
EDITAL Nº 48/2022

Chama candidatos  aprovados em processo
seletivo  simplificado  para  contratação  de
cirurgiões-dentistas.

O PREFEITO MUNICIPAL,  no uso  de  suas  atribuições  legais,  à  vista  do
processo nº 2019/23429,

TORNA PÚBLICO, para conhecimento  de todos os interessados que,  estão
sendo chamados para comparecer junto à  Coordenadoria de  Recursos Humanos, a fim de
contratação por tempo determinado de Cirurgião Dentista, com base na lei municipal nº 5.529
de 25 de janeiro de 2021, objeto do processo seletivo público simplificado de que trata o
Edital  n°  22/2021,  observada  a  respectiva  classificação  final,  pela  ordem  de  aprovação,
conforme Edital 64/2021:

Classif. Nome Especialidade / Área de atuação Carga horária

28º Marielle Bazzo Di Domenico Clínico Geral 20hs
29º Ariane Pacheco Morin Clínico Geral 10hs
30º Danilo Lara Soares Clínico Geral 20hs
31º Giuliano Marcelo de Mello Clínico Geral 20hs

O candidato deverá apresentar-se na Biometria,  sito à Rua Uruguai, número
760, para exames de sanidade física e mental, por médico oficial do município, o qual deverá
ser agendado previamente pelos telefones: (54)3311 8874 ou (54) 987047190.

Preenchidos os requisitos para admissão e sendo considerado apto a assumir a
função, o candidato deverá enviar a documentação e a ficha registro devidamente preenchida,
exclusivamente no e-mail: documentoscrh@pmpf.rs.gov.br, em formato PDF à Coordenadoria
de  Recursos  Humanos,  fazendo  constar  no  campo  assunto  do  e-mail  “CIRURGIÃO
DENTISTA”, tendo o prazo de 10 (dez) dias úteis da publicação.

 A relação  dos  documentos  encontra-se  no  site  da  prefeitura  em
www.pmpf.rs.gov.br >  Principais  Serviços  >  Processo  Seletivo  e  Concurso  Público
>Documentos Ingresso Processo Seletivo.

Gabinete do Prefeito, Centro Adm. Municipal, em 30 de maio de 2022. 
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