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CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 08
O Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu - CISI, pessoa jurídica de direito
privado, inscrito no CNPJ/MF sob nº 00.879.976/0001-86, através de seu presidente Adilto
Luis Ferrari, no uso de suas atribuições legais e com base no Edital de Concurso Público por
Seleção Competitiva Pública nº 01/2014, com homologação do Resultado Final do Concurso
em Edital nº 08/2015,
CONVOCA
O seguinte candidato aprovado no Concurso Público por Seleção Competitiva Pública
nº 01/2014:

PARA O CARGO DE ANALISTA EM INFORMÁTICA:
Classificação 1º

-

FABRÍCIO ALESSI STEINMACHER

O aprovado ora convocado deverá comparecer ao Setor Administrativo do Consórcio
Intermunicipal de Saúde Iguaçu, sito no Prolongamento da Rua Iguaçu, s/nº - Loteamento
Santos Dumont, Bairro Nazaré, Medianeira/PR, no período de 08 a 10 de junho de 2016 para
declarar se aceita a vaga ofertada devendo, neste caso,
Apresentar os seguintes documentos:
I - Cédula de Identidade (RG) ou protocolo da identidade e fotocópia;
II - Certificado de reservista e fotocópia (quando couber);
III - Título de eleitor e fotocópia;
IV - Comprovante de voto na última eleição ou a justificativa da ausência e fotocópia;
V - Cadastro de Pessoa Física (CPF) e fotocópia;
VI – Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Categoria “D” para o emprego de motorista e
fotocópia;
VII – Registro no órgão da classe e fotocópia autenticada em cartório (quando for o caso);
VIII – Certidão de nascimento ou casamento e fotocópia;
IX – Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos e fotocópia, quando couber;
X – Uma fotografia 3x4 recente, tirada de frente;
XI – Certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Estadual e Justiça
Federal, onde o candidato residiu nos 5 (cinco) últimos anos;
XII – Comprovante de escolaridade exigida e fotocópia autenticada em cartório;
XIII – Comprovante de endereço;
XIV – Número de inscrição no PIS/PASEP/NIT, se possuir;
XV – Declaração sobre o exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública e, nos
casos que a lei indicar;
XVI- Declaração de bens e valores que constituam seu patrimônio em conformidade com a
Lei Federal nº 8.249/92;
XVII – Cópia autenticada dos títulos obtidos;
XVIII - Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;
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XIX - Carteira de vacinação dos filhos menores de 14 anos e fotocópia.
O não comparecimento do convocado no prazo acima previsto, até a data fixada,
importará na respectiva perda da vaga e na sua consideração como desistente.

Medianeira, 07 de junho de 2016.

Adilto Luis Ferrari
Presidente Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu

