SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. – SPTrans
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO
Edital nº 001/2017

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA EXAME MÉDICO – MÉDICO AUDITOR-SERVIÇO ATENDE

A São Paulo Transporte S.A. – SPTrans convoca para EXAMES MÉDICOS em 31.07.2017, às 13
horas, obedecida a ordem de classificação, o 9º classificado da Lista Geral, que deverá
comparecer à Rua Santa Rita, 500 – Pari – São Paulo/SP.

LISTA GERAL
Nome
ROBERTO BRAOJOS MARTIN

Documento
21.464.416-9

Classificação
9

Data, horário e local de apresentação:
Data

Horário

Local

Referência

31.07.2017

13:00h

Rua Santa Rita, 500 – Pari –
São Paulo – Capital - CEP
03026-030
(Rua paralela à Rua Silva
Teles, no mesmo bairro e
também paralela à Avenida
Carlos de Campos)

. Linha 271-P Estação da Luz –
Cangaíba (Rua Mauá, ao lado da
passarela das Noivas, no sentido
Luz-Cangaíba) ou (Pegar a mesma
linha, na Avenida Celso Garcia,
altura da Biblioteca Municipal, se
no sentido Cangaíba-Luz)

Seguindo o Edital 001/2017, os ausentes ou reprovados em EXAMES MÉDICOS, estarão
automaticamente excluídos desta Seleção.
Os aprovados, em EXAMES MÉDICOS, deverão apresentar a documentação listada adiante, em
01.08.2017, das 8h às 17h, na Rua Boa Vista, 236, 1º andar, Centro, São Paulo/SP, visando
contratação por prazo determinado de 180 dias.
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CONTRATAÇÃO
A contratação do candidato aprovado será realizada mediante celebração de contrato de
trabalho por prazo determinado de 180 dias, regido pela CLT.
As contratações obedecerão rigorosamente a ordem de classificação dos candidatos aprovados,
e condicionada:
a) ao conhecimento e aceitação das condições estabelecidas neste Edital
b) apresentação dos documentos originais:
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, atualizada
1 foto 3X4 recente
c) apresentação do original e cópia simples de:
Certidão de Nascimento ou de Casamento, conforme estado civil, atualizada
(emitida nos últimos 12 meses).
Se casado(a), informar o número do CPF do(a) cônjuge e Cartão Nacional de Saúde
(SUS) do(a) cônjuge, conforme determinação da ANS.
Cartão Nacional de Saúde (SUS), conforme determinação da ANS.
Cédula de Identidade (RG ou RNE conforme o caso) com data de expedição inferior
a 08 (oito) anos, considerando a data de convocação para contratação.
Cartão do Cadastro de Pessoa Física (CPF).
Comprovante de regularidade junto a Secretaria de Receita Federal (pode ser
obtido pela Internet).
Título de Eleitor.
Certificado de Quitação Eleitoral (emitido pela Internet).
Certificado Militar, se do sexo masculino, com idade até 46 anos.
Atestado de Antecedentes Criminais relativos aos últimos 05 (cinco) anos,
considerando a data de convocação para contratação: 1 – Federal, emitido pela
Polícia Federal e 2 – Estadual, emitido pela Polícia Civil da localidade em que o
candidato possui domicilio nos últimos cinco anos (pode ser obtido pela Internet).
Comprovante de Escolaridade.
Carteira de Registro no Conselho Regional especifico.
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Certidão de Nascimento Atualizada dos filhos ou de equiparados por Lei, menores
de 21 anos e de 24 anos, se universitário (para os maiores de 18 anos, apresentar
também o CPF).
Cartão Nacional de Saúde (SUS) dos filhos, conforme determinação da ANS.
Caderneta de vacinação atualizada dos filhos menores de 5 (cinco) anos.
Cartão do Trabalhador ou Cartão de participante no PIS ou PASEP (se não tiver,
apresentar pesquisa de cadastramento que poderá ser obtida nas agências da
Caixa Econômica Federal).
Comprovante de Residência recente em nome próprio, do cônjuge ou de
responsável
legal,
se
menor
de
18
anos
(Conta
de
Energia/Telefone/Água/Gás/Correspondência Bancária).
Declaração de Bens Patrimoniais (Cópia da Declaração do Imposto de Renda do
último exercício).
Declaração de Dependentes para Fins de Imposto de Renda (preencher formulário
e apresentar documentos comprobatórios).
Certidão de Distribuições Cíveis da Comarca de São Paulo- Capital ou do domicílio
dos últimos 05 (cinco) anos.

OBSERVAÇÕES
Os documentos pessoais originais serão devolvidos no ato da apresentação, excetuando-se a
Carteira de Trabalho e Previdência Social que ficará retida para registro, conforme prazo legal.
Caso o candidato seja funcionário publico em outra função, deverá apresentar à SPTrans
publicação do afastamento no Diário Oficial.
Caso possua o benefício APOSENTADORIA trazer cópia do documento de concessão.

Dúvidas quanto à documentação, entrar em contato com a área de RH (Paulo Inácio), tel. 33966932 / 3396-7867.

Em 28.07.2017
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