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EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 001_2021 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO CORSAN 

 

O Diretor Administrativo da Companhia Rio-grandense de Saneamento – CORSAN – convoca os candidatos relacionados no item 1, deste 

Edital, para o comparecimento no endereço identificado a seguir para realizar os exames admissionais do emprego de TÉCNICO QUÍMICO, 

conforme previsto no item, 11 - DA CONTRATAÇÃO DO EMPREGO, subitem 11.2 - DOS EXAMES ADMISSIONAIS e demais condições 

estabelecidas no Edital 03/2020 do Processo Seletivo Simplificado. 

 

1 - Quadro demonstrativo dos candidatos convocados com local, data e horário de apresentação para realização dos exames 

admissionais e entrega de documentos 

 Os candidatos devem comparecer na Sede da CORSAN, na Rua Caldas Junior, 120 – 19º andar – Centro Histórico – Porto Alegre/RS, 

para a realização da entrega de documentos.  

 Os candidatos devem comparecer na Clínica Doctor Clin - Avenida Julio de Castilhos número 124 - Centro - Porto Alegre/RS para a 

realização dos exames complementares e consultas médicas, conforme data e horários descritos na tabela abaixo. 

 

DATA NOME REGIONAL HORÁRIO DOS 
EXAMES 

COMPLEMENTEARES 

HORÁRIO 
DA 

CONSULTA 
MÉDICA 

HORÁRIO DA 
ENTREGA DE 

DOCUMENTOS 
NA CORSAN 

      

11/01/2021 ANDRÉ LUÍS DA SILVA GUSMÃO SURMET 07h30 09h30 10h30 

 

 Para a realização dos exames complementares, os candidatos devem seguir as seguintes recomendações: 
Audiometria: Recomendável 14 horas de repouso auditivo antes do exame (sem uso de fones de ouvido); 
RX de Tórax: não deve utilizar camisa/blusa com metais/botões, bem como retirar acessórios de metais; 
ECG: necessário repouso e evitar atividade física; 
Exames Laboratoriais: deve estar em jejum de 8 horas. 

 
Atenção: O preparo inadequado do candidato para a realização dos exames poderá acarretar na alteração destes exames, bem como 

na necessidade de repetição dos mesmos, ocasionando em prejuízo no processo admissional do candidato. 
 
1.1 - Documentação - Original e cópias legíveis: 
 

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social (não há necessidade de estar desligado do emprego atual); 

b) Certidão de Registro Civil (Nascimento, Casamento, Separação Judicial ou Divórcio);  

c) Certificado de Reservista ou outro documento de regularidade de situação militar (para candidatos do sexo masculino); 

d) Carteira de Identidade; 

e) Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

f) CPF dos dependentes legais; 

g) Certidão de Nascimento dos filhos e CPF; 

h) Título de Eleitor e último comprovante de votação ou justificativa; 

i) Comprovante de escolaridade de acordo com o exigido para o cargo; 

j) Comprovante do registro definitivo no órgão de classe conforme o exigido para o cargo; 

k) Carteira Nacional de Habilitação conforme exigido no Edital; 

l) Cartão do PIS/PASEP, se já registrado, com qualificação cadastral que deverá ser feita pela Internet, no site do e-Social: 

https://portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-qualificacao-cadastral  (a qualificação deve ser impressa); 

m) Comprovante de Grupo Sanguíneo e fator RH; 

n)  02 fotos 3x4 coloridas e atuais; 

o) Comprovante de endereço. 

 

        

2 - Do comparecimento 

O não comparecimento na data, horário e local indicados nesta convocação acarretará em sua eliminação do processo seletivo para todos os 

fins.  

 

3 - Do edital 

O Edital de convocação está à disposição dos candidatos no site da CORSAN na Internet: www.corsan.com.br. 

 

4 - Das despesas  

As despesas com estadia e deslocamento são de responsabilidade do candidato. 

 

5 - Das informações finais 

https://portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-qualificacao-cadastral
http://www.corsan.com.br/
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Para a realização dos exames médicos não há necessidade de desligamento do emprego atual. Portar documento de identificação com foto. 

 

No caso de dúvidas, entrar em contato com a Superintendência de Gestão Estratégica de Pessoas – SUGEP – Departamento de 

Gestão das Informações Funcionais - DEGIF -  pelos telefones (51) 3215-5878 ou 3215-5898. 

 

 

Porto Alegre, 04 de janeiro de 2021 

 

 

 

Fabiano Siqueira 

Diretor Administrativo 


