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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA
EDITAL CONVOCAÇÃO - MARIA LUCIA SILVA - CONSAÚDE
CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS :
O Consórcio Público Inter federativo de Saúde do Extremo Sul – CONSAUDE convoca a
candidata MARIA LUCIA SILVA, opção de emprego público n° 035, no PROCESSO
SELETIVO PARA EMPREGO PÚBLICO DA POLICLÍNICA DA REGIÃO DE TEIXEIRA DE
FREITAS – Edital n. 001/2019, na ordem de chamada do candidato classificado nos Termos
do Edital do Concurso Público n. 001/2019.
Período impreterível para entrega de documentos:
De 22/07/2019 à 26/07/2019
Horário: 08:00 às 12:00h
Local: SEDE DO CONSAÚDE
Avenida Uirapuru, nº 2015, Monte Castelo, Teixeira de Freitas/BA
O candidato deverá comparecer munido de seus documentos conforme previsto no Edital de
Processo Seletivo para Emprego Público 01/2019, item 18.5.
18.5 Para o ato de contratação o candidato, além dos demais requisitos previstos neste
Edital, deverá apresentar os seguintes documentos em ORIGINAL:
a)Carteira de Trabalho e Previdência Social;
b) Declaração de acumulação de cargo, emprego ou função pública quando for o caso, ou
negativa de acumulação,para fins do disposto no art. 37, incisos XVI e XVII, da Constituição
Federal;
c) Certidões negativas de antecedentes criminais expedidas pelos Foros da Justiça Federal
(www.trf1.gov.br) e Estadual (CARTÓRIO DISTRIBUIDOR) dos locais onde residiu nos
últimos 5 (cinco) anos;
d) Atestado médico comprovando aptidão física e mental, após exames médicos
admissionais definidos pelo Consórcio Inter federativo;
18.5.1 Em fotocópias:
a) Certificado ou diploma de conclusão que comprove a escolaridade exigida para função,
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autenticado;
b) Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B” para o emprego de Técnico
Profissionalizante A;
c) Inscrição no órgão de classe da categoria (quando o emprego exigir);
d) Cédula de Identidade (RG) (2 vias);
e) Cadastro de Pessoa Física – CPF (2 vias)
f) Comprovante de Residência (2 vias);
g) Certidão de Nascimento ou Casamento (do candidato);
h) Certidão de Nascimento dos Filhos Menores;
i) Caderneta de Vacinação de filhos menores de 5 (cinco) anos;
j) Comprovante de atualização militar, se do sexo masculino;
k) Número do PIS ou do PASEP;
l) Título de Eleitor, com comprovantes de voto da última eleição, ou certidão de quitação
com a Justiça Eleitoral;
m) demais documentos que o Consórcio Inter federativo Julgar necessários, posteriormente
informados
Teixeira de Freitas/BA, 19 de Julho de 2019.
RAFAEL DE OLIVEIRA GAMA SANTOS - DIRETOR DO CONSAÚDE

EDITAL CONVOCAÇÃO - RODRIGO GOMES PEREIRA - CONSAÚDE
CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS :
O Consórcio Público Inter federativo de Saúde do Extremo Sul – CONSAÚDE convoca o
candidato RODRIGO GOMES PEREIRA, opção de emprego público n° 011, no PROCESSO
SELETIVO PARA EMPREGO PÚBLICO DA POLICLÍNICA DA REGIÃO DE TEIXEIRA DE
FREITAS – Edital n. 001/2019, na ordem de chamada do candidato classificado nos Termos
do Edital do Concurso Público n. 001/2019.
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Período impreterível para entrega de documentos:
De 22/07/2019 à 26/07/2019
Horário: 08:00 às 12:00h
Local: SEDE DO CONSAÚDE
Avenida Uirapuru, nº 2015, Monte Castelo, Teixeira de Freitas/BA
O candidato deverá comparecer munido de seus documentos conforme previsto no Edital de
Processo Seletivo para Emprego Público 01/2019, item 18.5.
18.5 Para o ato de contratação o candidato, além dos demais requisitos previstos neste
Edital, deverá apresentar os seguintes documentos em ORIGINAL:
a)Carteira de Trabalho e Previdência Social;
b) Declaração de acumulação de cargo, emprego ou função pública quando for o caso, ou
negativa de acumulação,para fins do disposto no art. 37, incisos XVI e XVII, da Constituição
Federal;
c) Certidões negativas de antecedentes criminais expedidas pelos Foros da Justiça Federal
(www.trf1.gov.br) e Estadual (CARTÓRIO DISTRIBUIDOR) dos locais onde residiu nos
últimos 5 (cinco) anos;
d) Atestado médico comprovando aptidão física e mental, após exames médicos
admissionais definidos pelo Consórcio Interfederativo;
18.5.1 Em fotocópias:
a) Certificado ou diploma de conclusão que comprove a escolaridade exigida para função,
autenticado;
b) Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B” para o emprego de Técnico
Profissionalizante A;
c) Inscrição no órgão de classe da categoria (quando o emprego exigir);
d) Cédula de Identidade (RG) (2 vias);
e) Cadastro de Pessoa Física – CPF (2 vias)
f) Comprovante de Residência (2 vias);
g) Certidão de Nascimento ou Casamento (do candidato);
h) Certidão de Nascimento dos Filhos Menores;
i) Caderneta de Vacinação de filhos menores de 5 (cinco) anos;
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j) Comprovante de atualização militar, se do sexo masculino;
k) Número do PIS ou do PASEP;
l) Título de Eleitor, com comprovantes de voto da última eleição, ou certidão de quitação
com a Justiça Eleitoral;
m) demais documentos que o Consórcio Inter federativo Julgar necessários, posteriormente
informados
Teixeira de Freitas/BA, 19 de Julho de 2019.
RAFAEL DE OLIVEIRA GAMA SANTOS - DIRETOR DO CONSAÚDE

EDITAL CONVOCAÇÃO - TAINAN NERES ROCHA - CONSAÚDE
CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS
O Consórcio Público Inter federativo de Saúde do Extremo Sul – CONSAUDE convoca a
candidata TAINAN NERES ROCHA, opção de emprego público n° 102, no PROCESSO
SELETIVO PARA EMPREGO PÚBLICO DA POLICLÍNICA DA REGIÃO DE TEIXEIRA DE
FREITAS – Edital n. 001/2019, na ordem de chamada do candidato classificado nos Termos
do Edital do Concurso Público n. 001/2019.
Período impreterível para entrega de documentos:
De 22/07/2019 à 26/07/2019
Horário: 08:00 às 12:00h
Local: SEDE DO CONSAÚDE
Avenida Uirapuru, nº 2015, Monte Castelo, Teixeira de Freitas/BA
O candidato deverá comparecer munido de seus documentos conforme previsto no Edital de
Processo Seletivo para Emprego Público 01/2019, item 18.5.
18.5 Para o ato de contratação o candidato, além dos demais requisitos previstos neste
Edital, deverá apresentar os seguintes documentos em ORIGINAL:
a)Carteira de Trabalho e Previdência Social;
b) Declaração de acumulação de cargo, emprego ou função pública quando for o caso, ou
negativa de acumulação,para fins do disposto no art. 37, incisos XVI e XVII, da Constituição
Federal;
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c) Certidões negativas de antecedentes criminais expedidas pelos Foros da Justiça Federal
(www.trf1.gov.br) e Estadual (CARTÓRIO DISTRIBUIDOR) dos locais onde residiu nos
últimos 5 (cinco) anos;
d) Atestado médico comprovando aptidão física e mental, após exames médicos
admissionais definidos pelo Consórcio Inter federativo;
18.5.1 Em fotocópias:
a) Certificado ou diploma de conclusão que comprove a escolaridade exigida para função,
autenticado;
b) Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B” para o emprego de Técnico
Profissionalizante A;
c) Inscrição no órgão de classe da categoria (quando o emprego exigir);
d) Cédula de Identidade (RG) (2 vias);
e) Cadastro de Pessoa Física – CPF (2 vias)
f) Comprovante de Residência (2 vias);
g) Certidão de Nascimento ou Casamento (do candidato);
h) Certidão de Nascimento dos Filhos Menores;
i) Caderneta de Vacinação de filhos menores de 5 (cinco) anos;
j) Comprovante de atualização militar, se do sexo masculino;
k) Número do PIS ou do PASEP;
l) Título de Eleitor, com comprovantes de voto da última eleição, ou certidão de quitação
com a Justiça Eleitoral;
m) demais documentos que o Consórcio Inter federativo Julgar necessários, posteriormente
informados
Teixeira de Freitas/BA, 19 de Julho de 2019.
RAFAEL DE OLIVEIRA GAMA SANTOS - DIRETOR DO CONSAÚDE

EDITAL CONVOCAÇÃO - GERALFRED FERREIRA VIANA - CONSAÚDE
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CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS
O Consórcio Público Inter federativo de Saúde do Extremo Sul – CONSAUDE convoca o
candidato GERALFRED FERREIRA VIANA, opção de emprego público n° 010, no
PROCESSO SELETIVO PARA EMPREGO PÚBLICO DA POLICLÍNICA DA REGIÃO DE
TEIXEIRA DE FREITAS – Edital n. 001/2019, na ordem de chamada do candidato
classificado nos Termos do Edital do Concurso Público n. 001/2019.
Período impreterível para entrega de documentos:
De 22/07/2019 à 26/07/2019
Horário: 08:00 às 12:00h
Local: SEDE DO CONSAÚDE
Avenida Uirapuru, nº 2015, Monte Castelo, Teixeira de Freitas/BA
O candidato deverá comparecer munido de seus documentos conforme previsto no Edital de
Processo Seletivo para Emprego Público 01/2019, item 18.5.
18.5 Para o ato de contratação o candidato, além dos demais requisitos previstos neste
Edital, deverá apresentar os seguintes documentos em ORIGINAL:
a)Carteira de Trabalho e Previdência Social;
b) Declaração de acumulação de cargo, emprego ou função pública quando for o caso, ou
negativa de acumulação,para fins do disposto no art. 37, incisos XVI e XVII, da Constituição
Federal;
c) Certidões negativas de antecedentes criminais expedidas pelos Foros da Justiça Federal
(www.trf1.gov.br) e Estadual (CARTÓRIO DISTRIBUIDOR) dos locais onde residiu nos
últimos 5 (cinco) anos;
d) Atestado médico comprovando aptidão física e mental, após exames médicos
admissionais definidos pelo Consórcio Inter federativo;
18.5.1 Em fotocópias:
a) Certificado ou diploma de conclusão que comprove a escolaridade exigida para função,
autenticado;
b) Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B” para o emprego de Técnico
Profissionalizante A;
c) Inscrição no órgão de classe da categoria (quando o emprego exigir);
d) Cédula de Identidade (RG) (2 vias);
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e) Cadastro de Pessoa Física – CPF (2 vias)
f) Comprovante de Residência (2 vias);
g) Certidão de Nascimento ou Casamento (do candidato);
h) Certidão de Nascimento dos Filhos Menores;
i) Caderneta de Vacinação de filhos menores de 5 (cinco) anos;
j) Comprovante de atualização militar, se do sexo masculino;
k) Número do PIS ou do PASEP;
l) Título de Eleitor, com comprovantes de voto da última eleição, ou certidão de quitação
com a Justiça Eleitoral;
m) demais documentos que o Consórcio Inter federativo Julgar necessários, posteriormente
informados
Teixeira de Freitas/BA, 19 de Julho de 2019.
RAFAEL DE OLIVEIRA GAMA SANTOS - DIRETOR DO CONSAÚDE
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