
EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A – RIOSAÚDE 
20ª CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO REGULAMENTADO PELO EDITAL Nº. 012/2021 
PARA: CHECAGEM DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO PROCESSO SELETIVO 

ON LINE. 
A fim de atender situação de excepcional interesse público, em razão da assunção emergencial e 
temporária do gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no âmbito da 

RioSaúde. A EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A – RIOSAÚDE, no uso de suas 

atribuições, mediante autorização contida no processo administrativo nº 09/201.272/2020, publicada na 
página 4 do D.O. de 13/08/2020, CONVOCA os profissionais abaixo indicados, os quais compõem o banco 
do processo simplificado regulamentado pelo Edital n°012/2021, para caso queiram firmar contrato de 
trabalho por prazo determinado, com fulcro no artigo 37, IX da Constituição Federal de 1998 e na Lei 
Municipal nº 1.978, de 26 de março de 1993, regulamentada pelo Decreto nº 12.577, de 20 de dezembro de 
1993, e suas alterações, adotarem os procedimentos na sequência abaixo:  
 
1ª. Entregar a documentação comprobatória dos requisitos da pontuação do Processo Seletivo On line 
(cópia) referente à análise de currículo prevista no item 2.2 e 2.4 do referido Edital 012/2021, comparecer na 
Sede da RioSaúde, situada na Rua Voluntários da Pátria, 169, no 2º andar, na data e horário informado. 
 
 

Vale lembrar que aqueles que não comparecerem ou não apresentarem a documentação exigida serão 
eliminados do processo.  

Documentos a serem apresentados abaixo, somente  serão 
analisados quem trouxer Original e Cópia conforme solicitado 
abaixo: 
P.S: Precisam comprovar o que informaram no processo 
seletivo.  
 
- Cópias Identidade;  
 
- Cópias de sua escolaridade (Ensino médio); 

-  Cópias do Certificado de Técnico de Farmácia concluído; 

- Cópias de todas as suas experiências de trabalho (Carteira de Trabalho ou Declarações). 

P.S: Serão analisados somente com esses documentos solicitados acima, favor colocar no envelope com 
nome e função, somente cópia. 

  

07/12/2021– 10:30h 
TÉCNICO DE FARMACIA – 30H 

CLASSIFICAÇÃO NOME COMPLETO 

157º MARIA LUCIA DA SILVA RAMOS 

158º THAÍS SOARED 

159º SUELLEN CAMPOS VAZES 

160º LUANA FERREIRA CORREIA 

 


