018-18, considerando a necessidade inadiável de
excepcional interesse público de contratação de profissionais habilitados, considerando ainda o item
3.17.7, do Edital n. 24/GCP/SEGEP-2018, convoca candidatos do Processo Seletivo Simplificado, regido
pelo Edital n. 228/2019/SEGEP-GCP, retificado pelo Edital n. 231/2019/SEGEP-GCP, homologado pelo
Edital n. 235/2019/GCP/SEGEP, para entrega de documentação visando assinatura de contrato, para
atender, no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde – SESAU/RO, as Unidades de Saúde Pública
Estadual dos Municípios de Cacoal e Porto Velho, autorizado através do Decreto n. 22.988 de 3 de julho de
2018, publicado no Diário Oficial de Rondônia n. 118 de 3 de julho de 2018, conforme a seguinte
programação:

1. Locais de Apresentação: GCP/SEGEP, Superintendente Estadual de Gestão de Pessoas, Complexo Rio
Madeira, Edifício Rio Cautário, curvo 2, térreo; situado na Av. Farquar, n. 2986, Bairro Pedrinhas, CEP
76.801-470 - Porto Velho/RO.
2. Data de Apresentação: De 13/1/2020 a 22/1/2020.
3. Horário de Atendimento: Das 7h 30min às 12h e 30min, sendo obedecida a ordem de chegada do
candidato para o atendimento.
4. Os candidatos deverão obrigatoriamente apresentar a documentação, no formato ora exigido, conforme
relação a seguir.
4.1. Documentação necessária para assinatura de contrato:
TIPO

DOCUMENTOS

OBSERVAÇÃO

Original e 1 (uma)
cópia.

Cédula de Identidade

-

Original, mais 1
cópia

CPF/MF (não sendo aceito a numeração
disponibilizada
em
outros
documentos
de
identificação). Em caso de 2ª via, o mesmo pode ser
expedido através da internet.

Site:
www.receita.fazenda.gov.br

Original e 1 (uma)

Comprovante de Escolaridade, correspondente a
área que concorre.

-

Original e 1 (uma)

Registro Profissional
Equivalente

-

1 (uma) original

do

Conselho

de

Classe

Declaração do candidato informando se ocupa ou
não cargo público. Obs.: Caso ocupa, deverá apresentar
também Certidão, expedida pelo órgão empregador
contendo as seguintes especificações: o cargo,
escolaridade exigida para o exercício do cargo, a
carga horária contratual, o vínculo jurídico do cargo,
dias, horários, escala de plantão (se for o caso) e a
unidade administrativa em que exerce suas funções.

-

TIPO
1 (uma) original

1 (uma) original

DOCUMENTOS

OBSERVAÇÃO

Declaração do candidato de existência ou não de
demissão por justa causa ou a bem do Serviço
Público (sujeito a comprovação junto aos órgãos
competentes).

-

Declaração do candidato informando sobre
a existência ou não de Investigações Criminais,
Ações Cíveis, Penais ou Processo Administrativo
em que figure como indiciado ou parte, (sujeito a
comprovação junto aos órgãos competentes).

-

Original, e 1 cópia

Certidão de Nascimento ou Casamento

-

Original, e 1 cópia

Certidão de Nascimento dos Dependentes Legais

-

Original, e 1 cópia

Cartão de Vacina dos Dependentes

-

Original, e 1 cópia

Titulo de Eleitor

-

Original, e 1 cópia

Cartão do Programa de Integração Social – PIS ou
Programa de Assistência ao Servidor Público –
PASEP (se o candidato não for cadastrado deverá
Declarar não ser cadastrado)

-

Original, e 1 cópia

Declaração de Imposto de Renda ou Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União (Atual).

Site:
www.receita.fazenda.gov.br

Original, e 1 cópia

Certificado de Reservista (para candidatos do sexo
masculino)

-

Original, e 1 cópia

Comprovante de Residência (caso o comprovante
não esteja em nome do candidato, apresentar
Declaração do proprietário do imóvel que ali reside
ou se for o caso cópia do contrato de locação)

Atualizado

Original, e 1 cópia

Se possuir, comprovante de conta corrente do
Banco do Brasil (Pessoa Física).

-

1 (uma) Original

Comprovante que está quite com a Justiça Eleitoral.

Podendo ser emitida através
do site www.tre.gov.br

1 (uma) Original

Prova de Quitação com a Fazenda Pública do
Estado de Rondônia.

Podendo ser emitida através
do site: www.sefin.ro.gov.br

1 (uma) Original

Certidão Negativa expedida pelo Tribunal de Contas
do Estado de Rondônia

Podendo ser emitida através
do site: www.tce.ro.gov.br

1 (uma) Original

Atestado de Sanidade Física e Mental.

-

1 (uma) Original

Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS.

Cópia
das
paginas
da
fotografia e da Identificação

1 (uma) Original

Fotografia 3x4

Recente

TIPO

DOCUMENTOS

OBSERVAÇÃO

1 (uma) Original

Certidão Negativa da Justiça Federal, da comarca
aonde residiu nos últimos 5 (cinco) anos.

Podendo ser emitida através
do
site:
www.justicafederal.jus.br

1 (uma) Original

Certidão Negativa expedida pelo Cartório de
Distribuição Cível e Criminal do Fórum da Comarca,
de residência do candidato no Estado de Rondônia
ou da Unidade da Federação em que tenha residido
nos últimos 5 (cinco) anos.

Podendo ser emitida através
de site específico, do órgão da
comarca onde residiu nos
últimos 5 (cinco) anos.

1 (uma) Original

Caso o nome do (a) candidato (a) tenha sofrido
alterações, o (a) mesmo (a) deverá declarar a
mudança ocorrida, devendo ser comprovada
através de documento oficial.

De
emissão
candidato.

do

próprio

Cor do candidato
Nome completo:
Dados
cônjuge

do

do

Dados da Mãe
candidato

Data de Nascimento:
RG:
expedidor:

CPF:
Orgão
Data de expedição:

Data de Nascimento:

4.2. A falta do atendimento na íntegra, com relação à documentação exigida, poderá acarretar a não
assinatura de contrato.

5. Os casos omissos e/ou inusitados, com relação à situação e/ou a documentação apresentada pelo
candidato, serão analisados pela SEGEP juntamente com a SESAU, e, se necessários, pela Procuradoria
Geral do Estado de Rondônia.

Renato dos Santos Vicente
Superintendente SEGEP/RO
Respondendo Portaria n. 16.166/2019/SEGEP-NCSR

Anexo Edital n. 3/2020/SEGEP-GCP
MÉDICO – 40 HS

NOME CANDIDATO

Jaime Ricardo Chumacero Cabezas
Junior
Yasmin Pires Vilela
Regiane Cristine Santos Medeiros

CARGO PRETENDIDO

CH

LOCALIDADE

NOTA

CLASSIFICAÇ
ÃO

Porto Velho

36

2º

Porto Velho

32

3º

Porto Velho

30

4º

40
Médico Intensivista
Médico Intensivista
Médico Intensivista

40
40

