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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL Nº 002/2021/SMS 

CONVOCAÇÃO Nº 011 

 

 

A Secretaria Municipal de Saúde de Barreiras, no uso de suas atribuições legais, visando 

atender à necessidade temporária de excepcional interesse público e considerando o contido 

no Edital nº 002/2021/SMS, resolve: 

 

TORNAR PÚBLICA: 

 

A CONVOCAÇÃO dos selecionados relacionados no Anexo I, para comparecerem no Setor 

de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde (situada à Rua Vasco da Gama, 360, 

Bairro Vila Regina, Barreiras-BA, telefone (77)3613-8300/8310), dia 18/04/2022, das 08h às 

11:30h, com a documentação necessária (cópias legíveis, acompanhadas do original ou 

autenticadas), conforme item 5.1 do Edital nº 02/2021/SMS: 

a) Carteira de identidade; 

b) Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), dispensado            

se houver o número do CPF na Carteira de Identidade; 

c) Carteira de Trabalho (CTPS); 

d) PIS/PASEP (dispensável para os novos modelos de CTPS); 

e) Título de Eleitor e Certidão de quitação das obrigações eleitorais (retirada 

em: https://www.tre-ba.jus.br/eleitor/certidões/certidão-de-quitação-

eleitoral); 

f) Certificado de Reservistas,  Certificado de Dispensa de

Incorporação ou  documento militar, para candidatos do sexo masculino; 

g) Certidão negativa de antecedentes criminais (emitida em: 

http://www.ba.gov.br/antecedentes/solicitar_atestado.asp) 

h) Comprovante de residência; 

i) Comprovação de escolaridade exigida; 

j) Certidão de nascimento ou casamento; 

k) Documento de comprovação de registro profissional junto ao conselho de 

classe  e Certidão de Quitação; 

l) Laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência (em caso 

de      candidato portador de deficiências); 
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m) Carteira Nacional de Habilitação Categoria D, acompanhada de certidão negativa 

do DETRAN e curso de formação de condutor socorrista (somente para o cargo de 

motorista – condutor; 

n) Curso de capacitação para o Programa de Controle de Endemias (somente para o 

cargo de Agente de Controle de  Endemias); 

o) Declaração de que não recebe benefício proveniente de regime próprio ou geral da 

Previdência Social (INSS), emitida pelo INSS; 

p) Declaração de não acumulação de cargos ou empregos na administração pública 

(há um formulário que pode ser preenchido no ato da entrega da documentação); 

q) Declaração de bens (há um formulário que pode ser preenchido no ato da entrega 

da documentação); 

r) Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos; 

s) 01 (uma) foto 3x4; 

t) Cópia do cartão magnético ou outro documento que contenha os dados da agência 

e número de conta corrente, caso seja correntista do Banco Santander. 

 

A entrega dos documentos ocorrerá no dia 18/04/2022 no Setor de Recursos Humanos 

da Secretaria Municipal de Saúde (situada à Rua Vasco da Gama, 360, Bairro Vila 

Regina, Barreiras-BA, telefone (77)3613-8300/8310), no horário agendado, segundo 

cargo pretendido. 

 

Os documentos supramencionados deverão ser entregues na íntegra, sendo vedado o 

recebimento de documentação incompleta, conforme disposto no item 4.11 do Edital nº 

002/2021/SMS, e o não comparecimento dos candidatos nos locais, datas e horários 

estabelecidos a esta convocação, implica na exclusão do convocado no processo seletivo. 

 

 

 

Barreiras – Bahia, 13 de Abril de 2022. 

 

 

 

 

 

Melchisedec Alves das Neves 

Secretário Municipal de Saúde 
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ANEXO I 
 

  Candidato Inscrição Classificação 

  
  Técnico em Enfermagem (30h) 

  Data de apresentação para entrega dos 
documentos: 18/04/2022 das 08h às 11:30h 

  DAIANE PEREIRA ROCHEDO BASTOS 2100013093 1 

   REQUEREU A REINSERÇÃO NA ULTIMA POSIÇÃO DA LISTA 
DE CLASSIFICADOS NA 1ª CONVOCAÇÃO (DOM Nº 3523   

  

    

 

 

 

 

 

 

   

 


