
 
GOVERNO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 
6ª CONVOCAÇÃO 

PROCESSO SELETIVO nº 03/2019 – RENASCER 

 

O Presidente da Fundação Renascer, no uso das suas atribuições, CONVOCA os candidatos habilitados e classificados no 

Processo Seletivo Simplificado 01/2020, discriminados no anexo desta convocação, para entrega de documentos, exames e laudos 

médicos a diante relacionados, através do e-mail: documentos.concurso@sead.se.gov.br, até dia 16/10/2020, especificando no 

campo assunto: 6ª Convocação - PSS 03/2019, para fins de perícia médica e procedimentos de contratação.. 

 

OBSERVAÇÕES 

a) Para o cargo de Orientador Social deve observada a possibilidade de acumulação de cargos públicos de acordo com exceção 

prevista na constituição federal, art. 37, inciso XVI, mesmo que este seja aposentado ou vinculado à esfera Municipal ou Federal, 

de acordo com exceção constitucional prevista no Art. 37, Inciso XVI. 

b) Apresentar os ORIGINAIS DOS DOCUMENTOS ANEXADOS no ato da inscrição (CTPS, CNIS, Declarações etc). 

c) Conforme Lei Estadual nº 6.691/2009, Art. 4º § 2º “É vedada a contratação da mesma pessoa, ainda que para serviços 

diferentes, durante o período de 6 (seis) meses a contar do término do contrato”. 

d) PESSOA COM DEFICIÊNCIA: Apresentar Relatório Médico (também na apresentação dos documentos) da especialidade 

envolvida no tipo de deficiência e exames complementares compatíveis ao enquadramento como tal.  

 

Documentos: 

1 Foto 3x4 

Cópia da Carteira de Identidade, acompanhada de original; 

Cópia do CPF, acompanhada de original; 

Cópia do Título de Eleitor, acompanhada de original, e certidão de quitação da Justiça Eleitoral; 

Extrato do PIS/PASEP (pode ser solicitado nas agências do Banco do Brasil ou Caixa); 

Cópia da Conta Corrente do BANESE (Caso não possua, solicitar previamente no Setor de Concursos); 

Cópia do Comprovante de Residência; 

Cópia do Certificado de Reservista ou Alistamento Militar (candidato masculino); 

Cópia do Certificado de escolaridade, em conformidade com a exigência do cargo, acompanhado de original; 

Certidão de Antecedentes Criminais; (www.ssp.se.gov.br) 

Certidão de Quitação da Justiça Eleitoral e Certidão de Crimes Eleitorais e (www.tre-se.jus.br) 

Certidões Negativas Estadual e Federal (www.tjse.jus.br e www.jfse.jus.br) – CRIMINAIS/PENAL 

Em caso de Servidor Público, apresentar certidões constando não ter sofrido sanções de natureza administrativa, civis ou penais, 

adquirida no Setor Pessoal de cada Órgão (verificar a impossibilidade de acumulação de cargos na observação “a” ) 

Diagnóstico dos exames (Resultados dos exames)  

EXAMES LABORATORIAIS (Validade: 3 meses) 

Hemograma Grupo Sanguíneo e Fator RH Colesterol Triglicerídeos 

Glicemia Sorologia para LUES 

(VDRL) 

Parasitológico 

de Fezes 

Antígeno Prostático Específico (Homens acima de 40 

anos de idade) 

Uréia Creatinina Ácido Úrico Sumário de Urina 

OUTROS EXAMES/AVALIAÇÕES (Validade: 6 meses) 

Raio X do Tórax (PA e 

PERFIL) 

Exame Audiométrico (Audiometria tonal)  ECG 

Para todos os candidatos com idade acima de 40 anos, apresentar Teste Ergométrico em substituição ao ECG. 

Avaliação Psicológica: A avaliação psicológica consistirá na aplicação de baterias de testes e instrumentos psicológicos 

científicos que permitem identificar a compatibilidade de aspectos do candidato com as atribuições do cargo,visando verificar 

capacidade de concentração e atenção, tipos de raciocínio, controle emocional, relacionamento interpessoal e características de 

personalidade. 

Exame oftalmológico: Relatório do Médico especialista de aptidão funcional do ponto de vista oftalmológico. 

Candidato PcD visual deverá apresentar em laudo oftalmológico a aferição da acuidade visual e exame de campo visual 

computadorizado, de cada olho; 

2. Durante os exames médicos, a Perícia Médica poderá detectar a necessidade de exames complementares; 

3. A não comprovação dos requisitos acima exigidos, no ato da convocação, importará na desclassificação do candidato 

habilitado e na perda dos direitos decorrentes, conforme Edital. 

 Aracaju, 06 de novembro de 2020. 

 

WELLINGTON DANTAS MANGUEIRA MARQUES  

Presidente 

 

  

http://www.tjse.jus.br/
http://www.jfse.jus.br/


 
GOVERNO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

*Atenção: E-mail documentos.concurso@sead.se.gov.br 

Especificar no campo assunto: 6ª Convocação - PSS 03/2019 
Documentos separados dos exames, ambos em arquivo único no formato 

PDF  

 

 

 

Área Classificação Nome 

ORIENTADOR SOCIAL-PEDAGOGO 7 AMANDA GOIS SANTOS 

*Candidata com a contatação condicionada necessita entrar em contato com atendimento do setor de 
concursos (documentos.concurso@sead.se.gov.br ou 3226-2207) para conhecimento do motivo que a 
impede de assumir o cotrato e eventual solução. 
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