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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA – 

ICISMEP  

  

  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 056/2018  

  

CONVOCAÇÃO DO (S) APROVADO (S) DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE 

EMPREGOS PÚBLICOS A TÍTULO PRECÁRIO 

  

 O SUPERINTENDENTE GERAL DA INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 

MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP, no uso de suas atribuições legais, de acordo com (legislação 

da Instituição), em conformidade com o Edital nº001/2015, publicado na Imprensa Oficial do 

Município de Betim, de 20/01/2015, homologado em 07/05/2015.  

  

RESOLVE  

  

 Art. 1º - CONVOCAR os (as) candidatos (as) abaixo relacionados (as), aprovados (as) e 

classificados (as) para os Cargos de TÉCNICO DE ENFERMAGEM 12X36 e ENFERMEIRO 12X36 

para a unidade Hospital Municipal de Contagem, a manifestar a vontade de ocupar VAGAS A 

TITULO PRECÁRIO de natureza temporária, 40 (quarenta) dias. Dado o início iminente das 

atividades, concede o período de dois dias úteis a partir da data de publicação do Diário Oficial 

do município de Betim 29/11/2018, para que os (as) candidatos (as) compareçam no 

Departamento de RH, situado na Rua São Jorge, nº 135, Bairro Brasileia, Betim/MG, CEP: 

32600-284, munidos da documentação exigida, relacionados no Anexo Único deste Edital, para 

fins de nomeação.  

  

CANDIDATO  CARGO  CLASSIFICAÇÃO  

ANA CRISTINA ALVES DA SILVA 

LEITE 

Enfermeiro 12x36 10°  

RENATA ISABEL DA SILVA Enfermeiro 12x36 11º 

DAISLENE DE OLIVEIRA MACHADO Enfermeiro 12x36 12º 
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HELENICE DO 

NASCIMENTO FRAZÃO 

SOUZA 

Técnico de Enfermagem 12x36  48º  

GUIOMAR BERABA DE SOUZA Técnico de Enfermagem 12X36 49°  

 

Parágrafo único – Os exames médicos e atestados de saúde ocupacional, de acordo com o 

PCMSO e PPRA serão agendados pela Instituição, após o aceite da vaga e respectiva entrega 

dos documentos relacionados no anexo único deste edital.  

Art. 2º - A documentação comprobatória da titulação poderá ser apresentada até a data da 

nomeação e é condição para que esta seja realizada.  

 Parágrafo Único – O não cumprimento dessa condição implicará na revogação do ato de 

nomeação e no cancelamento da matrícula, porventura gerada pela Departamento de Recursos 

Humanos da ICISMEP.  

    

Art. 3º -  Precluirá o direito à vaga do candidato que não comparecer, na data e local designado 

conforme estabelecido no artigo 1º do presente edital, não podendo, em qualquer hipótese 

reclamar a vaga futuramente. Deverá manifestar, em documento ou por escrito, a sua intenção 

de aguardar a próxima vaga, sob pena perder o direito à vaga.   

 Art.4º - O Anexo a este Edital encontra-se disponível no site da ICISMEP e se torna parte 

integrante do presente Edital.  

  

                    

  

  

  

EUSTAQUIO DA ABADIA AMARAL  

  

Superintendente Geral  
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ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 056/2018  

  

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA ADMISSÃO:  

  

  

Dados do colaborador   

Nome:   

Função:  Salário:  

Data de Admissão:   

Unidade:                                                            Setor:   

Horario:   

  

 

Identidade:   

Documentos originais:   

   

Carteira de trabalho    

02 (duas) foto 3X4 recente    

Atestado de medicina do trabalho (exame admissional)    

   

Carteira de trabalho (frente e verso)    

Cartão do PIS/PASEP    

Certidão de nascimento ou casamento    

Cópia de catão de vacina    

Carteira de identidade    

Cartão do cadastro de pessoa física - CPF    

Título de eleitor e comprovante de votação da última eleição    

Carteira de habilitação    

Certificado Militar de Reservista, para contratados do sexo masculino.    

Certificado de conclusão de curso (cópia autenticada em cartório) ou declaração 

de escolaridade, caso esteja regularmente matriculado em alguma instituição de 

ensino.  

  

Carteira profissional ou declaração emitida pelo conselho regulamentador da 

profissão (cópia autenticada em cartório)  
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Certificado do curso Protocolo de Manchester para cargo Enfermeiro    

Certidão de nascimento dos filhos, quando houver.    

Cópia de CPF de Dependentes de IR, quando houver    

Declaração escolar de filhos menores de 18 (dezoito) anos, quando houver.    

Comprovante de residência atualizado (mínimo 03 meses)    

Atestado de bons antecedentes, obtido pelo site da Polícia Civil de Minas Gerais.    

Cópia do cartão de correntista no Banco do Brasil, indicando de forma legível 

número da agência e conta corrente. (O termo para a abertura de conta salário 

será fornecido pela ICISMEP) 

    

Agência:  

_________ 

C/C  

_________  

  


