
 

         

     PORTARIA CONJUNTA SAD/SMS N° 945,  DE 01 DE OUTUBRO DE 2021 

 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E A SECRETÁRIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições e considerando a Seleção Saúde - Clínicos 

Gerais e Intensivistas 2021.2, regida pela Portaria Conjunta SAD/SMS n° 828/2021, 

 
CONSIDERANDO o Decreto do Governo Estadual de Pernambuco n° 49.442 de 16 de setembro 

de 2020, que declara situação anormal, caracterizada como “Estado de Calamidade Pública”, no 

âmbito do Estado de Pernambuco, em virtude da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus; 

 

CONSIDERANDO que o Governo do Estado de Pernambuco prorrogou o estado de calamidade 

pública até 31 de dezembro de 2021, por meio do Decreto nº 51.488, de 29 de setembro de 2021; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 103, de 29 de setembro de 2020, que decreta situação 

de Calamidade em todo o território do município de Caruaru, para fins de enfrentamento e 

prevenção ao novo Coronavírus (COVID-19); 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 115, de 30 de setembro de 2021, que prorroga o 

reconhecimento da situação de Calamidade em todo o território do município de Caruaru, para 

fins de enfrentamento e prevenção ao novo Coronavírus (Covid-19). 

 

CONSIDERANDO os afastamentos dos profissionais que fazem parte do grupo de risco da 

COVID-19; 

 

RESOLVEM: 

 

Convocar o(as) candidatos(as) aprovados(as) na Seleção Saúde - Clínicos Gerais e Intensivistas 

2021.2 para conferência da documentação e recebimento da carta de apresentação. 

 
Os(As) Candidatos(as) convocados(as) deverão comparecer na Secretaria de Administração, 

localizada na Praça Pedro de Souza, 30, 2º andar, Nossa Senhora das Dores, Caruaru-PE, no dia 

e nos horários adiante especificados, conforme indicado nas tabelas abaixo. 

 
Os(as) convocados(as) deverão portar ORIGINAIS e CÓPIAS dos documentos indicados no 

item 8.6 do Edital nº 069/2021, conforme listados a seguir: 

 
a) RG - Registro Geral de Identificação, com data da expedição; 

b) CPF; 
c) Número do PIS ou PASEP; 
d) Certidão de quitação eleitoral emitido pelo Tribunal Superior Eleitoral; 

e) Quitação do serviço militar, se do sexo masculino; 

f) Carteira Profissional – CTPS (página da foto frente e verso e a página da qualificação civil); 

g) Comprovante de Residência; 

h) 01 (uma) foto 3x4 recente; 

i) Todas as informações de experiência profissional e critérios pontuáveis do Anexo V 

informadas na ocasião da inscrição. 

j) Declaração de que não se encontra no grupo de risco da COVID-19, conforme modelo 

constante no Anexo VII deste Edital 

k) Declaração de Não Acumulação de Vínculo, conforme modelo constante no Anexo VIII 

deste Edital. 

 

 

 

 
 

 



 

 

Caso essa convocação não seja atendida, o(a) Candidato(a) convocado será considerado(a) 

desistente do processo seletivo. 
 

Nome Função Data 
Horário de 

Atendimento 

 

Eduarda Moura Cavalcante 
Médico Clínico Geral 

Plantonista 

 
04/10/2021 

 
10:40 

Wyllamys Siqueira Lima Médico Intensivista 04/10/2021 10:40 

 
 

ANA MARAÍZA DE SOUSA SILVA 

Secretária Municipal de Administração 

 

BÁRBARA DE ASSIS FLORÊNCIO 
Secretária Municipal de Saúde 


