
ATENÇÃO 
 

Todos os candidatos aprovados constantes na lista da terceira 
Convocação de Classificação do PSS Médicos deverão comparecer 
ao Centro Administrativo da Saúde Dr. Gilvan Rocha, localizado na 
Avenida Augusto Franco, 3150 bairro Ponto Novo, CEP 49047- 040 
em Aracaju-SE e apresentar os documentos que registraram durante 
a inscrição no Processo Seletivo Eletrônico conforme o calendário de 
apresentação divulgado abaixo; - O candidato que não conseguir por 
algum motivo se apresentar no horário previsto determinado pelo 
calendário poderá se apresentar no mesmo dia ou dias posteriores 
munidos de toda documentação, mas obedecerá a disponibilidade de 
vagas disponíveis no momento de sua apresentação, sendo a data 
limite para apresentação da documentação o dia 01 de abril de 2019 
até as 16:00h; - A não conformidade ou não apresentação dos 
documentos comprobatórios implicará na desclassificação 
automática do candidato conforme previsto no edital; - O não 
comparecimento do candidato até 16:00h da data limite de 01 de abril 
de 2019 implicará na condição de desistência do candidato à vaga 
pleiteada, salvo os casos de apresentação de justificativa legal 
apresentada dentro do prazo legal de apresentação do mesmo; - Só 
serão aceitos e avaliados as documentações dos candidatos que 
apresentarem seus documentos em meio físico em via original (não 
serão aceitas fotocópias ou arquivos eletrônicos); - Serão aceitos que 
representantes legais possam apresentar a documentação do 
candidato desde que munidos de procuração válida e documento de 
identificação com foto em nome do representante; - O candidato que 
não cumprir com qualquer um dos itens regulamentares do Edital do 
processo seletivo será automaticamente desclassificado pela banca 
avaliadora; - Ressalta-se que toda documentação de comprovação 
realizada estará sujeita a conferência posterior ao ato de sua 
apresentação junto aos órgãos e instituições de emissão para 
validação e comprovação de veracidade das informações; - Para 
validar sua contratação o candidato obedecerá a organização do 
serviço de atendimento aos Classificados cumprindo a todas etapas 
necessárias à efetivação de sua contratualização. 
 
 
 
 
 
 
 



CRONOGRAMA DE APRESENTAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS 
NA TERCEIRA CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

MÉDICOS FHS/2018 
 

ESPECIALIDADES MÉDICAS 

CARGO CLASSIFICAÇÃO DO 
CANDIDATO 

DATA DE 
APRESENTAÇÃO DO 

CANDIDATO 

HORÁRIO DE 
APRESENTAÇÃO DO 

CANDIDATO 

MÉDICO - ULTRASSONOGRAFIA 01 ao 02 29/03/2019 14hs às 15hs 

 MÉDICO - NEUROLOGISTA 01 ao 03 29/03/2019 14hs às 15hs 

MÉDICO - OFTALMOLOGISTA 01 ao 02 29/03/2019 14hs às 15hs 

 
 
 
 

CRONOGRAMA DE APRESENTAÇÃO 
 

ESPECIALIDADES MÉDICAS 
 
 

Id Vaga =>  MÉDICO - ULTRASSONOGRAFIA 
  Inscricao Nome Cpf Deficiente Pontuacao 
1 24.779 WALLESKA YMYRA MENEZES TORRES 01070513547 Não 23,50 
2 24.960 MAURICIO CUNHA GUIMARAES 00406772576 Não 0,00 

      
      
Id Vaga =>  MÉDICO - NEUROLOGISTA 
  Inscricao Nome Cpf Deficiente Pontuacao 
1 24.336 LARISSY LIMA SANTOS 83972633572 Não 4,00 
2 25.127 PHILLIP NICOLAU GUIMARAES DE ALMEIDA 05383095470 Não 0,00 
3 24.845 KANDICE CARVALHO CAETANO 02858771510 Não 0,00 

      
      
Id Vaga =>  MÉDICO - OFTALMOLOGISTA 
  Inscricao Nome Cpf Deficiente Pontuacao 
1 25.095 ANA CÂNDIDA BISPO DE FRANCA GOMES 00673435547 Não 4,00 
2 25.096 MARCELA SOUZA GARCEZ 81893370500 Não 3,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


