
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A 4ª CHAMADA DO
PROCESSO SELETIVO 001/2022

Dispõe sobre a divulgação para a 4ª
CHAMADA do Processo Seletivo 001/2022
para cargos específicos e dá outras
providências.

A Fundação Estatal Regional de Saúde e Desenvolvimento Social da Bacia do
Juquery de Franco da Rocha, Estado de São Paulo, torna pública a relação dos
candidatos convocados para a 4ª CHAMADA da realização de exame médico e entrega
de documentos admissionais - ambos de caráter eliminatório, do Edital de Processo
Seletivo 001/2022;

Esta etapa tem caráter eliminatório e terá por objetivo validar os documentos
admissionais descritos no item 11.4 do edital (DA CONTRATAÇÃO – ANEXO I). Os
candidatos que não comprovarem os requisitos do cargo ao qual se habilitaram, ou que
não comparecerem nesta etapa, serão desclassificados.

Após a confirmação de recebimento de correspondência com o conteúdo desta 4ª
Chamada (conforme informado no edital de homologação do resultado), terá o candidato
o prazo de até 03 (três) dias úteis para comparecer à sede da Fundação Juquery e
realizar o processo admissional.

O endereço de comparecimento para entrega dos documentos admissionais é a
sede da Fundação Juquery: Rua Arthur Sestini, 57 – Sala 06 – Vila Alves – Franco da
Rocha/SP – CEP: 07851-110, de segunda à sexta-feira no horário das 10h00 às 12h00 e
das 14h00 às 16h00; conforme tabela abaixo relacionando cada candidato (a):

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO CARGO UNIDADE

2º DILSA RODRIGUES DE AQUINO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PPL

3º DANIELLE CRUZ DOS REIS AUXILIAR DE ENFERMAGEM PPL

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Franco da Rocha/SP, 19 de Setembro de 2022



ANEXO I

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATAÇÃO

A. (     ) Original e fotocópia do RG;
B. ( ) Original e fotocópia (frente e verso) da Carteira Profissional expedida pelo Órgão

de Classe correspondente a formação do candidato (CRF, COREN, CRA, CRM,
ASTEGO e etc.)

C. (    ) Certidão Negativa do Órgão de Conselho de Classe;
D. (    ) Comprovante de pagamento da anuidade do Conselho de Classe a que pertence;
E. ( ) Original e fotocópia da Carteira do Trabalho e Previdência Social – CTPS ( Páginas

da foto contados nº/ Série e dados do colaborador);
F. (    ) Original e fotocópia de comprovante de endereço;
G. (    ) Original e fotocópia do Título de Eleitor;
H. (    ) Comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral;
I. (    ) Comprovante da Situação do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
J. (    ) Original e fotocópia do CPF;
K. (    ) Original e fotocópia do PIS ou PASEP, se cadastrado;
L. (    ) Original e fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento.
M. ( ) Comprovante de Conclusão de Ensino Médio/Superior (certificado de conclusão de

curso ou diploma);
N. ( ) Comprovante de Conclusão de Cursos (Auxiliares e Técnicos de Enfermagem ou

Ortopedia);
O. ( ) Declaração de nascimento, CPF e caderneta de vacina dos (as) filhos (as) até 6

(seis) anos;
P. ( ) Original e fotocópia da Certidão de nascimento e CPF dos (as) filhos (as) até 18

(dezoito) anos;
Q. ( ) Original e fotocópia do Certificado de reservista que comprove quitação com as

obrigações militares, (quando for candidato do sexo masculino);
R. (    ) 02 (duas) fotos 3X4;
S. (    ) Original e fotocópia da caderneta de vacina atualizada;
T. (    ) Currículo atualizado;
U. (    ) Comprovante de experiência mínima de 01 mês na função;
V. (    ) Original e fotocópia do Cartão Nacional de Saúde – Cartão SUS;
W. (    ) Comprovante Bancário.
X. (    ) Declaração de horário de outro vínculo empregatício.


