
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 

 

CONVOCAÇÃO 
 

A Secretaria de Recursos Humanos da UFCG convoca os aprovados no 
Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária do Hospital 
Universitário Alcides Carneiro a comparecerem para a realização dos 
procedimentos de assinatura dos contratos, conforme o cronograma a seguir: 

 
 

Procedimento Local Data Horário Observação 

1º - Apresentar-se à 
Comissão 

Permanente de 
Acumulação de 

Cargos e Empregos 

 
Reitoria – 1° andar. 

 
Segunda a Sexta  

 
8h-12h;  
14h-17h 

 

2° - Comparecer à 
Comissão de Perícia 

Médica para 
apresentação do 

atestado de 
sanidade física e 

mental 

 
Posto Médico e 
Odontológico – 

Campus Campina 
Grande 

 
DEVE SER 

AGENDADA 
 

Contato:  
(83)3310-1363 

 
 

DEVE SER 
AGENDADO 

O atendimento é por 
ordem de chegada e 

deve ser agendado com 
antecedência, já que há 

um limite de 
atendimentos/dia) 

3° - Comparecer 
para a assinatura 
do contrato, com 

todos os 
documentos 
solicitados, 

inclusive o Laudo 
da Perícia Médica e 

o Protocolo de 
Solicitação da 

CEPACE 

 
 
 

Centro de Extensão 
José Farias 

Nóbrega 

 
 
 

De 21/01/2010 a 
28/01/2010 

 
 
 

8h-12h;  
14h-17h 

 

 
 

 
Campina Grande, 20 de janeiro de 2010. 

 
 
 

COORDENAÇÃO DE DIREITOS E DEVERES 
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 

 
 



 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - HUAC  

 

1. Exigência documental 

a. Declaração de não-acumulação de cargos e empregos - CEPACE 
b. Laudo médico emitido pela Comissão de Perícia Médica da UFCG. 
c. Original e cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento 
d. Original e cópia da Cédula de Identidade; 
e. Original e cópia do CPF; 
f. Original e cópia do PIS ou PASEP; 
g. Original e cópia do comprovante de escolaridade, emitido por órgão 

oficial. 
h. Original e cópia do Título Eleitoral e do último comprovante de votação 

(1º e/ou 2º turno); 
i. Original e cópia do Certificado de Reservista (homens); 
j. Original e cópia do comprovante de residência em seu nome (conta de 

água, luz, telefone, etc.); 
k. 01 foto 3X4 recente 
l. Original de certidão de regularidade de inscrição e de exercício da 

profissão expedido pelo Conselho regional da classe a que pertence e o 
correspondente comprovante de quitação de anuidade vigente. 

m. Número de conta-corrente bancária; 
n. Declaração de Bens e Valores (pode apresentar a última declaração do 

IR, se possuir). 
o. Informar fator sanguíneo 
p. Atestado de sanidade física e mental  

   

Informações:  
CEPACE : (83) 3310 - 1558 
COMISSÃO DE PERÍCIA MÉDICA/UFCG: (83) 3310-1363 
Divisão de Direitos e Deveres: (83) 3310-1078   
 

 


