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PROCESSO SELETIVO OVG 
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 006/2020 
 

 

CONVOCAÇÃO  
 

 

Em consonância com os itens 6.2 e 11.2 do Termo de Referência 006/2020, a 

Gerência de Gestão de Pessoas da Organização das Voluntárias de Goiás torna 

pública a convocação da candidata classificada no cadastro reserva abaixo 

relacionada, para comparecer até o dia 07 de janeiro de 2021, na Gerência de 

Gestão de Pessoas desta Organização, a fim de iniciar os trâmites relativos à 

alteração do contrato de trabalho: 
 

Cargo: Enfermeiro (a) Júnior – Nível “A”: 

NOME CLASSIFICAÇÃO SITUAÇÃO 

ANDRESSA PÂNMELA CARDOSO 8º CONVOCADA 
 

A candidata deverá comparecer, munida dos seguintes documentos: 
 

Originais 

• Carteira de Trabalho; 

• 01 foto 3x4 atual; 
 

Cópias 

• Documentos Pessoais: CPF, PIS, Título de Eleitor, Cédula de Identidade, 

Reservista (se for caso), Certidão de Casamento (se for o caso), Certidão de 

Nascimento e CPF dos Filhos (se for o caso); 

• Comprovante de Endereço atualizado; 

• Comprovante de Escolaridade (Ensino Superior Completo em Enfermagem); 

• Carteira Profissional e Comprovante de Regularidade junto ao Conselho 

Regional de Enfermagem de Goiás na categoria de Enfermeiro. 
 

 

Conforme orientação exarada na Convocação para a 2ª Etapa do Processo 

Seletivo, devidamente publicada no site da OVG em 08 de julho de 2020, a candidata 

deverá apresentar para a validação, os documentos originais ou autenticados em 

cartório, anexados no formulário eletrônico de inscrição. 

Conforme dispõe o item 11.5 do Termo de Referência, em caso de desistência, 

a candidata deverá assinar um Termo de Desistência ou enviar um e-mail para o 

endereço processo.seletivo@ovg.org.br, sendo excluída automaticamente da 

condição de ocupar o cargo posteriormente.  

 

Goiânia, 30 de dezembro de 2021. 

 

Rogério Gomes da Silva 

Gerente de Gestão de Pessoas 
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