PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 004/2013/SJC – Penitenciária de São Pedro
de Alcântara.
2ª Convocação: no AUDITÓRIO da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania,
situada na rua Frei Caneca, nº 400 – Bairro Agronômica – Florianópolis/SC, no dia 20
de agosto de 2013, às 14 horas.
Informamos ainda que os documentos necessários para a contratação estão
relacionados abaixo, conforme item 6.1 do Edital 004/2013. Cabe salientar que o
candidato deverá apresentar o Atestado de Saúde Ocupacional de Admissão
emitido pelo Médico de Trabalho.
Cargo de Agente Penitenciário
Classificação
Nome
Nota
65
Francisco Rodrigues Santiago da Silva
0,5
66
Leandro Volante
0,5
67
André Luiz Coelho
0,5
68
Leandro De Souza
0,5
69
Geancarlo Fritz Barbosa Dos Santos
0,5
70
Joao Fabio Thives Margarida
0,5
71
Fabiano Da Costa
0,5
72
Reginaldo Carriel De Lima
0,5
73
Adriano Luiz Fernandes
0,5
74
Júlio Cesar Beck
0,5
75
Luiz Fernando Vieira Ogando
0,5
76
Dauri Fabio Simar Junior
0,5
77
Daniel Domingos Junior
0,5
78
Marcel de Araújo Brito
0,5
79
Jose Vinicius Moresco
0,5
80
Alex Bittencourt
0,5
81
Robson Da Silva Gomes
0,5
82
Jadiel Martins
0,5
83
Robson Michel Borchardt
0,5
84
Guilherme Pasquetti De Brito
0,5
85
Patrik Jose Cavalli
0,5

Data de Nascimento
09/08/1974
05/02/1975
17/08/1975
05/09/1975
02/10/1975
12/11/1976
02/03/1978
24/01/1979
08/09/1979
21/07/1980
04/11/1980
17/11/1982
09/05/1984
20/04/1985
31/10/1985
30/11/1985
15/02/1986
16/03/1986
26/03/1986
25/06/1986
13/09/1986

Lista de documentos Necessários para a contratação:
6.1.1. Classificação no processo seletivo simplificado;
6.1.2. Fotocópia da Carteira de Identidade e CPF;
6.1.3. Fotocópia da Carteira de Habilitação tipo “B”;
6.1.4. Idade mínima de 18 (dezoito) anos completados até a data da contratação;
6.1.5. Atestado de saúde ocupacional de admissão para exercício da função mediante
apresentação de atestado laboral emitido pelo médico do trabalho;

6.1.6. Cópia do certificado de reservista ou de dispensa de incorporação ou certidão
expedida por órgão militar que comprove estar quite com as obrigações militares.
6.1.7. Cópia do Certificado e do Histórico da escolaridade em conformidade com a
habilitação exigida;
6.1.8. Comprovante do número de PIS/PASEP;
6.1.9. Cópia da carteira de trabalho dos dados pessoais e a parte onde consta as
contratações;
6.1.10. Cópia do comprovante do domicílio atual (água, luz, telefone, etc.). No caso de
não possuir comprovante de residência em seu nome, o candidato deverá juntar e assinar
documento sob o título “declaração de residência”, indicando detalhadamente o endereço
onde reside.
6.1.11. Comprovação de estar em gozo dos direitos políticos, mediante entrega de cópia
do título eleitoral e dos dois últimos comprovantes de votação ou certidão da Justiça
Eleitoral que comprove esta condição.
6.1.12. Comprovação de não ter sido condenado e de não estar sendo processado
criminalmente ou respondendo a quaisquer procedimentos na área judicial resultantes da
aplicação da legislação penal, anexando Certidão Negativa expedida “on-line” ou
diretamente pelas Varas Criminais da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido
nos últimos 05 (cinco) anos;
6.1.13. Comprovação de não ter sido condenado e de não estar sendo processado
criminalmente ou respondendo a quaisquer procedimentos na área judicial resultantes da
aplicação da legislação penal, anexando Certidão Negativa expedida “on-line” ou
diretamente pelas Varas Criminais da Justiça Federal com competência jurisdicional sobre
os lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos;
6.1.14. Cópia da última declaração de Imposto de Renda e do formulário MLR-19 declaração de Bens e Valores, (será fornecido no ato da contratação);
6.1.15. Conta corrente individual do Banco do Brasil;
6.1.16. Declaração de acúmulo de cargos, formulário MLR-18, que será fornecido no ato
da contratação (Fica proibida a contratação, por este Processo Seletivo Simplificado, de
servidores da Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, bem como de empregados ou servidores de suas subsidiárias e
controladas, exceto a acumulação remunerada de dois cargos ou empregos privativos de
profissionais de saúde, com profissões regulamentadas e, desde que haja compatibilidade
de horários, na forma disposta na alínea “c”, inciso XVI, do art. 37, da Constituição

Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 13 de dezembro de
2001, de acordo com o art. 6º da LC 260/2004).
6.1.17. Preenchimentos dos formulários MRL-64, MRL-15 e MRL-20; (os formulários
solicitados serão fornecidos no ato da contratação)
6.1.18. Cópia da Certidão do Registro Civil (Nascimento, Casamento, etc.). Se o estado
civil for casado, a cópia deverá vir acompanhada de cópia de Identidade e CPF do
cônjuge.
6.1.19. Caso for incluir dependentes no Cadastro do Vinculo com está Secretaria, é
necessário cópia da Identidade e do CPF do cônjuge e dos filhos.

