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                               PROCESSO SELETIVO INDETERMINADO Nº 043/2022 

SAÚDE INDÍGENA 

CONVOCAÇÃO PARA ENTREVISTA 

 
INFORMAÇÕES GERAIS 

O candidato somente poderá realizar as entrevistas no local designado pela SPDM. O dia e hora da entrevista 
encontram-se em anexo na página 2. 
Será de responsabilidade exclusiva do candidato o comparecimento no local de realização das provas e 
entrevistas no horário determinado. 

 
O resultado final deste processo seletivo será publicado no site da SPDM na data provável do dia 09/03/2022 
no endereço eletrônico http://www.saudeindigena.spdm.org.br/index.php/linkpaineldevagas 

 

O não comparecimento na entrevista, bem como a não comprovação da titulação e experiência ou 
irregularidades dos documentos requeridos para a contratação implicarão na imediata desclassificação do 
candidato deste Processo Seletivo. 

 
Conforme divulgado no edital deste processo seletivo, Item 9; é obrigatório a todos os candidatos a 
apresentação de documentos comprobatórios de 1 mês de experiência mínima em sua área profissional 
(carteira profissional, declaração da entidade empregadora, declaração de imposto de renda no caso de 
autônomos/profissionais liberais ou DECORE emitido por contador). 

 
A não apresentação ocasionará a desclassificação imediata do candidato. Também fica obrigado o candidato a 
comprovar toda e qualquer experiência de trabalho e pós-graduações relatadas no ato da inscrição, sendo por 
certificados ou declarações das instituições. A não apresentação ocasionará a retirada da pontuação dos títulos 
declarados. 

 

DOCUMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DA ENTREVISTA (Original E Cópia) 
 

 Currículo; * 

 Cópia da Carteira de identidade; * 

 Cópia da Carteira de trabalho e Previdência Social (CTPS); * 

 Cópia do Diploma ou Certificado de Conclusão do cargo; * 

 Cópia do Certificado de Conclusão do Ensino Médio; * 

 
DOCUMENTOS EXCLUSIVO PARA INDÍGENAS 

 Documento comprobatório de pertencimento ao povo indígena emitido pela Fundação 

Nacional do Índio (FUNAI), assinada por suas lideranças. * 

 A auto declaração assinada (Anexo I) do edital. * 

http://www.saudeindigena.spdm.org.br/index.php/linkpaineldevagas
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 RANI (Registro Administrativo de Nascimento de Indígena); 

 Comprovação de pertencimento a um povo indígena poderá ser emitido por uma associação 

indígena local, acompanhado por assinatura de lideranças. 

 
 

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CONVOCADOS PARA A ENTREVISTA 
 
 

 
ENTREVISTAS 

 
LOCAL: Barra do Garças/MT  

 ENDEREÇO: Francisco Dourados nº 588  

BAIRRO: Cidade Velha 

CIDADE: Barra do Garças 

DATA: 08/03/2022 

 

CARGO 
 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
 

ENTREVISTAS 

 
Nº 

 
NOME 

 

DATA 
 

HORÁRIO 

1. ABRAÃO TSEREWA UBUDU APTSIRE 08/03/2022 09h00 

2. ALESSANDRO UBUTAADI TOMOPTSE 08/03/2022 09h20 

3. EVERTON TSEREWAPTÃ AWE URATSE 08/03/2022 09h40 
4. MARTIN LEANDRO SOUSA SILVA  08/03/2022 10h00 
5 RAYANE DENISE RO ODZAWINE TSERETOMODZATSE  08/03/2022 10h20 

 

 
 
 
 

São Paulo, 07 de Março de 2022. 


