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CHAMAMENTO EMERGENCIAL Nº004/2022 

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

CONVOCAÇÃO 003 do Chamamento Emergencial 004/2022. 

Cargo: Recepcionista 
Nº Nome Pontuação Situação 
31 Bianca de Cássia Oliveira Nunes 5,00 Classificada 

32 Fernando de Oliveira Correa 5,00 Classificada 

 
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 11/03/2022: 

a) Uma Foto 3X4 (colorida); 

b) Conta Bancária do Santander (somente conta do Banco Santander); 

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) Certidão de nascimento (se solteiro), com data de emissão inferior a 90 dias; 

j) Certidão de casamento (se casado) (com data de emissão inferior a 90 dias) e CPF 

do cônjuge; 

k) Certidão de Nascimento e CPF de filhos dependentes; 

l) Comprovante de conclusão do ensino médio (frente e verso); 

m) Certidão Civil Negativa - Site TJMG http://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/ > Certidão 

Judicial > Emissão de Certidões Judiciais > Solicitar Certidão Judicial > Link de acesso ao 

Sistema de Emissão de Certidão > Natureza Civil Negativa – Tipo Normal - Comarca de Patos 

de Minas  

n) Certidão Criminal Negativa - Site TJMG http://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/ > Certidão 

Judicial > Emissão de Certidões Judiciais > Solicitar Certidão Judicial > Link de acesso ao 

Sistema de Emissão de Certidão > Natureza Criminal – Tipo Normal - Comarca de Patos de 
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Minas. 

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

p) Comprovante de Regularidade do CPF - Site Receita Federal (deve constar regular); 

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

INSS (completo com todas as páginas); 

r) Exame pré admissional: deve ser realizado obrigatoriamente na Gerência de Medicina 

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

Providenciar os exames listados no Decreto no Site da Prefeitura de Patos de Minas, link 

GESAT, observando os exames de acordo com o cargo a ser ocupado, e entrar em contado 

com a Gerência de Medicina do Trabalho do Município no telefone 34 38229760 para agendar 

o dia do exame; 

s) Para os convocados que tiveram alteração no nome, devem os mesmo verificarem se 

todos os documentos como por exemplo titulo de eleitor, cpf e demais documentos  constem o 

mesmo nome; 

t) O envio dos documentos só é possível em uma única vez, em um único processo. Os 

documentos devem está completos sem cortes nas cópias e legíveis. 

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

será automaticamente considerado desistente da vaga. 

v) Após apresentação da documentação, o convocado receberá, o encaminhamento com 

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

convocado não deve iniciar suas atividades sem a liberação da Diretoria de Gestão 

Administrativa. 

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

apresentação dos documentos de admissão, conforme exigido acima, e que alguma 

inconsistência pode incorrer na não conclusão do processo de admissão. 

Patos de Minas, 3 de março de 2022.  

   

                

Ana Carolina Magalhães Caixeta 

Secretária Municipal de Saúde 
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