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CHAMAMENTO EMERGENCIAL Nº001/2022 

A Secretária Municipal de Saúde de Patos de Minas no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICO, a 

CONVOCAÇÃO 001 do Chamamento Emergencial 001/2022. 

Cargo: Recepcionista 
Nº Nome Pontuação Situação 
4 Rosimar Dias de Sousa 85 Classificado 

 O candidato convocado deverá apresentar para fins de assinatura e celebração do 
Contrato Administrativo, obrigatoriamente, através do 

link  https://patosdeminas.prefeituras.net (Aprova Digital, Novo, Processo Digital, 5 - 

Secretaria de Administração Admissional, solicitar), cópia legível dos documentos listados a 
seguir, até o dia 17/01/2022: 
a) Uma Foto 3X4 (colorida); 

b) Conta Bancária do Santanter; 

c) Comprovante de endereço atualizado; 

d) Carteira de Identidade (RG); 

e) CPF; 

f) Título de Eleitor; 

g) PIS, PASEP; 

h) Certificado de Reservista/Quit. Obrig Militar (sexo masculino); 

i) Registro Conselho da Categoria; 

j) Certidão de nascimento (se solteiro); 

k) Certidão de casamento e CPF do cônjuge; 

l) Certidão de Nascimento e CPF de filhos dependentes; 

m) Comprovante de Escolaridade – Original e Cópia; 

n) Certidão de Ação Civil - Site TJMG; 

o) Certidão de Antecedentes Criminais - Site TJMG; 

p) Certidão de quitação com as obrigações eleitorais – Site TREMG; 

q) Comprovante de Regularidade do CPF - Site Receita Federal; 

r) CNIS – O extrato, com todo o demonstrativo das contribuições previdenciárias -Site do 

INSS; 

s) Exame pré admissional, que deve ser realizado obrigatoriamente na Gerência de 

Medicina do Trabalho do Município, situada a Rua José Pascal, 207 - Bairro Santo Antônio. 

Apresentar no ato do exame pré admissional os seguintes exames complementares: 

https://patosdeminas.prefeituras.net/
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Hemograma Completo, Glicemia jejum, Anti-HbsAg, Anti-HCV, Laudo psicológico para 

apetidão para o trabalho (emitido por psicólogo clínico ou organizacional.), cópia do cartão de 

vacina atualizado (hepatite B, febre amarela, tétano, covid-19) e rubéola, apenas para 

mulheres. Para agendar o dia do exame pré admissional e para maiores informações sobre os 

exames complementares entrar contado com a Gerência de Medicina do Trabalho do 

Município-GESAT no telefone 34 38229760 e 38229759. 

 O envio dos documentos só é possível em uma única vez. 

 Caso o convocado não apresente toda a documentação no prazo acima estabelecido, será 

automaticamente considerado desistente da vaga. 

 Após apresentação da documentação, o convocado receberá, o encaminhamento com a 

autorização para o início das Atividades e apresentação na respectiva Lotação.  

Ressalte-se que é de inteira responsabilidade do candidato convocado a apresentação dos 

documentos conforme exigido acima, e que alguma inconsistência pode incorrer na não inclusão em 

folha de pagamento. 

Patos de Minas, 11 de janeiro de 2022.       

                 

Ana Carolina Magalhães Caixeta 

Secretária Municipal de Saúde 


