CONVOCAÇÃO

Esta é uma convocação da Secretaria de Estado da Saúde para sua posse e entrada em
exercício nos cargos e funções dos Concursos Públicos, referente aos editais n° 195/2006 –
SEAP/SEJU e 114 e 115/2009 SEAP.
Os candidatos aptos nos exames médicos foram nomeados através do Decreto
n°8137/2010, para exercer atividades nos Hospitais Zona Norte e Zona Sul de Londrina.
Após a nomeação, realizaremos a escolha de vagas, posse e entrada em exercício conforme
abaixo discriminado;
• Cine Teatro Contur/UEL, localizado à Avenida Tiradentes, 1224
Centro/Londrina/PR..
13/09/2010 – Escolha de Vagas conforme cronograma
14/09/2010 – das 08:30 às 17:00 horas - 250 senhas
15/09/2010 - das 14:00 às 18:00 – 125 senhas
16/09/2010 - das 08:00 às 18:00 – 250 senhas
17/09/2010 - das 08 às 17:00 - 250 senhas
18/09/2010 - das 08:30 às 12:30 – 125 senhas

Cronograma de Escolha de Vagas para o Hospital Zona Norte e Hospital Zona Sul
Data: 13/09/2010 – 2ª Feira.

Das 08:00 às 10:00

– Candidatos aprovados no Edital 195/2006 nas funções de
Enfermeiro/Técnico de Enfermagem e Telefonista.

Das 10:00 às 12:00

– Candidatos Aprovados no Edital 115/2009 nas funções de
Enfermeiro e Técnico de Enfermagem.

Das 14:00 às 18:00

Candidatos Aprovados nos demais cargos de Agente de
Apoio/Agente de Execução e Agente Profissional.

Nos dias estabelecidos para a posse o candidato deverá entregar a documentação exigida,
de acordo com o cargo (agente de apoio/execução/profissional) conforme relação em
anexo.
A responsabilidade por estar no local e horário agendados para a posse com a
documentação completa é integralmente do candidato.

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA POSSE
• Agente de Apoio
DOCUMENTO – ORIGINAL E FOTOCÓPIA
Histórico Escolar do Ensino Fundamental – 1º grau
Certidão de nascimento ou casamento
Cédula de identidade
Título de Eleitor com comprovante de voto na última eleição
Certificado de Reservista ou dispensa de incorporação, se candidato do
sexo masculino.
Duas fotos 3X4
Comprovante de tipagem sanguínea
*Ficha Cadastral (Fornecido pelo RH na entrega de documentos)
*Declaração de acúmulo de cargos (Fornecido pelo RH na entrega de documentos)
Cópia da última declaração de renda e bens
Certidão de Nascimento Filhos Menores
PIS/PASEP
Carteira de trabalho (assinatura/foto e qualificação civil)
Comprovante de Residência
CPF
Agencia e conta bancária no Banco do Brasil (OBRIGATÓRIA NO ATO DA
POSSE)

CNH - D(apenas para motoristas)
Comprovante do Curso de Condutores de Emergência reconhecido pelo
DETRAN (Motorista/Ambulância)

• Agente de Execução
DOCUMENTO – ORIGINAL E FOTOCÓPIA
Histórico Escolar do Ensino Médio – 2º grau e Diploma registrado no
MEC curso de nível técnico
Registro no Conselho da Classe
Certidão de nascimento ou casamento
Cédula de identidade
Título de Eleitor com comprovante de voto na última eleição
Certificado de Reservista ou dispensa de incorporação, se candidato do
sexo masculino
Duas fotos 3X4
Comprovante de tipagem sangüínea
*Ficha Cadastral(Fornecido pelo RH na entrega de documentos)
*Declaração de acúmulo de cargos(Fornecido pelo RH na entrega de documentos)
Cópia da última declaração de renda e bens
PIS/PASEP
Carteira de Trabalho (assinatura e qualificação civil)
Certidão de Nascimento filhos menores
Comprovante de Residência
CPF
Agência e conta no Banco do Brasil (OBRIGATÓRIA NO ATO DA POSSE)

• Agente Profissional
DOCUMENTO – ORIGINAL E FOTOCÓPIA
Diploma de Curso Superior com registro no MEC
Comprovante de Especialização
Certidão de nascimento ou casamento
Cédula de identidade
Título de Eleitor com comprovante de voto na última eleição
Certificado de Reservista ou dispensa de incorporação, se candidato do
sexo masculino.
Registro no Conselho de Classe
Duas fotos 3X4
Comprovante de tipagem sangüínea
*Ficha Cadastral(Fornecido pelo RH na entrega de documentos)
*Declaração de acúmulo de cargos(Fornecido pelo RH na entrega de documentos)
Cópia da última declaração de renda e bens
PIS/PASEP
Carteira de Trabalho (assinatura e qualificação civil)
Certidão de Nascimento filhos menores
Comprovante de Residência
CPF
Agência e conta no Banco do Brasil (OBRIGATÓRIA NO ATO DA POSSE)

