
 

 

EDITAL Nº 08/2022 DE 16 DE AGOSTO DE 2022 

 

PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL 

SAÚDE PALMELO 

 

1ª CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

 

A área de Gestão de Pessoas, por meio da Comissão do Processo de Seleção de Pessoas do CEGECON – Centro de Gestão 
e Controle, torna público, para conhecimento dos interessados, a 1ª (primeira) Convocação do processo seletivo do edital 

08/2022, para compor o quadro de pessoal, a serem lotados de acordo com o item 3, destinado à contratação de funcionários, 

em regime celetista, conforme instrumentos legais e mediante as condições estabelecidas neste Edital. 

Os convocados deverão apresentar-se com cópia autenticada em cartório ou cópia simples acrescida do original, para 

conferência pela comissão do processo seletivo simplificado dos seguintes documentos:  

I) currículo atualizado;  

II) comprovante de escolaridade e demais títulos/cursos pertinentes; 

III) CPF ou comprovante de situação cadastral do CPF emitido pelo site da Receita Federal; 

IV) carteira de identidade (RG), com número, órgão expedidor e data da sua expedição; 

V) título de eleitor (frente e verso); 

VI) certidão de quitação eleitoral atualizada, emitida pelo site www.tse.jus.br ou cartório eleitoral, informando que 

está quite ou não possui pendências com a justiça eleitoral; 

VII) carteira de trabalho profissional original e cópia da página na qual conste fotografia, número/série, data de 

expedição, filiação e local de nascimento e das experiências; 

VIII) os enfermeiros e técnicos em enfermagem devem apresentar a certidão de regularidade do COREN; 

IX) comprovante de PIS/PASEP (frente e verso); 

X) comprovante de residência atualizado (últimos 60 dias) em nome do candidato, cônjuge, pai ou mãe (água, luz, 

telefone, fatura de cartão); 

XI) comprovante de conta bancária; 

XII) certificado de reservista (no caso de sexo masculino); 

XIII) certidão de casamento ou nascimento; 

XIV) certidão de nascimento de dependentes (menores de 14 anos); 

XV) cartão de vacina para filhos menores de 7 anos; 

XVI) certificado nacional de vacinação Covid-19 do colaborador; 

XVII) 01 (uma) foto 3X4; 

 

Nota: Os candidatos CONVOCADOS devem comparecer no dia 05/09/2022 as 08:00 h impreterivelmente, no Hospital 

Municipal de Palmelo Saulo Gomes, juntamente com a cópia de todos os documentos listados acima, sob pena de ser 

desclassificado do processo. 

HOSPITAL MUNICIPAL DE PALMELO SAULO GOMES 

3 – COZINHEIRA   

CANDIDATO SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO RESULTADO FINAL CONVOCAÇÃO 

1 NIUZA MARIA FERREIRA  HOMOLOGADA CADASTRO DE 
RESERVA 

CONVOCADO 

 

 

 
 

Comissão do Processo Seletivo 

Departamento de Recursos Humanos 

 

 

Goiânia, 02 de setembro de 2022. 


