
CONVOCAÇÃO 

CONCURSO PÚBLICO DO COREN/RJ 

 

O Presidente do COREN/RJ, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação 

em vigor, torna pública a 9ª. Convocação, aos candidatos constantes do Anexo I deste Edital, 

aprovados e classificados no Concurso Público, objeto do Edital nº 01/2010, publicado no 

Diário Oficial da União em 31 de março de 2010, relacionados rigorosamente por ordem de 

classificação, para apresentação de documentos e requisitos de formação e/ou experiência 

estabelecidos nos itens 2 e 10 do Edital referenciado. 

 

Os candidatos convocados deverão dirigir-se à Sede do COREN/RJ, na Assessoria Técnica de 

Recursos Humanos, situada na Avenida Presidente Vargas, nº. 502, 5º andar, Centro- Rio de 

Janeiro, nas datas e horários indicados no Anexo I, munidos dos seguintes documentos em 

original e fotocópia: 

a) Carteira de Identidade; 

b) CPF; 

c) Título de Eleitor com comprovação de votação da última eleição, ou justificativa eleitoral; 

d) Documentos comprobatórios da escolaridade e requisitos exigidos para o nível/área de 

atuação; 

e) Diploma devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de Nível Superior, 

ou Certificado de Conclusão de Curso, ambos fornecido por instituição de ensino superior 

devidamente reconhecida pelo MEC;  

f) Certificado de Reservista ou comprovante de dispensa de corporação; 

g) Pis/Pasep; 

h) 2 fotos 3x4; 

i) Certidão de Nascimento ou casamento e/ou comprovante de união estável; 

j) Certidão de Nascimento ou Termo de Guarda ou Tutela dos dependentes; 

k) Dados bancários; 

l) Comprovante de residência; 

m) Declaração de Imposto de Renda ano base 2010, exercício 2009 com recibo de entrega; 

n) Registro no órgão de classe nos casos exigidos no Edital; 

o) Declaração, de próprio punho, afirmando não se encontra em situação de acumulo ilegal de 

proventos, empregos, funções e cargos públicos, nos termos dos incisos XVI e XVII do artigo 

37 da Constituição da República; 

p) Declaração, de próprio punho, afirmando não registrar antecedentes criminais; 



q) Tipagem sanguínea e Fator RH (informar); 

r) Atestado Médico Oficial, emitido pela Rede Pública - Federal, Estadual, Distrital ou 

Municipal, ou pela Rede Privada, para comprovação de aptidão física e mental para o 

desempenho de suas atividades; 

Informamos aos candidatos que se declararam portadores de necessidades especiais que a 

convocação para a Perícia Médica Oficial será publicada posteriormente.  

 

O candidato convocado que não apresentar a documentação solicitada, ou descumpra os 

prazos estipulados neste edital, ficará automaticamente eliminado do certame, sendo 

convocado para contratação o candidato que imediatamente o suceder na ordem de 

classificação.  

 

A assinatura do contrato e início das atividades se dará, impreterivelmente, no dia 07.02.2011. 

 

ANEXO I  

 

Agente Administrativo - Rio de Janeiro 
CRISTINE DA SILVA SANTOS PEREIRA 

48   02.02.2011 – 10hs às 16hs 

RAABE CAROLINE SANTANA DA SILVA  
 

49 02.02.2011 – 10hs às 16hs 
CRISTIANE DOS SANTOS  BARBOSA 

50 02.02.2011 – 10hs às 16hs 

 

Analista de Sistemas – Rio de Janeiro 
RODRIGO COUTO DE SOUZA 

9 02.02.2011 – 10hs às 16hs 

EDEL DA SILVA MELO 10 02.02.2011 – 10hs às 16hs 

 

Secretária Bilíngue – Rio de Janeiro 
NATÁLIA CUCINELLO ALBUQUERQUE 

2 02.02.2011 – 10hs às 16hs 

 

 

PEDRO DE JESUS SILVA 

Presidente do COREN/RJ 


