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PROCESSO SELETIVO PRAZO INDETERMINADO Nº 104/2022 

DSEI XAVANTE 

ADENDO 

RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS PARA 3ª ETAPA 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 
Ficam convocados os candidatos abaixo, a encaminharem as cópias das documentações 

citadas para o e-mail documentos.saa@saudeindigena.spdm.org.br, o candidato terá até o dia 

12/08/2022, para o envio das documentações solicitadas. Salientamos que a equipe de 

avaliação da Saúde Indígena não avaliará documentações recebidas fora do prazo. O não 

envio das documentações solicitadas implicará na imediata desclassificação dos candidatos 

deste processo seletivo. Sendo de exclusiva responsabilidade dos candidatos o envio das 

documentações. Concernente a pós-graduações relatadas no ato da inscrição, a comprovação 

será através de certificados ou declarações das instituições. A não apresentação ocasionará a 

retirada da pontuação dos títulos declarados.   

Observação: Ao encaminharem as documentações, informar no corpo e/ou título do e-

mail o número do Processo Seletivo no qual está inscrito, nome completo e cargo. A 

documentação deverá ser enviada em um único arquivo. 

DOCUMENTOS SOLICITADOS (OBRIGATÓRIO) 

 

• Currículo Atualizado;  

• Comprovação de experiência; 

• Certificado de conclusão de curso;  

• Comprovações de Títulos (conforme item 6 do edital);  

• Documento comprobatório de pertencimento ao povo indígena 

(deverá ser emitido conforme item 1.6 das disposições preliminares do 

Edital deste Processo Seletivo);  

• A auto declaração assinada (Anexo I) do edital;  

• RANI (Registro Administrativo de Nascimento de Indígena). 

 
Em conformidade com a Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), 

com a finalidade de proteger os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade, de 

privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, esta comunicação 
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tem o objetivo de registrar o CONSENTIMENTO LIVRE E INEQUÍVOCO, para que seus dados 

pessoais sejam tratados para a finalidade única e exclusiva de realizar as ações relacionadas 

ao recebimento de currículo, servindo como forma de avaliação e seleção, e para eventual 

recrutamento para participação em processos de admissão para compor o quadro de 

empregados da SPDM, sendo vedada a utilização dos dados pessoais para destinações 

diversas.  

O CANDIDATO ao enviar seu currículo por meio 

do documentos.saa@saudeindigena.spdm.org.br, DECLARA expressamente seu 

CONSENTIMENTO, tendo plena ciência dos direitos e obrigações decorrentes deste 

instrumento, CONCORDANDO que seus dados pessoais sejam tratados na forma descrita 

acima, para a finalidade única e exclusiva de realizar as ações relacionadas ao 

recebimento de currículo, sua avaliação e seleção, e para eventual recrutamento para 

participação em processos de admissão para compor o quadro de empregados da 

SPDM/Saúde Indígena, declarando ainda ter lido, compreendido e aceitado todos os termos e 

condições aqui descritos. 

 
               RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CONVOCADOS PARA 3ª ETAPA 

 

 

 

São Paulo, 11 de agosto de 2022. 

CARGO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL  

NOME 

1 RONALDO Ö 

2 VINICIUS TSERENHOPRE XAVANTE 
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