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CONVOCAÇÃO PARA O ENVIO DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO VALE DO AÇO. 

 

BASE BELO ORIENTE 

 

Por excepcional interesse do consócio o Secretário Executivo Narcélio Alves 

Costa, no uso de suas atribuições, convoca os candidatos listados abaixo, a enviarem 

por email os documentos digitalizados conforme descrição contida nesse documento, 

no prazo de 05 dias contados a partir dessa publicação.  

As futuras contratações se darão por prazo determinado dentro da legislação 

vigente CLT e das normas do CONSURGE, inclusive quanto ao salário sendo a critério 

do candidato aceitar tais condições.  

O consórcio salienta não ter nenhuma obrigação assumida anteriormente pelo 

órgão que realizou o processo e pela empresa Global que foi responsável pela 

execução do mesmo. 

A utilização do resultado do processo seletivo realizado pelo CISVALES se dá 

exclusivamente em razão do princípio da impessoalidade nas contratações.    

Na oportunidade reforçamos que o CONSURGE não é responsável por nenhum 

infortúnio/prejuízo que o candidato possa apresentar/requerer civil e criminalmente.  

O não envio da documentação dentro do prazo estipulado caracterizará como 

desistência da vaga. 

 

Email: rh@consurge.saude.mg.gov.br 

 

OBS: A documentação original será solicitada para conferência no ato da assinatura do 
contrato. 
 
 
 
 
 

Governador Valadares, 20 de abril de 2021. 
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LISTA DE CONVOCADOS 

Condutor Socorrista - Belo Oriente 

Candidato 

JABERSON JUNIOR MADEIRA RAMOS 

WILDES COUTO DE SOUZA 

FABIO DIAS DE ANDRADE 

PEDRO AUGUSTO BRITO GUIMARAES 

ALDEIR ALVES DE AMORIM 

ANDERSON ROSA DOS SANTOS 

JACKSON FERNANDES AMANCIO 

 

 

LISTA DE DOCUMENTOS: 

a) Fotocópia do RG (não pode ser substituído). 

b) Fotocópia do Título de Eleitor com o comprovante de votação na última eleição.  
 
c) Fotocópia do Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF).  

d) Fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).  

e) Fotocópia de certidão de nascimento ou de casamento.  

f) Fotocópia do Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, para 
candidatos do sexo masculino.  
 
g) Fotocópia do comprovante de residência.  

h) Cartão de cadastramento no PIS/PASEP.  

i) Diploma ou Certificado de Escolaridade, conforme exigência de cargo, ensino médio. 

 

j) Comprovante de experiência profissional. (No caso de Condutor socorrista 
experiência na categoria D). 
 
k) Atestado de antecedentes criminais expedido pela Polícia Civil.  

L) Fotocópia carteira de trabalho ou comprovante carteira digital 

Obs.: O Candidato será responsabilizado administrativamente por quaisquer 

informações inverídicas que vier a prestar, sendo assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 


