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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2022 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2022 

 

O Conselho Regional de Medicina do Maranhão – CRM/MA, Autarquia Federal, criada pela Lei nº 

3.268, de 30 de setembro de 1957, por intermédio de seu Presidente, no uso de suas atribuições 

legais e considerando o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2022, divulgado no site do CRM-

MA (www.crmma.org.br), visando à contratação, em caráter excepcional, pelo período de 01 (um) 

ano, de um profissional de nível superior para exercer o cargo de bibliotecário na Sede do CRM-MA, 

RESOLVE convocar o candidato classificado e indicado no Anexo I deste Edital, conforme 

Homologação do Resultado Definitivo do Processo Seletivo, disponibilizado no site do CRM-MA 

(www.crmma.org.br). 

 

1 – DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS  

1.1 O candidato deverá comparecer na sede do CRM-MA, situada na Rua Carutapera, Qd. 37B, nº 02, 

Bairro Jardim Renascença, São Luís/MA, CEP 65075-690, no período de 04/07 a 15/07/2022, das 08h 

às 12h e das 14h às 18h, para a entrega dos documentos e exames médicos relacionados nos Anexos 

II, III e IV deste Edital. 

1.2 Não serão recebidos documentos de forma parcial, sendo que a falta de qualquer documento 

constante nos Anexos acarretará o não cumprimento da exigência do item 1.1. 

1.3 A realização e apresentação dos exames médicos constantes nos Anexos são de inteira 

responsabilidade do candidato.  

1.4 O não comparecimento nos termos do Item 1 do presente edital implicará a perda do direito à 

nomeação ao cargo para o qual o candidato foi classificado.  

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

São Luís/MA, 28 de junho de 2022. 

 

 

JOSE CARLOS FIGUEIREDO FERNANDES 

PRESIDENTE INTERINO 

 

 

 

http://www.crmma.org.br/
http://www.crmma.org.br/
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ANEXO I 

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO 

 

ANEXO II 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS E EXAMES MÉDICOS 

1. 01 (uma) Foto 3x4;  

2. Carteira Profissional de Trabalho – CTPS;  

3. Números do PIS/PASEP;  

4. Cópia legível dos seguintes documentos: 4.1 CPF; 4.2 Cédula de Identidade (RG); 4.3 Título de 

Eleitor; 4.4 Certidão de casamento ou nascimento; 4.5 Certidão de nascimento dos filhos até 18 

anos; 4.6 Certidão de antecedentes criminais estadual; 4.7 Certidão de antecedentes criminais 

federal; 4.8 Certidão de quitação eleitoral; 4.9 Comprovante de escolaridade; 4.10 Comprovante de 

residência atual; 

5. Declaração assinada que não exerce outro cargo na administração pública (Anexo III); 

6. Dados para contato, número de telefone e endereço eletrônico; 

7. Atestado admissional; 

8. Exames laboratoriais atuais para apresentar à junta médica do CRM-MA: 8.1 Ácido úrico 

(Dosagem no líquido sinovial); 8.2 Colesterol Total; 8.3 Creatinina; 8.4 Gama GT; 8.5 Glicose; 8.6 

TGO/AST; 8.7 TGP/ALT; 8.8 Uréia; 8.9 Triglicerídeos; 8.10 Tipagem sanguínea;  

9. Exames Hematologia: 9.1 Hemograma Completo; 9.2 Imunologia; 9.3 Sorologia Chagas; 9.4 

Sorologia Sífilis/VDRL; 9.5 Urinálise; 9.6 EAS;  

10. Exame de Aptidão Física e Mental. 

 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO DE CARGOS 

 

Eu,______________________________, brasileiro (a), _____________ (estado civil), inscrito 

(a) no RG n° _________________, e CPF n° ____________________, declaro para os fins, para tomar 

posse no cargo de __________________________________,que não sou titular, não exerço e/ou 

não estou em licença, remunerada ou não, de qualquer cargo, emprego, ou função pública da 

administração pública direta e indireta, incluídas as autarquias, fundações, empresas públicas, 

sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, 

Candidato (a) Somatório de Pontos Classificação 

Mariana Viegas Guterres 25,5 1º 
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pelo poder público de qualquer Município, Estado, do Distrito Federal ou da União, que seja 

inacumulável com o Cargo em que tomarei posse, em consonância com os incisos XVI e XVII do art. 

37, da Constituição Federal.  

DECLARO, que não percebo proventos de aposentadoria decorrente do art. 40 ou dos arts. 

42 e 142 da Constituição Federal, que seja inacumulável com o Cargo em que tomarei posse.  

DECLARO, outrossim, estar ciente de que devo comunicar ao Conselho Regional de Medicina 

do Maranhão, qualquer alteração que venha a ocorrer em minha vida funcional que não atenda às 

determinações legais vigentes relativamente à acumulação de cargos.  

DECLARO, ainda, estar ciente de que prestar declaração falsa é crime previsto no art. 299 do 

Código Penal Brasileiro, sujeitando o declarante às suas penas, sem prejuízo de outras sanções 

cabíveis.  

 

São Luís/MA, _____ de _________________ de _______  

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do candidato 

 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO 

 

Eu,____________________________, portador (a) do RG nº ___________________, inscrito 

(a) no CPF sob o nº _________________, DECLARO para todos os efeitos legais, não haver sofrido ou 

estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de 

suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual 

ou municipal. Por ser expressão da verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO. 

 

São Luís/MA, _____ de _________________ de _______  

 

 

___________________________________ 

DECLARANTE 
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