MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 8ª REGIÃO MILITAR
(Gov das Armas Prov do PA/1821)
(REGIÃO FORTE DO PRESÉPIO)

ATO DECISÓRIO Nº 016-MFDV – SSMR/8, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021.
CHAMADA PARA CONFERÊNCIA PRESENCIAL DE DOCUMENTAÇÃO E ENTREVISTA – MFDV – ETAPA IV
(Aviso de Convocação nº 003-MFDV - SSMR/8, de 30 de julho de 2021)
O Comandante da 8ª Região Militar, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Aviso de Convocação n° 003-MFDV - SSMR/8, de
30 de julho de 2021, para Oficial Médico, Famacêutico, Dentista e Veterinário Temporário, resolve:
PUBLICAR a chamada da voluntária ao cargo de Oficial Temporário, da área relacionada a seguir, para a conferência presencial de documentação e
entrevista, nos seguintes termos:
1. Considerações acerca da conferência presencial de documentação:
a. A conferência presencial de documentação e entrevista consiste em conferir a autenticidade e veracidade dos documentos e títulos lançados
por ocasião da inscrição on-line, a fim de validar a pontuação obtida pela voluntária na avaliação curricular e a sua continuação no processo seletivo, conforme
o Capítulo X, do Aviso de Convocação.
b. Os documentos deverão ser entregues encadernados, com todas as páginas numeradas e rubricadas de próprio punho pela voluntária, na
sequência estabelecida pelo Anexo “F”, considerando-se a primeira página da Ficha de Inscrição Eletrônica como a página n° 1. A voluntária deve apresentar à
Comissão de Seleção Especial, além das cópias, todos os documentos originais.
c. Especial atenção deverá ser dada para a comprovação de atividades profissionais exercidas na área postulada, conforme prevista no Art. 64,
do Aviso de Convocação, principalmente em relação a condução (original e cópia) do extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), emitido pelo
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), referente as experiências profissionais inseridas por upload no SISCONMILT, para fins de comprovação e
convalidação das pontuações correntes.
d. Todas as declarações, inclusive as elaboradas em conformidade com os anexos deste Aviso de Convocação para Seleção, deverão ter a
assinatura do declarante similar à do documento oficial com foto comumente usado pelo mesmo.
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e. Os voluntários que não apresentarem, dentro do período estabelecido para a conferência presencial de documentação, os originais dos
documentos digitalizados e inseridos no Sistema de Inscrição on-line para gerar pontuação e os documentos citados no anexo “F”, perderão a respectiva
pontuação, podendo ensejar a eliminação do voluntário inclusive.
2. Considerações acerca da entrevista:
- A entrevista será realizada individualmente e não será pontuada, não possuindo caráter eliminatório, salvo em caso de falta da voluntária à
mesma.
3. Data e horário da conferência presencial de documentação e entrevista:
- A voluntária deverá seguir o quadro abaixo para a apresentação junto a Comissão de Seleção Especial.
Área: Farmácia com especialização em Bacteriologista
Área: Biomedicina com habilitação em Análises Clínicas
Classificação

Área

2

Biomedicina

Nome
Swelen Thaisi da Costa Silva

Pontuação

Cidade da avaliação
presencial

Data

Horário

15,0560

São Luís

16/12/21

8:30 às 9:00

4. Locais de funcionamento das comissões de seleção para as etapas presenciais:
I. Maranhão:
São Luís

24º Batalhão de Infantaria de Selva
Belém-PA, 13 dezembro de 2021.

Gen Div OTÁVIO RODRIGUES DE MIRANDA FILHO
Comandante da 8ª Região Militar
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