
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTARIA PMST/SMS Nº 074, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021. 
 

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 e Edital nº 002/2021de 
abertura do Processo Seletivo Simplificado, nos termos do ato publicado do Resultado Final e 
Classificação, e consoante a ERRATA N.006 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2021 e ERRATA N.007 DE 
06 DE DEZEMBRO DE 2021, PORTARIA PMST/SMS Nº 059, DE 26 DE OUTUBRO DE 2021, 
CONVOCA os aprovados e classificados para contratação por ordem de classificação, de acordo 
com a Homologação de Resultado Final publicado na PORTARIA PMST/SMS Nº 058, DE 26 DE 
OUTUBRO DE 2021. 

 
I – Estão convocados os seguintes candidatos: 

  

 
FUNÇÃO: ODONTÓLOGO 

 OPCAO01 
 

Ordem Inscrição Nome CPF Prova Avaliação 

Curricular 

Nota Status 

2 793673 JOSÉ SANDERLEY SIQUEIRA LEITE 11495981401 75.0 38.0 60.20 Aprovado e Classificado 

 
FUNÇÃO: MOTORISTA  

 OPCAO04 
 

Ordem Inscrição Nome CPF Avaliação 

Curricular 

Nota Status 

11 469220 KLEBSON KLEY SILVA MAGALHAES 74824872472 60.0 60.00 Aprovado e Classificado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

II - Não houve aprovado para as vagas de PCD, convocação das vagas remanescentes. 
 
III - Os candidatos devem comparecer à Secretaria Municipal de Saúde, no setor de Recursos Humanos, localizado 
na Rua Irnério Inácio, nº 132 – Nossa Senhora da Penha, nesta cidade, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a 
contar de 14 de dezembro a 17 de dezembro de 2021, no horário entre 08h00 e 13h, juntamente com a 
apresentação dos documentos para a contratação e comprovação de preenchimento dos requisitos citados no 
edital, sob pena de ser considerado desistente, sendo automaticamente excluído do Processo Seletivo Simplificado; 
 
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) Cartão de Comprovação de Vacinação COVID-19. 1ª e 2ª Dose (ou agendamento). 
o) 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; 

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

q) Contatos telefônicos atualizados e email.  
r)  

V- Fixar que o prazo de vigência dos contratos temporários provenientes da seleção pública será de até 12 (doze) 
meses, a contar da data de contratação, podendo ser prorrogado por até 12 (doze) meses, através de Termo Aditivo, 
conforme necessidade que deverá ser solicitada e justificada mediante ofício; 
 

VI. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

VII. Revogam-se as disposições em contrário. 
 

Serra Talhada, 13 de dezembro de 2021. 
 
 

LISBETH ROSA DE SOUZA LIMA 
Secretária Municipal de Saúde  

Portaria PMST/GP nº 067/2021 
 
 
 


