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CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001 

 

O Conselho Regional de Serviço Social 23ª Região RO - CRESS/RO, 

considerando a abertura do Concurso Público pelo Edital nº 01, de 03 de 

janeiro de 2020, as disposições legais e regulamentares em vigor, TORNA 

PÚBLICO a convocação dos(as) candidatos(as) aprovados(as) abaixo 

identificados(as) para o exercício dos respectivos cargos, obedecendo a ordem 

de classificação, sob regime de trabalho da Consolidação das Leis do Trabalho 

– CLT. 

 

Cargo: AGENTE FISCAL 

Inscrição Nome 
Data de 

Nasc. 

Nota 

Final 
Colocação 

503.01843538/8 Sabrina Scatambulo Goulart 11/07/1993 53,00 1º 

 

A admissão dos candidatos obedecerá, rigorosamente, à ordem de 

classificação final de cada cargo, observadas as necessidades do CRESS/RO. 

Por ocasião da convocação que antecede a contratação, os(as) candidatos(as) 

classificados(as) deverão apresentar documentos originais, acompanhados de 

uma cópia autenticada que comprove os requisitos para provimento e que 

deram condições de inscrição, estabelecidos no edital de abertura do concurso. 

O(a) candidato(a) convocado(a) deverá apresentar-se à sede do CRESS/RO, 

no prazo de trinta dias, a contar desta publicação. 

 

Local: Conselho Regional de Serviço Regional 23ª Região RO. 

Endereço: Rua do estanho N.° 4355 – Bairro: Flodoaldo Pontes Pinto 

Horário: das 13:00 às 17:00 horas. 
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DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA POSSE 

CONCURSO PÚBLICO 001/2020 

 

Os candidatos convocados para a admissão deverão apresentar os seguintes 

documentos: 

 

 Carteira de Trabalho e Previdência Social; 

 Cópias autenticadas em cartório de Certidão de nascimento, casamento ou 

união estável; 

 Título de Eleitor acompanhado do comprovante de votação na última 

eleição e certidão de quitação eleitoral, expedido pelo TRE; 

 Cédula de Identidade – RG ou RNE; 

 2 (duas) fotos 3 x 4 recentes; 

 Inscrição no PIS/PASEP ou declaração de firma anterior, informando não 

haver  feito o cadastro; 

 Cadastro de Pessoa Física–CPF; 

 Escolaridade compatível com o cargo (Diploma/Certificado/ Declaração/Pós, 

etc). 

 Cópia da carteira do órgão de classe ou conselho; 

 Comprovante de residência (recente); 

 Apresentação do comprovante de registro no órgão de classe e respectiva 

regularidade, caso se aplique; 

 Certidão negativa de antecedentes criminais expedida pelos foros das 

Justiças Federal, Eleitoral e Estadual, nos locais de residência da candidata, 

nos últimos  5 (cinco) anos; 

 Declaração de não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade de 

demissão; 
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 Declaração de bens, na forma da Lei; 

 Certidão de Nascimento dos filhos com caderneta de vacinação (até 06 

anos).  

 Certidão de Nascimento dos filhos com comprovante de escolaridade de (07 

à 14 anos). 16)  

 Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.) dos dependentes. 

 Declaração de estar quite com a Justiça Eleitoral expedido pelo Tribunal 

Regional Eleitoral (T.R.E). 

 Certidão Cívil e Criminal /Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. 

 Certidão Negativa dos Tributos Municipais (SEMFAZ).  

 Declaração do último imposto de renda ou declaração do C.P.F. (regular). 

 

Não serão aceitos protocolos ou cópias não autenticadas dos documentos 

relacionados no subitem anterior. 

 

O não comparecimento no prazo de trinta dias implicará em desistência tácita 

por parte da candidata. Para que a candidata seja avaliada nos termos do 

subitem 16.3 do Edital nº 01, a mesma deverá apresentar, com custos e 

despesas sob sua responsabilidade, ATESTADO DE APTIDÃO MENTAL e 

ATESTADO DE SAÚDE FÍSICA, expedido por médico devidamente inscrito no 

CRM, bem como dos seguintes exames: 

 Atestado de sanidade física (avaliado por Médico Clínico Geral) 

 Atestado de sanidade mental (avaliado por Médico Psiquiatra) 

 Avaliação Cardiológica (inclusive ECG com laudo de Médico Cardiologista); 

 Exames laboratoriais: (Hemograma Completo, TGP, TGO, HBSAg, AntiHBS, 

AntiHBC IGG, AntiHCV, EAS, EPF, Glicemia, Tipagem Sanguínea e Escarro: 

BAAR); 
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 Avaliação Oftalmológico: (com laudo do Médico Oftalmologista); 

 Avaliação Otorrinolaringológico: com Audiometria (vocal e tonal, com laudo 

de Médico Otorrinolaringologista) para todas as funções; 

 Ultrasonografia de: ombro, cotovelo, punho, joelho, tonozelo, pé e quadril 

(direito e esquerdo); (com respectivos laudos); 

 Raios X do tórax em PA e coluna total com laudo (exceto para grávidas); 

 Avaliação Ortopédica – emitir laudo com avaliação de Raios-X tórax, coluna 

total e Ultrassonografias solicitadas no item nº 12: (com laudo do Médico 

Ortopedista);  

 Apresentar cartão de vacina atualizado: contra (Febre amarela, Antitetânica) 

para todas as funções, e (Hepatite B) somente para profissionais da saúde. 

 

Observações:  

 Os exames médicos poderão ser realizados na rede pública oficial de saúde, 

como também na rede particular;  

 Os Raios X deverão constar à identificação do contato, a data e seu nome;  

 Os laudos médicos realizados fora do Estado de Rondônia deverão conter o 

reconhecimento da firma do emissor dos mesmos; 

 

Recomenda-se aos candidatos(as) aprovados(as) a leitura do item 16 do Edital 

de Abertura do Concurso Público nº 001/2020, que dispõe sobre as exigências 

para nomeação. 

 

 

Noeme Ribeiro de Assis Lemos 
Conselheira Presidente 

CRESS 1102CRESS 23ª REGIÃO/RO 
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