
 

EDITAL 03/2022 CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2022 DO CRO/MS. 

A Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado do CRO-MS, 

nomeada através da Portaria CRO-MS 044/2022 no uso das suas atribuições legais, vem, 

por meio deste, tonar público a CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS 

CLASSIFICADOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2022 DO 

CRO/MS, com base na Lei federal 8745/93 (que dispõe sobre a contratação em caráter 

temporário e de excepcional interesse público), visando atender à necessidade temporária 

de excepcional interesse público para a contratação de profissionais para atendimento no 

CRO-MS nos cargos de Agente de Fiscalização e Auxiliar Administrativo. 

Os aprovados devem comparecer na sede do CRO/MS, Rua Desembargador 

Leão Neto do Carmo, nº 1.812, Jardim Veraneio, Campo Grande-MS, no dia 08/11/2022 as 

09:00 horas, para apresentar documentação comprobatória dos itens declarados no 

ato de inscrição; ou seja, comprovação de experiência profissional e comprovação 

dos documentos informados; bem como os seguintes documentos: 

a) Carteira Profissional; 

b) Fotocópia da identidade; 

c) Fotocópia do Cartão de identificação do contribuinte (CPF); 

d) 01 foto 3x4 recente; 

e) Fotocópia do título de eleitor; 

f) Certidão de antecedentes criminais; 

 

CANDIDATOS CONVOCADOS AGENTE DE FISCALIZAÇÃO: 

Colocação Candidato Total final 

1º 14. WANTUIL LOIOLA DOS SANTOS 9,00 

2º 39. PLINIO BASTOS ROCHA 8,16 

 

CANDIDATA CONVOCADA AUXILIAR ADMINISTRATIVO: 

Colocação Candidato Total final 

1º 7. SORAYA ROBLES SOARES 8,46 

 

Observação: As informações prestadas pelo candidato são de sua inteira 

responsabilidade, cabendo à Comissão de Avaliação do Processo de Seleção Simplificada o 

direito de excluir do processo de seleção aquele que preenchê-la com dados incorretos, erros, 

omissões, declarações inexatas, bem como aquele que prestar informações inverídicas ainda que 

o fato seja constatado posteriormente ou durante o certame, sendo que tais fatos determinarão a 

anulação da inscrição do candidato e dos demais atos dela decorrentes. 

 



 

 
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

Campo Grande-MS, 07 de novembro de 2022. 

 

JULIANO PELISARI LIMA 

Presidente da Comissão de Avaliação do Processo de Seleção Simplificada do CRO-MS  


