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CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 13, DE 11 DE OUTUBRO DE 2017 
 

 Ficam convocados os candidatos abaixo relacionados, para comparecerem até o 

dia 5 de junho de 2018, na Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos da Prefeitura 

de Mogi das Cruzes, para apresentar a  documentação exigida para ingresso, e escolha de 

local e horário de trabalho, a saber: 

 

Nome RG Cargo Documentação exigida 

Guilherme Aroeira 
Moraes 

9.253.577/SSP/ 

MG 
Médico Clínico Geral 
-20h 

  Declaração negativa de 
acúmulo de cargo/emprego 
público ou de cumulatividade 
compatível. 

 Documento que comprove a sua 
exoneração junto à Secretaria 
de Saúde do Distrito Federal. 

  Documento oficial com número 
do PIS/PASEP. 

  Certidão de quitação eleitoral. 

  Currículo. 

  Número da conta corrente no 
Banco Santander . 

  Carteira de vacinação 
atualizada. 

  Certificado de reservista. 

Soraia Mafra 
Machado 

34.911.290-

3/SSP/SP 
Médico Clínico Geral 
-20h 

  Declaração negativa de 
acúmulo de cargo/emprego 
público ou de cumulatividade 
compatível. 

Marye dos Santos 
Xavier Dias 

21.280.409-0 Médico Clínico Geral 
-20h 

  Declaração negativa de 
acúmulo de cargo/emprego 
público ou de cumulatividade 
compatível. 

  Comprovante de endereço. 

  Exame médico admissional. 

  Documento oficial com número 
do PIS/PASEP. 

  Histórico escolar do curso de 
Medicina. 
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Nome RG Cargo Documentação exigida 

Bruna Elias 
Parreira 

4510481/ GO Médico Ginecologista 
-20h 

  Declaração negativa de acúmulo 
de cargo/emprego público ou 
de cumulatividade compatível. 

 Documento que comprove a sua 
exoneração junto à Secretaria 
Estadual de Saúde do 
Tocantins. 

  Currículo. 

  Número da conta corrente no 
Banco Santander. 

Ana Luisa Wu 
33.948.393-

3/SSP/ SP 
Médico Ginecologista 
-20h 

  Declaração negativa de acúmulo 
de cargo/emprego público ou 
de cumulatividade compatível. 

  Exame médico admissional. 

  Currículo. 

  Número da conta corrente no 
Banco Santander. 

Roberto Canton 
9.945.798-

2/SSP /SP 
Médico Psiquiatra -
20h 

  Declaração negativa de acúmulo 
de cargo/emprego público ou 
de cumulatividade compatível. 

  Documento que comprove a sua 
exoneração junto à Prefeitura 
de Limeira. 

  Documento que comprove a sua 
exoneração junto à Prefeitura 
de Araras. 

  Documento que comprove a sua 
exoneração junto à Prefeitura 
de Carapicuiba. 

 

O não comparecimento e/ou entrega da documentação exigida, até a data 

estabelecida, acarretará exclusão dos candidatos do concurso público regido pelo edital 

supracitado. 

  
 

Em 29 de maio de 2018. 
 
 

Sergio Decaro 
Coordenador de Gestão de Recursos Humanos 


