EDITAL N° 011/2021 – 2ª CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PCDs PARA AVALIAÇÃO
DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL.
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/IGP/2021
O PERITO-GERAL DO INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS DE SANTA CATARINA, no uso
de suas atribuições e da competência conferida pelo Art. 43, parágrafo único da Lei
Complementar n° 741 de 12 de junho de 2019, com base no disposto no item 2.4.5 do
Edital do Processo Seletivo Simplificado n° 001/IGP/2021, resolve:
1. Convocar o candidato abaixo nominado, aprovado nas vagas ofertadas no Processo
Seletivo Simplificado n° 001/IGP/2021, com resultado homologado pela Portaria n°
011/GEPES/DIAF/IGP de 11 de março de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado de 12
de março de 2021, para realização de perícia junto à equipe multiprofissional com vistas à
confirmação da deficiência declarada, bem como à análise da compatibilidade ou não da
deficiência com as atribuições do cargo.
NOME
SANDRO ROSSANI
ZORZI

CARGO

LOTAÇÃO

AUXILIAR MÉDICO LEGAL

FLORIANÓPOLIS

2. O candidato deverá atender à convocação, apresentando-se na data de 14/05/2021, às
9:00h, no CCR - Centro Catarinense de Reabilitação - Rua Rui Barbosa, 780 - Agronômica Florianópolis,SC (ao lado do Hospital Infantil).
3. O candidato deverá levar documento original com foto, os últimos laudos/exames com o
CID da doença/deficiência e o cartão do SUS (caso não tenha informar no guichê do CCR).
Ao chegar ao local informado, pegar sua senha e passar pelo guichê do CCR para o
cadastro de entrada.
4. O não comparecimento e atendimento à convocação conforme item 1 implicará na
eliminação do candidato do processo seletivo.
Florianópolis, 12 de maio de 2021.
Giovani Eduardo Adriano
Perito-Geral do Instituto Geral de Perícias
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