
 
 

ERRATA 001/2021  
PORTARIA PMST/SMS Nº 059, DE 26 DE OUTUBRO DE 2021. 

 
ERRATA DE COMPLEMENTAÇÃO A DOCUMENTAÇÃO DE 
CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR 
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE DIVERSOS 
PROFISSIONAIS.  

 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA PREFEITURA DE SERRA TALHADA, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso 
de suas atribuições legais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal nº 1.711, de 14 de junho de 2019, Edital nº 001/2021, de 
abertura do Processo Seletivo Simplificado, nos termos do ato publicado do Resultado Final e Classificação, Errata de complementação a 
documentação exigível no inciso IV consoante a PORTARIA PMST/SMS Nº 059, DE 26 DE OUTUBRO DE 2021. 
 
IV – O candidato deverá apresentar a seguinte documentação para contratação:   
 

a) Atestado de aptidão física e mental - Atestado admissional emitido por médico do trabalho; 
b) CPF - Cadastro de Pessoa Física (original e cópia) e Cédula de Identidade (original e cópia); 
c) Cartão PIS ou PASEP (caso não seja o primeiro contrato de trabalho – original e cópia); 
d) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (original e cópia) 
e) Identidade Profissional (registro no órgão fiscalizador da profissão), quando for o caso (original e cópia); 
f) Título de Eleitor e a comprovação do cumprimento das obrigações eleitorais (original e cópia); 
g)  01 (uma) foto colorida 3x4 (três por quatro) recente; 
h) Certidão de Nascimento, se solteiro; ou Certidão de Casamento, se casado (original e cópia); 
i) Certificado Militar (cumprimento de obrigação militar), quando sexo masculino (original e cópia); 
j) Registro Civil dos filhos e CPF, menor de idade, se houver (original e cópia); Comprovante de matricula ou carteira de 

vacina, a depender da idade (original e cópia); 
k) Comprovação do nível de escolaridade exigida para o cargo/especialidade pleiteado (original e cópia); 
l) Comprovante de Residência (original e cópia); 
m) Conta Corrente-Bradesco (original e cópia); 
n) Certidão ou Declaração de vinculo público nos casos pertinentes aos casos compatibilidade e/ou declaração de que não 

possuo vínculo, direta ou indiretamente, com a Administração Pública FEDERAL, ESTADUAL ou MUNICIPAL e termo de 
responsabilidade de adimplemento junto ao Conselho de Classe pertinente – Doc. anexo;  

o) Aos cargos de motorista a obrigatoriedade de apresentação da CNH válida ao ato de inscrição (original e cópia); 
 
  
 

Serra Talhada PE, 27 de outubro de 2021. 
 
 
 

LISBETH ROSA DE SOUZA LIMA 
Secretária Municipal de Saúde 
Portaria PMST/GP nº 067/2021 

 
 


