RELAÇÃO DE APROVADOS DO CADASTRO RESERVA NO PROCESSO DE RECRUTAMENTO,
SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, REFERENTE AO EDITAL Nº 001/2021
O Instituto CEM, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 12.053.184/0005-60, em atenção
ao Processo Seleção de Pessoal referente ao recrutamento, seleção e contratação de pessoal, para o
preenchimento de vagas e provimento junto à POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE QUIRINÓPOLIS, localizada à
área institucional nº 01, limitada pela Rua 03, Rua 05, Rua 04 e Rua 01, localizada no Bairro Residencial Atenas,
CEP 75.860-000, Quirinópolis – Goiás, torna público o nome dos aprovados na Terceira etapa realizada com os
candidatos do cadastro reserva, do processo de Recrutamento, Seleção e Contratação de pessoal, conforme
previsto no Anexo II do Edital nº 001/2021.
Os candidatos serão convocados para comparecer, impreterivelmente, no Departamento de Recursos Humanos – RH da
Policlínica Regional de Quirinopolis, portando os documentos indicados no Anexo IV do Edital, para o Processo Admissional
e realização do Exame Admissional.
A contratação do candidato dar-se-á somente após a apresentação, verificação e validação dos documentos relacionados no
Anexo IV do Edital.
O Departamento de Recursos Humanos do Instituto CEM poderá solicitar do candidato o fornecimento de outros
documentos, além daqueles previstos no Anexo IV, para a finalidade de comprovar a sua qualificação profissional e/ou
habilidade laboral, incluindo a apresentação de documento comprobatório de graduação/formação específica, registro ou
protocolo de registro no Órgão/Conselho de Classe Profissional, juntamente com o atestado de “nada consta” junto a este
Órgão/Conselho.
Além da apresentação da documentação acima relacionada, antes da contratação o candidato deverá apresentar o seu
Atestado de Saúde Ocupacional – ASO, expedido por médico do trabalho indicado pelo Instituto CEM, demonstrando estar
apto para o exercício do cargo/função que será contratado.
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Quirinópolis, 25 de Junho de 2021.
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