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 CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 16ª REGIÃO 
 

EDITAL PSS CRESS 16ª REGIÃO/AL Nº 008, DE 17 DE JANEIRO DE 2022 
 

CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O CARGO DE ASSISTENTE TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO 

 

1. O CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 16ª REGIÃO/AL através de sua 

Conselheira Presidente, no uso de suas atribuições legais, considerando as disposições contidas 

no Edital PSS CRESS 16ª Região nº 01/2021, que trata do Processo Seletivo Simplificado para 

contratação temporária para o cargo de Assistente Técnico Administrativo para o Conselho 

Regional de Serviço Social 16ª Região/AL, torna público a CONVOCAÇÃO dos/as 

candidatos/as classificados/as: 
 

      CARGO: Assistente Técnico Administrativo 

Classificação Nome do/a candidato/a Nº CPF 

1ª Elenilza da Silva Santos XXX.919.53X-XX 

2ª Anselmo Ferreira Barbosa Filho XXX.829.91X-XX 

3ª Emerson da Silva Santos XXX.982.25X-XX 

 

2. Os/As candidatos/as deverão comparecer no dia 19 de Janeiro de 2022, na sede do Conselho 

Regional de Serviço Social 16ª Região, localizada na Rua Sete de Setembro, 184, Centro, 

Maceió/AL, no horário de 14:00 às 17:00 horas, para apresentar, obrigatoriamente, originais e 

cópias dos documentos determinados no item 10.4, do Edital PSS CRESS/AL nº 01/2022: 

a) Uma Fotografia 3x4 recente; 
b) Carteira de identidade; 
c) CPF; 

d) Carteira de Trabalho e Previdência Social (original); 
e) Cartão de PIS/PASEP; 

f) Título de Eleitor, e comprovante de votação na última eleição; 
g) Certificado de Reservista, se do sexo masculino; 

h) Comprovante de endereço; 
i) Certidão de nascimento dos/as filhos/as; (se houver) 
j) Certidão de nascimento ou casamento 

k) Laudo médico comprovando ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do 

cargo; 

l) Declaração de que não está condenado/a criminalmente por sentença judicial, transitado e 

julgado; 
m) Declaração de aceitação das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo. 

(Modelo disponibilizado pelo CRESS/AL); 

n) Comprovante de conta bancária; 
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o) Declaração de que não possui vínculo jurídico com 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, nos termos previstos no artigo 6º, da Lei nº 

8.745/1993. (Modelo disponibilizado pelo CRESS/AL). 
p) Formulário de autorização de acesso aos dados das Declarações de Ajuste Anual do Imposto 

de Renda Pessoa Física preenchido para fins de cumprimento da exigência contida nos 

arts.1º e 2º da Lei 8.730/1993 e Instrução Normativa-TCU Nº 87/2020 (modelo 

disponibilizado pelo CRESS/AL). (Modelo disponibilizado pelo CRESS/AL). 

q) Comprovante com o esquema vacinal completo, conforme instituído pelos órgãos 

competentes, conforme determinado na Portaria CRESS/AL Nº 001/2022 (I – certificado de 

vacinas digital, disponível na plataforma do Sistema Único de Saúde - Conecte SUS; ou, II – 

comprovante/caderneta/cartão de vacinação impresso em papel timbrado, emitido no 

momento da vacinação por instituição governamental nacional ou estrangeira ou institutos 

de pesquisa clínica.). 
 

3. Os/As Convocados/as que se encontrarem impossibilitados/as de comparecer na data 

determinada no item 2 deste Edital por testar positivo para COVID-19 e/ou em decorrência de 

síndromes gripais deverão enviar e-mail para o endereço eletrônico cress@cress16.org.br, 

apresentando a justificativa com a devida comprovação. 
 

4.Os/As Convocados/as que não comparecerem na data determinada no item 2 do presente Edital 

serão considerados/as desistentes, nos termos estabelecidos no item 7.4, do Edital PSS CRESS 

16ª Região nº 01/2021. 

 

 

Maceió/AL, 17 de Janeiro de 2022. 

 

 

Marciângela Gonçalves Lima 
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