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EDITAL Nº 004/2022 – HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA CLASSIFICADA 
Seleção Pública para contratação temporária por excepcional interesse público para o cargo de 
Analista de Fiscalização e Inspetoria temporário para o Conselho Regional de Fonoaudiologia 2ª 
Região 
 
O CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA 2ª REGIÃO, por sua Presidente, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais,  
 
RESOLVE:  
 

1. Homologar e convocar as candidatas habilitadas no Processo Seletivo Simplificado do EDITAL nº 
004/2022, a Fga. Valquíria Miquelino de Oliveira CRFa 2-18719 e a Fga. Andreza dos Santos Moraes 
CRFa 2- 22437, para contratação temporária, por excepcional interesse público, para o cargo de 
Analista de Fiscalização e Inspetoria temporário para o Conselho Regional de Fonoaudiologia 2ª 
Região, Sede – São Paulo com disponibilidade para viagens por todo Estado de São Paulo: 
 

2. As candidatas, deverão responder à convocação no prazo de 03 dias úteis, a contar da publicação 
no site www.fonosp.org.br e do envio da convocação para seu e-mail anteriormente indicado.  

 
3. Atendido a convocação, as candidatas terão o prazo de, até 03 (três) dias úteis, para responder ao 

e-mail da convocação com a apresentação dos documentos, elencados no item 12.1, do edital nº 
004/2022, sob pena de desclassificação, sendo convocada a candidata seguinte classificada. 

I - Carteira de Trabalho e Previdência Social;  
II - Certidão de Nascimento ou Casamento; 
III - Título de Eleitor;  
IV - Comprovantes de votação nas 2 (duas) últimas eleições;  
V - Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação quando do sexo masculino;  
VI - Cédula de Identidade - RG ou RNE;  
VII - 1 (uma) foto 3x4 recente;  
VIII - Inscrição no PIS/PASEP ou declaração de firma anterior, informando não haver feito o cadastro;  
IX - Cadastro de Pessoa Física - CPF/CIC;  
X - Declaração Negativa de Acumulação de cargo Público;  
XI - Comprovantes de Escolaridade devidamente registrados;  
XII - Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos,  
XIII - Certidão Negativa de Antecedentes Criminais. 
 

4. Na hipótese de não atendimento à convocação, a candidata será automaticamente excluída da 
lista, por desistência  

São Paulo, 10 de outubro de 2022. 
 
 

 

                             
SILVIA TAVARES DE OLIVEIRA        ANAMY CECILIA CESAR VIZEU SANTOS 

        Presidente               Presidente da Comissão de Orientação e Fiscalização 


