
 

GOVERNO DE SERGIPE 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 

 

EDITAL nº 01/ 2016 - CREDENCIAMENTO DE MÉDICOS 

PERITOS 
 

CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E 

ASSINATURA DE DECLARAÇÃO PERTINENTE 

 

Considerando a necessidade de atendimento ao item 3 do Edital nº 

01/2016, a Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão torna 

pública a CONVOCAÇÃO, dos candidatos abaixo elencados, para entrega 

das cópias, acompanhadas dos originais, de todos os  documentos anexados no ato 

de inscrição e/ou recurso, assim como Certidão de Antecedentes Criminais e 

Certidão de Quitação da Justiça Eleitoral, e assinatura de Declaração, em anexo, 

no período de 04 a 12 de agosto de 2016, das 8 às 12 horas,  na recepção da 

Gerência de Recrutamento e Seleção, localizada na Rua Duque de Caxias, nº 346, 

Bairro São José. 

O prazo acima informado não sofrerá prorrogação, sob nenhuma hipótese, 

restando a desclassificação ao candidato que não realizá-lo tempestivamente. 

1. MARLUCIO ANDRADE DOS SANTOS 
2. SERGIO DE SOUZA LOPES 
3. NADJA PEREIRA SILVA MAGALHAES 
4. CARLA VANESSA MONTEIRO SANTOS BARRETO 
5. VALERIA CECILIA CARNEIRO DE ALMEIDA 
 

 

Aracaju, 02 de agosto de 2016. 

  

Comissão  Especial de Avaliação  

 

 

 



 

GOVERNO DE SERGIPE 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 

 

EDITAL nº 01/ 2016 - CREDENCIAMENTO DE MÉDICOS PERITOS 
 

 DECLARAÇÃO  

 

Declaro, para os devidos fins, que: 

a) não me encontro em exercício de mandato eletivo; 

b) não sou Perito Médico Previdenciário ou Supervisor Médico Pericial 

pertencente ao Quadro Permanente de Pessoal do Estado, em atividade; 

c) conheço e estou de acordo com as exigências do cargo, conforme descrito 

no Edital de Credenciamento nº 01/2016, que segue abaixo: 

Sumário das Atividades: proceder ao reconhecimento inicial, manutenção, 

recurso e revisão de direitos aos benefícios administrados pelo Estado de 

Sergipe; exercer atividades internas e externas ligadas ao suporte e apoio 

técnico especializado; executar as atividades de orientação e informação, de 

acordo com as diretrizes estabelecidas nos atos específicos e outras 

relacionadas aos fins institucionais da Instituição, que venham ser 

determinadas pela autoridade superior. 

 

Aracaju, ______ de agosto de 2016 

 

___________________________________ 


