
Prezado (a) Senhor (a),
De acordo com o item 10.6 do Edital, convocamos V.Sa a comparecer à Secretaria
de Estado da Saúde do Piauí, localizada na Av. Pedro Freiras, S/N, Bairro: Centro
Administrativo, Bloco: A, CEP n° 64.018-900, Teresina – PI, no prazo máximo de 07
(sete)  dias  úteis  a  contar  da  data  de  recebimento  desta  convocação.  O  não
pronunciamento do candidato no prazo estabelecido permitirá à Secretaria de Saúde
do Piauí excluí-lo do Concurso Público.

Apresentar  02  (duas)  cópias  legíveis,  sendo  uma  autenticada,  dos  seguintes
documentos:

1- Carteira de Identidade;
2- Cartão de Identificação de Contribuinte – CIC/CPF;
3- PIS OU PASEP (com data de cadastro);
4- Título de Eleitor (com comprovante de votação atualizado);
5- Certidão  de  Reservista  ou  Dispensa  de  Incorporação,  se  do  gênero
masculino;
6- Comprovante de endereço atualizado;
7- Comprovante de Escolaridade exigido nos Quadros 1 a 11 do Edital;
8- Certidão de Casamento, quando for o caso;
9- Declaração  de  bens  que  constituem o  patrimônio  do  candidato  (cópia  da
declaração apresentada para imposto de renda, ou  digitada com firma reconhecida);
10-    Declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função
pública ou privada, anexando documentação comprobatória do vínculo;
11-    Laudo médico fornecido pela Perícia Médica do Estado - Centro Integrado de
Atenção ao  Servidor  do  Estado  do  Piauí  (Ciaspi),  localizado  na  Rua  Coelho  de
Resende, 500 - Centro (Sul), Teresina - PI, 64001-370) após apresentar os exames
abaixo:
     - Eletrocardiograma - raio-X do tórax - Glicemia - (em jejum)- original;
A perícia médica emitirá parecer terminativo, observando as informações prestadas
pelo  candidato  no  ato  da  inscrição,  a  natureza  das  atribuições  para  o
Cargo/Especialidade, a viabilidade das condições de acessibilidade e o ambiente de
trabalho, a possibilidade de utilização, pelo candidato, de equipamentos ou outros
meios  que  habitualmente  utilize  e  a  Classificação  Internacional  de  Doenças
apresentada;
12- Certidão  negativa  de  antecedentes  criminais  emitida  pelo  site:
http://www.tjpi.jus.br/themisconsulta/certidao;
13- 01 foto 3x4;
14- Conta corrente banco do Brasil em nome do concursado;


