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CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE RORAIMA CRM-RR. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO RH Nº 005/2022. 

                  A Presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Roraima, a Senhora Dra. Blenda 
Avelino Garcia, no uso de suas atribuições legais e regimentais que lhe são conferidas, pela Lei 3.268, de 30 de 
setembro de 1957, regulamentada pelo Decreto nº 44.045, de 19 de julho de 1958, e regido pela Lei nº 9.649, 
de 27 de maio de 1998, e CONSIDERANDO a proposta de contratação de servidor público no Regime CLT – 
Consolidação das Leis do Trabalho, através de Concurso Público instituído pelo Conselho Regional de Medicina 
do Estado de Roraima, pelo Edital de nº 001/2021, de 22 de novembro de 2021, para comporem o quadro de 
pessoal, RESOLVE convocar as pessoas abaixo relacionadas, para preenchimento de vagas, a comparecerem 
junto ao Departamento de Recursos Humanos, no prazo de cinco dias úteis, a contar da publicação deste, a 
fim de assumir o cargo o qual prestou Concurso Público.   

Nome da (o) Candidata (o) CLASSIFICAÇÃO Inscrição Cargo/Carga horária semanal: 

Diego da Silveira Santos 2 1654151 Administrador de Rede/40 horas. 

Francisco Alexandre dos Santos Souza. 2 1657473 Motorista/40 horas 

 

                    A candidata ora convocada deverá atender ao chamamento do presente EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO, munidos dos documentos que seguem abaixo relacionados para a contratação, sendo que, o 
descumprimento deste caracterizar-se-á, como desistência do cargo, não cabendo qualquer reclamação 
judicial ou extrajudicial com relação a presente CONVOCAÇÃO. 

Relação dos documentos que deverão ser apresentados pelos (as) convocados (as): 

1. Cédula de Identidade (R.G) e cópia;  
2. Certificado de reservista e cópia, quando couber; 
3. CNH - Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B”, somente para o cargo de motorista (cópia); 
4. Título de eleitor e cópia; 
5. Comprovante de voto da última eleição ou da justificativa da ausência e cópia; 
6. Comprovante de residência e cópia; 
7. Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.) e cópia; 
8. Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível exigido para o cargo, fornecido por 

instituição reconhecida pelo Ministério de Educação, comprovado por meio de apresentação de seu 
original e de cópia; 

9. Registro no Conselho Regional da Categoria Profissional, quando for o caso e, certidão de 
regularidade; 

10. Certidão de nascimento ou casamento e cópia; 
11. Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos e cópias, quando couber;  
12. Duas fotografias 3x4 recente, tirada de frente; 
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13. Laudo médico elaborado e assinado por Médico do Trabalho, com Registro de Qualificação de 
Especialista – RQE, demonstrando aptidão física favorável ao exercício das funções inerentes ao 
cargo aprovado; 

14. Laudo médico elaborado e assinado por Médico Psiquiatra, com Registro de Qualificação de 
Especialista - RQE, demonstrando aptidão mental favorável ao exercício das funções inerentes ao 
cargo aprovado;  

15. Certidões negativas de antecedentes criminais, fornecidas pela Justiça Estadual e Justiça Federal, 
onde o candidato residiu nos cinco últimos anos. 

16. Declaração dos bens e valores que constituem seu patrimônio; 
17. Declaração quanto ao exercício de outro cargo, emprego ou função pública; 
18. Declaração de que não exerce outro cargo, emprego ou função pública. 
19. Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, com o número de inscrição no PIS/PASEP;  
20. Abertura de conta corrente junto a Instituição do Banco do Brasil S/A; 
21. Curriculum Vitae.  

Prédio do Conselho Regional de Medicina do Estado de Roraima – CRM-RR, AV. VILLE ROY Nº 4123, Bairro 
Canarinho, RH, aos dezessete dias do mês de outubro do ano de 2022. 

 
 
 
 

Dra. Blenda Avelino Garcia 
Presidente do CRM-RR. 

 

 

 

                                                                                     Ana Morais Alves  
                                                                          Gestora do Departamento de RH. 
                                                                                             CRM-RR 

 

 

 

                                                                                   Marcelo Cabral Barbosa 
                                                                                 Administrador do CRM-RR 
               
                                                                                       

 


