
 

IRMANDADE SANTA CASA DO CORAÇÃO DE JESUS 

 
 

1 
 

                           
CONVOCAÇÃO 

Nº 02/2022 
 

PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR 

PRAZO DETERMINADO Nº 02/2022-HCSS 

O Interventor da IRMANDADE SANTA CASA DO CORAÇÃO DE JESUS, no uso de suas atribuições legais, torna pública a 

convocação do PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO 

DETERMINADO, para profissional no cargo de TÉCNICO DE ENFERMAGEM, para lotação no COMPLEXO HOSPITALAR 

DE SÃO SEBASTIÃO, pelo período de 01 (um) ano, para preenchimento imediato de 01 (uma) vaga, em razão da 

inexistência cargo vacante disponível no Quadro de Pessoal. 

 

Classificação - Nome 

1º FILIPE RAFAEL FELIZARDO GILIO 

 

O candidato convocado neste ato deverá comparecer ao endereço: Rua Capitão Luís Soares, 557, Sala 12, Centro – São 
Sebastião/SP, (Sala do Recursos Humanos) no dia 15 (sexta-feira) de julho de 2022, das 08:30 às 12:00 ou 14:00 às 
16:00, impreterivelmente, para a entrega dos seguintes documentos: 
 

Cópia autenticada:  

a) Carteira de Identidade – RG  

b) Comprovante de Escolaridade  

c) Carteira de Identidade Profissional  

 

Original:  

d) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (Digital) 

 

Cópia simples:  

e) CPF  

f) PIS/PASEP  

g) Certificado de Reservista (obrigatório para o sexo masculino)  

h) Título de eleitor e comprovante da última eleição ou certidão de quitação  

i) Certidão de casamento/nascimento  

j) Cartão de vacina do candidato  

k) Certidão de nascimento dos filhos com idade até 14 (catorze) anos  

l) Cartão de vacina dos filhos com idade até 14 (catorze) anos  

m) CPF dos dependentes legais (filhos, cônjuge, pais, outros) 

n) Comprovante da anuidade de 2022 do conselho de classe para os cargos de nível superior (COREN-SP) 

o) Comprovante de residência (conta telefone, extrato de cartão crédito ou bancário do mês vigente, contendo a data 

de emissão do correio do mês atual ou anterior)  

p) Currículo atualizado  

q) 2 (duas) fotos 3x4 colorida e atual  
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r) Antecedentes criminais emitido pela internet ou agências do Poupatempo  

s) Certidão de distribuição de processos Cíveis, emitido pelo Poder Judiciário, ou protocolo de solicitação 

 

 

 

São Sebastião, 13 de julho de 2022. 

 

 

 

 

 

CARLOS EDUARDO ANTUNES CRAVEIRO 
Interventor 

 

 


