
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS PARA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA 

Processo Seletivo Edital nº 010/2018 

 

Nos termos do item 4.13 do Edital nº 010/2018 do Processo Seletivo da Secretaria Municipal de Saúde 

de Florianópolis, ficam os candidatos relacionados no anexo a este comunicado, inscritos para as vagas 

reservadas aos candidatos com deficiência, convocados para comparecerem perante a Gerência de Perícia 

Médica da Secretaria Municipal de Administração, para avaliação destinada a comprovar a condição declarada 

no Requerimento de Inscrição. 

Os candidatos deverão comparecer pessoalmente na Gerência de Perícia Médica da Secretaria 

Municipal de Administração, Rua Conselheiro Mafra nº 656, Centro, Florianópolis, SC, no dia 19 de 

novembro de 2018, no respectivo horário de atendimento informado no anexo desta convocação, munidos de 

documento de identificação. Não será atendido o candidato que se apresentar após o horário determinado. 

O atendimento estará condicionado à apresentação de documento de identificação. São considerados 

documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança 

Púbica e pelo Corpo de Bombeiros Militar, pelos Conselhos e órgãos fiscalizadores de exercício profissional, 

passaporte, certificado de reservista, carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, 

valham como identidade, carteira de trabalho e carteira nacional de habilitação, com foto.  

Será eliminado da lista de candidatos que concorrem às vagas reservadas o candidato que não atender 

à convocação para comparecer perante comissão e ou cuja condição assinalada no requerimento de inscrição 

não seja constatada, passando a compor apenas a lista de classificação geral final. 

 

Florianópolis, 09 de novembro de 2018. 

 

 

 

 

Carlos Alberto Justo da Silva 
Secretário Municipal de Saúde 
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Anexo da Convocação dos Candidatos Inscritos para as Vagas Reservadas aos Candidatos com 

Deficiência - Edital nº 010/2018  

 

Candidato Cargo 
Horário de 

atendimento 
JOELMA MENDES PAIM TÉCNICO DE ENFERMAGEM 08h00min 

MARIO SILVEIRA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 09h00min 

 


