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certame, TORNA PÚBLICA A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE 
RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES do Concurso Público para o 
cargo de MÉDICO I - ESPECIALIDADE: PEDIATRIA COM ÁREA DE 
ATUAÇÃO EM CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA.

As inscrições serão recebidas ATÉ 31/07/2019 (exceto 
sábados, domingos e feriados), no horário das 08:00 às 12:00 
horas e das 13:00 às 16:00, na unidade detentora do certame, 
situada na Av. Coronel José Soares Marcondes, 3758, Jardim 
Bongiovani - Presidente Prudente, na sala da Diretoria de 
Recursos Humanos.

Ficam mantidas as demais Instruções Especiais do Edital 
de Abertura de Inscrição, deste Concurso Público, publicada no 
Diário Oficial do Estado de 18/06/2019.

 HOSPITAL REGIONAL DOUTOR OSIRIS 
FLORINDO COELHO - FERRAZ DE 
VASCONCELOS
 Portaria do Diretor Técnico de Saúde III do Hospital Regio-

nal “Dr. Osíris Florindo Coelho” de Ferraz de Vasconcelos - nº. 
018/2019 de 16/07/2019:

O Diretor Técnico de Saúde III do Hospital Regional “Dr. Osí-
ris Florindo Coelho” de Ferraz de Vasconcelos, da Coordenadoria 
de Serviços de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, no uso 
de suas competências e considerando Autorização Governamen-
tal, conforme Despacho do Senhor Governador publicado em 
07/09/ 2018, para provimento de vagas mediante abertura de 
CONCURSO PÚBLICO, RESOLVE:

ARTIGO 1º - Ficam instituídas COMISSÃO ESPECIAL DE 
CONCURSO PÚBLICO e COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO 
para fins de execução de CONCURSO PÚBLICO, para provimento 
de vaga(s) no(s)

cargo(s) de Médico I – Especialidade: CIRURGIA VASCULAR 
desta Instituição.

ARTIGO 2º - A Comissão instituída pelo Artigo 1º será com-
posta pelos membros abaixo relacionados:

TITULARES / SUPLENTES
A – Presidente que coordenará os trabalhos:
ROSANA CRISTINA SERRATO DE MATOS – RG 17960797-2/

SP – DIRETOR TÉCNICO I – RECURSOS HUMANOS/ MÁRCIA 
ROCHA DA COSTA – RG 34910534-0/SP – CHEFE II – RECURSOS 
HUMANOS.

B – Representante(s) da área de Recursos Humanos:
ELIZABETE GUILHERME – RG 23028398-6/SP – CHEFE 

II – RECRUTAMENTO E SELEÇÃO / JULIANA FERREIRA DA SILVA 
– RG 46888103-7 /SP– OFICIAL DE SAÚDE – RECRUTAMENTO 
E SELEÇÃO.

C – Representante(s) da(s) área(s) relativa(s) ao cargo/
classe:

HERMÍNIO CABRAL DE REZENDE JUNIOR – RG 19864998-
8/SP – DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE II - DIVISÃO MÉDICA / LUIZ 
OTÁVIO OTERO GENELHU, RG. 3741717/GO – SUPERVISOR DE 
EQUIPE MÉDICA - DIVISÃO MÉDICA.

ARTIGO 3º - A COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO 
especificada no Artigo 1º será composta pelos membros abaixo 
relacionados, sendo presidida pelo primeiro membro citado:

1) ROSANA CRISTINA SERRATO DE MATOS – RG 17960797-
2/SP – DIRETOR TÉCNICO I – RECURSOS HUMANOS/ MÁRCIA 
ROCHA DA COSTA – RG 34910534-0/SP – CHEFE II – RECURSOS 
HUMANOS.

2) ELIZABETE GUILHERME – RG 23028398-6/SP – CHEFE 
II – RECRUTAMENTO E SELEÇÃO / JULIANA FERREIRA DA SILVA 
– RG 46888103-7/SP – OFICIAL DE SAÚDE – RECRUTAMENTO 
E SELEÇÃO.

3) HERMÍNIO CABRAL DE REZENDE JUNIOR – RG 19864998-
8/SP– DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE II - DIVISÃO MÉDICA / LUIZ 
OTÁVIO OTERO GENELHU, RG. 3741717/GO – SUPERVISOR DE 
EQUIPE MÉDICA - DIVISÃO MÉDICA.

ARTIGO 4º - As Comissões desenvolverão seus trabalhos, 
obedecendo aos preceitos legais e regulamentares de concursos 
públicos.

ARTIGO 5º - A Comissão Especial de Concurso Público será 
responsável pela elaboração do Edital de Abertura de Concurso 
Público, definição dos pré-requisitos, perfil profissional, atri-
buições, conteúdo programático, critérios de avaliação, análise 
das avaliações, julgamento e decisão de recursos e pedidos de 
revisão quando ocorrer, sendo responsável pela divulgação e 
quaisquer informações que sejam solicitadas no que se referem 
ao Concurso Público em questão, em todas as suas fases, bem 
como na ocorrência de casos excepcionais.

ARTIGO 6º - A Comissão de Heteroidentificação será 
responsável pela verificação da veracidade da autodeclaração 
de que trata o § 2º do artigo 2º do Decreto nº 63.979, de 
19/12/2018 e decisão, em juízo de retratação, com o auxílio da 
Coordenação de Políticas para a População Negra e Indígena, 
quando for o caso, dos pedidos de reconsideração interpostos 
por candidatos contra a decisão que constatar falsidade da 
autodeclaração, subsidiando as ações, bem como atendendo 
as delegações emanadas pela Comissão Especial de Concurso 
Público especificadas no artigo 5º.

ARTIGO 7º - Os membros designados pelos Artigos 2º e 3º 
desenvolverão as atividades sem prejuízo das atribuições de 
seus cargos.

ARTIGO 8º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Ferraz de Vasconcelos, 16 de julho de 2019.
Dr. VANDERLEI DE ALMEIDA ROSA
Diretor Técnico de Saúde III - Hospital Regional “Dr. Osíris 

Florindo Coelho” – Ferraz de Vasconcelos
 
Portaria do Diretor Técnico de Saúde III do Hospital Regio-

nal “Dr. Osíris Florindo Coelho” de Ferraz de Vasconcelos - nº. 
019/2019 de 16/07/2019:

O Diretor Técnico de Saúde III do Hospital Regional “Dr. Osí-
ris Florindo Coelho” de Ferraz de Vasconcelos, da Coordenadoria 
de Serviços de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, no uso 
de suas competências e considerando Autorização Governamen-
tal, conforme Despacho do Senhor Governador publicado em 
07/09/2019, para provimento de vagas mediante abertura de 
CONCURSO PÚBLICO, RESOLVE:

ARTIGO 1º - Ficam instituídas COMISSÃO ESPECIAL DE 
CONCURSO PÚBLICO e COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO 
para fins de execução de CONCURSO PÚBLICO, para provimento 
de vaga(s) no(s)

cargo(s) de Médico I – Especialidade: GINECOLOGIA E 
OBSTETRÍCIA desta Instituição.

ARTIGO 2º - A Comissão instituída pelo Artigo 1º será com-
posta pelos membros abaixo relacionados:

TITULARES / SUPLENTES
A – Presidente que coordenará os trabalhos:
ROSANA CRISTINA SERRATO DE MATOS – RG 17960797-2/

SP – DIRETOR TÉCNICO I – RECURSOS HUMANOS/ MÁRCIA 
ROCHA DA COSTA – RG 34910534-0/SP – CHEFE II – RECURSOS 
HUMANOS.

B – Representante(s) da área de Recursos Humanos:
ELIZABETE GUILHERME – RG 23028398-6/SP – CHEFE 

II – RECRUTAMENTO E SELEÇÃO / JULIANA FERREIRA DA SILVA 
– RG 46888103-7/SP – OFICIAL DE SAÚDE – RECRUTAMENTO 
E SELEÇÃO.

C – Representante(s) da(s) área(s) relativa(s) ao cargo/
classe:

HERMÍNIO CABRAL DE REZENDE JUNIOR – RG 19864998-
8/SP – DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE II - DIVISÃO MÉDICA / 
MARCO ANTONIO QUEDAS NUNES, RG. 14839330/SP – SUPER-
VISOR DE EQUIPE MÉDICA - DIVISÃO MÉDICA.

ARTIGO 3º - A COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO 
especificada no Artigo 1º será composta pelos membros abaixo 
relacionados, sendo presidida pelo primeiro membro citado:

1) ROSANA CRISTINA SERRATO DE MATOS – RG 17960797-
2/SP – DIRETOR TÉCNICO I – RECURSOS HUMANOS/ MÁRCIA 

07h00, no Centro Médico da Polícia Militar, situado na Avenida 
Nova Cantareira, nº 3.659 – Bairro Tremembé – São Paulo/SP, 
a fim de ser submetido a nova avaliação médica por Junta de 
Saúde, nos termos do item “8”, Capítulo XVI do citado edital.

 ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

 Centro de Cadastro e Registro de Pessoal
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
COMISSÃO DE CONCURSOS PÚBLICO
CONCURSO PÚBLICO PARA VÁRIOS CARGOS
(ref. EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES E INSTRUÇÕES 

ESPECIAIS Nº 008/2018, no DOE de 10.01.2018)
EDITAL CCP Nº 044 DE 16-7-2019
DIVULGA A INCLUSÃO NA CLASSIFICAÇÃO FINAL ESPECIAL
A Secretaria da Administração Penitenciária, por meio da 

Comissão Especial de Concurso Público, instituída mediante a 
Resolução SAP nº 147, publicada no Diário Oficial do Estado 
de 08 de novembro de 2017, que cuida do Concurso Público 
para o cargo de Oficial Administrativo, regido pelo Edital CCP 
nº 008/2018, publicado em 10/01/2018, retificado em 16, 19 
e 25/01/2018 – à vista da decisão datada de 17.12.2018, da 
2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública, do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, na Apelação Cível nº 1045429-
81.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é 
requerente o Senhor Gilson Fragonese e requerido a Secretaria 
da Administração Penitenciária– RETIFICA o Edital n° 124/2018, 
publicado no DOE de 04.07.2018, para incluir o abaixo relacio-
nado, na lista de classificação especial.

CARGO DE NÍVEL MÉDIO PCD
A lista figura em ordem de classificação, contendo: cargo, 

número da inscrição (ID), classificação, nome do candidato 
(NOME), Pontuação Final, Idoso, Data de Aniversário e Jurado.

ID;CLASSIFICAÇÃO;NOME;PONTUAÇÃO FINAL;IDOSO;CON 
GER;ANIVER;JURADO

30;564864;3;GILSON FREGONEZE (SUB 
SUDICE);56,67;N;7;1-ago-81;N;

E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém 
possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Edital.

 SAÚDE

 COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

 CENTRO DE REFERÊNCIA DA SAÚDE DA 
MULHER
 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
UNIDADE: CENTRO DE REFERÊNCIA DA SAÚDE DA MULHER
CARGO: MÉDICO I
ESPECIALIDADE: ONCOLOGIA CLÍNICA
EDITAL Nº 012/2019
RESULTADO DA ANÁLISE CURRICULAR
O Centro de Referência da Saúde da Mulher, da Coordena-

doria de Serviços de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, 
por meio da Comissão Especial de Contratação por Tempo Deter-
minado, e considerando o estabelecido em Edital de Abertura de 
Inscrição do presente certame, TORNA PÚBLICO O RESULTADO 
DA ANÁLISE CURRICULAR do Processo Seletivo Simplificado 
para o cargo.

De acordo com o artigo 33, do Decreto nº 60.449/14, e con-
forme estabelecido em edital de Abertura de Inscrição, o prazo 
para o pedido de Revisão de Notas é de 03 (três) dias úteis, 
contados a partir do 1º dia útil subsequente a esta publicação, 
mediante requerimento dirigido a Comissão Especial de Concur-
so Público, digitado em duas vias (original e cópia), conforme 
modelo contido no site da Coordenadoria de Recursos Huma-
nos, http://saude.sp.gov.br/coordenadoria-de-recursos-humanos/
homepage/acesso-rapido/concurso-publico-e-processo-seletivo/
candidato/ e entregues e protocolados na unidade detentora do 
certame, situada na Rua Condessa de São Joaquim, 282 – Bela 
Vista – São Paulo – SP – Gerência de Recursos Humanos, no 
horário das 08:00 às 16:00 horas.

Cada questionamento ou item a ser interposto deverá ser 
apresentado em folha separada, com argumentação lógica e 
consistente, contendo a devida identificação do candidato, não 
cabendo neste momento, a apresentação de novos documentos/
títulos para complementação dos entregues anteriormente.

PONTOS ATRIBUÍDOS À ANÁLISE CURRICULAR
Nº INSCRIÇÃO – NOME – RG – NOTA DOS TÍTULOS
1 - ANDRESSA GONÇALVES AMORIM - 2102771 - ES - 07,00
2 - GRAZIELA ZIBETTI DAL MOLIN - 4170120 - SC - 12,00
3 - MARINA DIOGENES TEIXEIRA - 2018080568-6 - CE - 02,00
4 - FELIPE ADES MORAES - 121.301.170 - RJ - 12,50
5 - KARINA LIMA LINS DE SOUZA - 20267327-3 - RJ - 00,00
6 - RENATA VITTORAZZI DE TASSIS - 128.336.897-65 - ES - 01,00
7 - MICHELLE SAMORA DE ALMEIDA - 11.897.663 - MG - 22,00
OBSERVAÇÕES:
Não houve inscrições de candidatos preto, pardo ou indíge-

na que manifestou interesse em participar do Processo Seletivo 
Simplificado pelo sistema de pontuação diferenciada.

Republicado por conter incorreções, ficando mantido o 
prazo para pedido de revisão de nota estabelecido no D.O.E do 
dia 16/07/2019.

 UNIDADE: CENTRO DE REFERÊNCIA DA SAÚDE DA MULHER
CONCURSO PÚBLICO: MÉDICO I
ESPECIALIDADE(S): ONCOLOGIA CLÍNICA
I.E. Nº  - 001/2019 - EDITAL Nº 011/2019
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS QUE SE AUTODECLARARAM 

PRETO, PARDO OU INDÍGENA E QUE MANIFESTARAM INTE-
RESSE EM SE BENEFICIAR DO SISTEMA DE PONTUAÇÃO 
DIFERENCIADA

O Centro de Referência da Saúde da Mulher, da Coordena-
doria de Serviços de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, 
por meio da Comissão Especial de Concurso Público, em aten-
dimento ao Decreto nº 63.979, de 19/12/2018 e considerando 
o estabelecido em Edital de Abertura de Inscrições do presente 
certame, TORNA PÚBLICA A RELAÇÃO DOS CANDIDATOS QUE 
SE AUTODECLARARAM PRETO (PR), PARDO (PA) OU INDÍGENA 
(IN) E QUE MANIFESTARAM INTERESSE EM SE BENEFICIAR DO 
SISTEMA DE PONTUAÇÃO DIFERENCIADA, do Concurso Público 
para o(s) cargo(s) de Médico I, na especialidade de Oncologia 
Clínica:

Nº INSCRIÇÃO – NOME – R.G. – COR/RAÇA DECLARADA.
013 – Cristiane Santos de Mesquita – 54359384-8 SP – PA
OBSERVAÇÃO:
Republicado por conter incorreções.

 HOSPITAL ESTADUAL DOUTOR ODILO 
ANTUNES DE SIQUEIRA - PRESIDENTE 
PRUDENTE
 UNIDADE: HOSPITAL ESTADUAL “DR. ODILO ANTUNES DE 

SIQUEIRA” DE PRESIDENTE PRUDENTE
CONCURSO PÚBLICO: MÉDICO I
ESPECIALIDADE(S): PEDIATRIA COM ÁREA DE ATUAÇÃO 

EM CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA
I.E. Nº  - 018/2019 - EDITAL Nº 03/2019
PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE RECEBIMENTO DE INS-

CRIÇÕES
O HOSPITAL ESTADUAL “DR. ODILO ANTUNES DE SIQUEI-

RA” DE PRESIDENTE PRUDENTE, da Coordenadoria de Serviços 
de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Comis-
são Especial de Concurso Público, instituída para o presente 

Nos termos do subitem 8.15 do Edital de Pregão Eletrônico 
nº 019/2019, a sessão pública realizada em 06/06/2019 restou 
suspensa para recebimento da amostra da Licitante vencedora 
do ITEM 01. Visto que a 1ª colocada não entregou amostra no 
prazo exigido, pregoeiro reabriu a sessão no dia 28/06, convo-
cando a 2ª colocada para envio de amostra, com prazo máximo 
para o dia 05/07/2019.

ANÁLISE DA AMOSTRA
ITEM 01: MONITOR DE VÍDEO PARA DESKTOP
Empresa: RPC INFORMÁTICA LTDA.
A amostra foi recebida no dia 04/07/2019, tempestivamen-

te, em conformidade com o subitem 7.1.6 do Edital.
Realizada a análise das amostras pela Divisão de Operações 

e Produção de Redes da Coordenadoria de Tecnologia da Infor-
mação, constatou-se que o equipamento atende aos requisitos 
técnicos solicitados em Edital.

Isto posto, considero APROVADA a amostra, restando, portan-
to, habilitada, para este item, a Licitante RPC INFORMÁTICA LTDA.

São Paulo, 10 de julho de 2019.
ANDERSON PAZ DE SOUSA
Divisão de Operação e Produção de Redes
Coordenadoria de Tecnologia da Informação
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 Processo nº 1893/2019
Pregão Eletrônico nº 020/2019
Objeto:  - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 

DE MONITORES PARA USO NOS DESKTOPS DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Assunto: Relatório de análise e julgamento de amostra.
RELATÓRIO
Trata-se da aquisição, por meio do Sistema de Registro de 

Preços, de monitores de vídeos para desktops.
Nos termos do subitem 8.16 do Edital de Pregão Eletrônico 

nº 020/2019, a sessão pública realizada em 11/06/2019 restou 
suspensa para recebimento da amostra da Licitante vencedora 
do ITEM 01.

ANÁLISE DA AMOSTRA
ITEM 01: MONITOR DE VÍDEO PARA DESKTOP
Empresa: POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
A amostra foi recebida no dia 10/07/2019, tempestivamen-

te, em conformidade com o subitem 7.1.6 do Edital.
Realizada a análise das amostras pela Divisão de Operação 

e Produção de Redes da Coordenadoria de Tecnologia da Infor-
mação, constatou-se que o equipamento atende aos requisitos 
técnicos solicitados em Edital.

Isto posto, considero APROVADA a amostra, restando, 
portanto, habilitada, para este item, a Licitante POSITIVO TEC-
NOLOGIA S.A.

São Paulo, 11 de julho de 2019.
ANDERSON PAZ DE SOUSA
Divisão de Operação e Produção de Redes
Coordenadoria de Tecnologia da Informação
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DA CONTRATO
Processo nº 1316/2016
Pregão Eletrônico nº 013/2019
CONTRATO nº 027/2019
Contratante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO
Contratada: MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING 

LTDA - EPP
CNPJ: 16.640.808/0001-73
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços 

de fornecimento de gêneros alimentícios (Refeição / Almoço) 
destinados à VII Conferência

Estadual da Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Valor Total: R$ 9.997,50 (nove mil, novecentos e noventa e 

sete reais e cinquenta centavos)
Parecer jurídico: Parecer AJ nº 171/2019, de 30/04/2019.
Data da Assinatura: 16/07/2019
Vigência: O contrato vigerá a partir de sua assinatura e 

terá por termo final ("dies ad quem") o término das obrigações 
assumidas.

Natureza da Despesa: 33.90.39-56
Programa de Trabalho: 03.092.4200.5798.0000
Fonte de Recursos: 002.001.055
Notas de Empenho: 2019NE02273
Gestora do Contrato: Primeira Subdefensoria Pública-Geral.

 ESCOLA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

 EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019
Processo EDEPE n° 0396/2018 (SGPDOC nº 6946/2018)
Pregão Eletrônico EDEPE nº 003/2019
Órgão Gerenciador: Escola da Defensoria Pública do Estado
Órgão Participante: Coordenadoria de Comunicação Social 

e Assessoria de Imprensa da Defensoria Pública do Estado de 
São Paulo.

Objeto: Prestação de serviços gráficos de impressão e aca-
bamento de cartilhas e folders.

Empresa Classificada em 1º lugar (detentora): GLOBAL-
PRINT EDITORA GRÁFICA EIRELI, CNPJ nº 12.622.028/0001-40, 
para os lotes II (cartilhas) e III (folders).

Valor total do lote II - R$ 60.000,00
Valor total do lote III - R$ 70.000,00
Vigência: 12 meses, contados da publicação.
Assinatura da ata: 16/07/2019.

 Concursos

 SEGURANÇA PÚBLICA

 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO

 DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA DR. 
MAURÍCIO HENRIQUE GUIMARÃES 
PEREIRA

 Academia de Polícia Dr. Coriolano Nogueira 
Cobra
 ACADEMIA DE POLÍCIA
“DR. CORIOLANO NOGUEIRA COBRA”
SECRETARIA DE CONCURSOS PÚBLICOS
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O PRO-

VIMENTO DE CARGOS VAGOS NA CARREIRA DE INVESTIGADOR 
DE POLÍCIA - IP 1/2017

O Presidente da Comissão do Concurso em epígrafe FAZ 
SABER que o candidato JOÃO PAULO FARAH, foi inserido no certa-
me em virtude do cumprimento em sede de Agravo de Instrumento 
Proc. nº 2147661-85.2019.8.26.0000 para participar da PROVA 
ORAL, no dia 02/08/2019 às 9 horas, obedecendo as mesmas ins-
truções contidas no edital de convocação para os demais candida-
tos, publicado no Diário Oficial do Estado de 18/05/2019 pág. 167.

 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO

 COMANDO GERAL
 Diretoria de Pessoal  Comunicado nº DP-5/321/19
A Diretora de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São 

Paulo CONVOCA o candidato JOÃO FELIPE DE JESUS ALVES 
NEVES, RG 36.569.917-2, inscrição nº 41015975, inscrito no con-
curso público para provimento de cargos de Sd PM de 2ª Classe, 
regido pelo Edital nº DP-2/321/18, a comparecer em 31-07-19 às 

LTDA - CNPJ: 46.962.122/0003-21, MEDLEVENSOHN COMÉR-
CIO REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
- CNPJ: 05.343.029/0001-90, CM HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 
12.420.164/0003-19

VIGÊNCIA: 25/06/2019 A 25/06/2020
*PUBLICADO NESTA DATA POR NÃO TER SIDO PUBLICADO 

EM DATA OPORTUNA
 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOS-

PITALAR
PREGÃO ELETRONICO Nº 059/2019-FAMESP/BAURU
REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2019-FAMESP/BAURU
PROCESSO Nº 10380/2019-FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 17 ao dia 29 

de julho de 2019, das 08:00 às 12:30 horas e das 13:30 às 17:00 
horas, na Célula de Gestão de Suprimentos da Fundação para o 
Desenvolvimento Médico e Hospitalar – FAMESP/BAURU, locali-
zada na Avenida Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 1-100, Jardim 
Santos Dumont, Município de Bauru, Estado de São Paulo, Fone 
(0xx14) 3103-7777, ramal 3606 ou 3356, ou pelo site www.
pregaoeletronico.famesp.org.br, o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 059/2019- FAMESP/BAURU, REGISTRO DE PREÇOS Nº 
052/2019-FAMESP/BAURU, PROCESSO Nº 10380/2019-FAMESP/
BAURU, que tem como objetivo o REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FIO DE KIRSCHNNER, FIO DE CERCLAGEM, ETC, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL BAURU E HOSPITAL 
DE BASE DE BAURU, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, pelo 
menor preço total do lote, em conformidade com o disposto no 
Anexo II. A abertura da sessão pública será no dia 30 de julho 
de 2019, com início às 09:15 horas.

 MINISTÉRIO PÚBLICO

 DIRETORIA GERAL

 COMUNICADO
 - Acha-se aberto no Ministério Público do Estado de São 

Paulo o Pregão Eletrônico nº 036/2019 – Oferta de Compra Nº 
270101000012019OC00046 - Processo nº 217/2019 DG/MP, que 
tem por objeto aquisição de materiais de infraestrutura de rede, 
destinados a atender às necessidades desta Instituição.

 - Poderão participar do certame todos os interessados em 
contratar com a Administração Estadual que estiverem regis-
trados no CAUFESP, em atividade econômica compatível com 
o seu objeto, que sejam detentores de senha para participar de 
procedimentos eletrônicos e tenham credenciado os seus repre-
sentantes, e que sejam Microempresas, Empresas de Pequeno 
Porte ou Cooperativas que atendam ao disposto no artigo 34 da 
Lei federal n. 11.488/2007, na forma estabelecida no regulamen-
to que disciplina a inscrição no referido Cadastro.

 - O Edital da presente licitação encontra-se à disposição 
dos interessados, nos endereços eletrônicos www.bec.fazenda.
sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br ; e, www.mpsp.mp.br e www.e-
-negociospublicos.com.br . A sessão pública de processamento 
do Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrôni-
co www.bec.fazenda.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br, no dia 
31/07/2019, às 11:30 horas.

Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica: 
17/07/2019

 COMUNICADO
 - Acha-se aberto no Ministério Público do Estado de São 

Paulo o Pregão Eletrônico nº 056/2019 – Oferta de Compra Nº 
270101000012019OC00047 - Processo nº 299/2019 DG/MP, 
que tem por objeto contratação de seguro para veículos perten-
centes à frota desta Instituição tendo cobertura destinada a 64 
(sessenta e quatro) veículos.

 - O Edital da presente licitação encontra-se à disposição 
dos interessados, nos endereços eletrônicos www.bec.fazenda.
sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br ; e, www.mpsp.mp.br e www.e-
-negociospublicos.com.br . A sessão pública de processamento 
do Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrôni-
co www.bec.fazenda.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br, no dia 
30/07/2019, às 11:30 horas.

Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica: 
17/07/2019

 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

 DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO

 EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2019
PROCESSO N° 2479/2019
OFERTA DE COMPRA N° 420030000012019OC00080
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://www.bec.sp.gov.br
Encontra-se aberta na Defensoria Pública do Estado de São 

Paulo licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo 
MENOR PREÇO GLOBAL – POR LOTE, cujo objeto é o Registro 
de Preços para contratação de empresa especializada na pres-
tação de serviços de café – Tipo A; Café Tipo –B, Coquetel e 
Kit Lanche, incluindo serviços correlatos e de suporte, para os 
eventos organizados ou apoiados pela Defensoria Pública do 
Estado de São Paulo, conforme especificações do Anexo I (Termo 
de Referência).

O certame será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002 (“Lei do Pregão”) e, de modo subsidiário, pela Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (“Lei Geral de Licita-
ções”) e pela Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989 
(“Lei Paulista de Contratos Administrativos”).

Regulamentam o certame o Decreto Estadual nº 47.297, 
de 06 de novembro de 2002, o qual regulamenta a modalidade 
pregão, no âmbito da Administração Estadual, o Decreto Esta-
dual nº 49.722, de 24 de junho de 2005, o qual regulamenta a 
utilização do pregão eletrônico.

Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica: 
17/07/2019.

Data e hora da abertura da sessão pública: 30/07/2019, 
às 10h00.

O Edital estará disponível nos sites http://www.bec.sp.gov.
br e http://www.defensoria.sp.def.br

 Processo nº: 0411/2019
Interessado: Coordenadoria de Comunicação Social e Asses-

soria de Imprensa
Assunto: Ata de Registro de Preço para contratação de 

serviços de impressão de materiais gráficos
Com fundamento no artigo 4º, inciso XXII da Lei Federal 

nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e no art. 12, inciso I do Ato 
Normativo DPG nº 100, de 23 de outubro de 2014, HOMOLOGO 
o resultado do Pregão Eletrônico nº 022/2019, conforme abaixo, 
SEM ADJUDICÁ-LO, por se tratar de Sistema de Registro de 
Preços:

Licitante vencedora: SP – GRAF INDÚSTRIA GRÁFICA E 
EDITORA LTDA. - ME

CNPJ/MF: 09.165.602/0001-73
Valor Total: R$ 194.600,00 (cento e noventa e quatro mil e 

seiscentos reais)
Por se tratar de Sistema de Registro de Preços e em 

decorrência da homologação, as autorizações das respectivas 
despesas deverão ocorrer à medida que houver utilização da ata 
de registro de preços.

 Processo nº 7353/2018
Pregão Eletrônico nº 019/2019
Objeto:  - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 

MONITORES PARA USO NOS DESKTOPS DA DEFENSORIA PÚBLI-
CA DO ESTADO DE SÃO PAULO – EXCLUSIVO PARA ME E EPP.

Assunto: Relatório de análise e julgamento de amostra.
RELATÓRIO
Trata-se da aquisição, por meio do Sistema de Registro de 

Preços, de monitores de vídeos para desktops.

 UNIDADE: HOSPITAL ESTADUAL “DR. ODILO ANTUNES DE 
SIQUEIRA” DE PRESIDENTE PRUDENTE

CONCURSO PÚBLICO: MÉDICO I
ESPECIALIDADE(S): PEDIATRIA COM ÁREA DE ATUAÇÃO 

EM CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA
I.E. Nº  - 018/2019 - EDITAL Nº 03/2019
PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE RECEBIMENTO DE INS-

CRIÇÕES
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b) comprovante oficial de renda, especificando perceber 
remuneração mensal inferior a 02 (dois) salários mínimos OU 
declaração, por escrito, da condição de desempregado;

c) requerimento de redução da taxa de inscrição preen-
chido conforme modelo constante no site da Coordenadoria 
de Recursos Humanos, http://saude.sp.gov.br/coordenadoria-de-
-recursos-humanos/homepage/acesso-rapido/concurso-publico-
-e-processo-seletivo/candidato/ , o qual também poderá ser 
retirado e preenchido junto à unidade detentora do certame.

7 - Candidatos interessados em requerer a inscrição nos 
termos do item “6” deste Capítulo deverão entregar as docu-
mentações pessoalmente ou por terceiro (mediante procuração 
simples), na unidade detentora do certame, até 10 (dez) dias 
antes do término do período de inscrições, para análise da 
Comissão Especial de Concurso Público;

7.1 - A comprovação citada no item anterior deverá ser 
efetuada mediante apresentação de original e cópia simples 
do documento;

7.2 - Não serão considerados documentos encaminhados 
via fax ou correio eletrônico.

8 - A Comissão Especial de Concurso Público, a qualquer 
tempo, poderá realizar diligências relativas à situação declarada 
pelo candidato, deferindo ou não o pedido apresentado em 
requerimento.

9 - Após a análise dos pedidos de isenção ou redução do 
valor da taxa de inscrição, a Comissão Especial de Concurso 
Público publicará a relação dos pedidos deferidos e indeferidos, 
observados os motivos dos indeferimentos das inscrições, no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo (www.imprensaoficial.
com.br) e no Portal de Concursos Públicos do Estado (www.
concursopublico.sp.gov.br).

10 - Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção ou 
redução do valor da taxa de inscrição deferidos deverão realizar 
sua inscrição dentro do período estabelecido conforme item 
“4.1” deste Capítulo.

11 - No caso da solicitação ser indeferida, o candidato 
deverá proceder sua inscrição com o valor da taxa integral 
correspondente ao cargo para o qual concorre, de acordo com o 
estabelecido no item “4” a subitem “5.3” deste Capítulo, dentro 
do período e horário de recebimento das inscrições.

12 - A Secretaria de Estado da Saúde e a Comissão Especial 
de Concurso Público eximem-se das despesas com viagens 
e estada dos candidatos para participação em qualquer das 
etapas do concurso.

13 - Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não 
atenderem rigorosamente ao estabelecido neste edital.

14 - O candidato, deficiente ou não, que necessitar de 
condições especiais para realização das provas, conforme itens 
relacionados no Anexo IV deste edital (prova adaptada, ajudas 
técnicas, sala acessível, mobiliário específico ou similares) deve-
rá efetuar solicitação, fundamentadamente, à Comissão Especial 
de Concurso Público, conforme modelo constante no site da 
Coordenadoria de Recursos Humanos, http://saude.sp.gov.br/
coordenadoria-de-recursos-humanos/homepage/acesso-rapido/
concurso-publico-e-processo-seletivo/candidato/ , o qual tam-
bém poderá ser retirado e preenchido na unidade detentora do 
certame, até o término das inscrições;

14.1 - O candidato que não cumprir a exigência do item 
anterior até o término das inscrições, seja qual for o motivo 
alegado, poderá não ter a condição atendida;

14.2 - O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito 
à análise da viabilidade e razoabilidade do pedido;

14.3 - A Comissão Especial de Concurso Público terá prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, após o término do período de inscrição, 
para analisar a solicitação mencionada no item “14” deste 
Capítulo e publicar no Diário Oficial do Estado de São Paulo 
(www.imprensaoficial.com.br) e no Portal de Concursos Públicos 
do Estado (www.concursopublico.sp.gov.br), o deferimento ou 
indeferimento da solicitação do candidato, bem como informá-lo 
sobre a decisão em formato acessível;

14.4 - A candidata lactante que necessitar amamentar 
durante a realização das provas poderá fazê-lo em sala reser-
vada, desde que o requeira, observando os procedimentos 
constantes no item “14” deste Capítulo, para adoção das 
providências necessárias;

14.4.1 - Não haverá compensação do tempo de amamenta-
ção em favor da candidata;

14.4.2 - A criança deverá ser acompanhada, em ambiente 
reservado para este fim, de adulto responsável por sua guarda 
(familiar ou terceiro indicado pela candidata);

14.4.3 - A candidata, nesta condição, que não levar acom-
panhante, não realizará a prova;

14.4.4 - Nos horários previstos para amamentação, a can-
didata lactante poderá ausentar-se temporariamente da sala de 
prova, acompanhada de um fiscal;

14.4.5 - Na sala reservada para amamentação ficará 
somente a candidata lactante, a criança e uma fiscal, sendo 
vedada neste momento a permanência do adulto responsável 
por sua guarda (familiar ou terceiro indicado pela candidata);

14.5 - O candidato que necessitar efetuar solicitação de 
condição especial para realização da prova, devido ocorrência 
de algum dano à saúde, posteriormente ao período de inscrição, 
deverá comunicar sua condição tão logo venha a ser acometido, 
conforme item “14” deste Capítulo, munido de laudo médico 
que justifique o atendimento.

IV – DA PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS COM DEFICI-
ÊNCIA

1 - Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das 
prerrogativas que lhes são facultadas pela Lei Complementar 
Estadual nº 683, de 18/09/1992, alterada pela Lei Complementar 
Estadual nº 932, de 08/11/2002, e regulamentada pelo Decreto 
nº 59.591, de 14/10/2013, é assegurado o direito de inscrição 
para os cargos do concurso cujas atribuições sejam compatíveis 
com suas deficiências.

2 - O candidato com deficiência concorrerá às vagas 
existentes e as que vierem a ser oferecidas durante o prazo 
de validade do concurso, sendo reservado o percentual de 5% 
destas no presente concurso público, nos termos da legislação 
mencionada no item “1” deste Capítulo;

2.1 - O percentual de vagas definidas no item “2” deste 
Capítulo que não for provido por inexistência ou reprovação de 
candidatos com deficiência, no concurso ou na perícia médica, 
será preenchido pelos demais candidatos, com estrita observân-
cia à ordem de classificação.

3 - Para fins deste concurso público, consideram-se pessoas 
com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias 
discriminadas no parágrafo único do artigo 1° do Decreto n° 
59.591, de 14/10/2013.

4 - Não há impeditivo legal à inscrição ou ao exercício do 
cargo quanto à utilização de material tecnológico ou habitual.

5 - As pessoas com deficiência participarão do concurso 
em igualdade de condições com os demais candidatos no que 
se refere ao conteúdo das provas; à avaliação e aos critérios 
de aprovação; ao dia, horário de início e local de aplicação das 
provas e às notas mínimas exigidas.

6 - Para efetuar a inscrição o candidato com deficiência 
deverá efetuar os procedimentos gerais estabelecidos no Capí-
tulo III deste edital.

7 - O candidato com deficiência deverá declarar, na Ficha de 
Inscrição, o tipo de deficiência, e se necessita de condições espe-
ciais ou ajudas técnicas para submeter-se às provas, especifican-
do-as, conforme itens relacionados no Anexo IV deste edital;

7.1 - O anexo IV deste edital prevê as condições específicas 
e ajudas técnicas que poderão ser disponibilizadas aos candida-
tos. Aqueles que não as solicitarem terão seus direitos exauridos 
quanto à utilização destes recursos;

7.2 - Em atendimento ao § 4º, do artigo 2º, da Lei Comple-
mentar nº 683, de 18/09/1992, alterada pela Lei Complementar 
nº 932, de 08/11/2002, o tempo para a realização de provas a 
que serão submetidos os candidatos com deficiência poderá ser 
diferente daquele previsto para os candidatos considerados nor-
mais, levando-se em conta o grau de dificuldade para a leitura 

III – DAS INSCRIÇÕES
1 - A inscrição do candidato implicará o conhecimento e 

a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
edital e anexos que o acompanham, em relação às quais não 
poderá alegar desconhecimento.

2 - O deferimento da inscrição, através de ato publicado 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo (www.imprensaoficial.
com.br) e no Portal de Concursos Públicos do Estado (www.
concursopublico.sp.gov.br), dar-se-á mediante o correto preen-
chimento da ficha de inscrição e o pagamento da respectiva 
taxa, dentro do período determinado neste edital.

3 - O candidato terá a sua inscrição indeferida, mediante 
ato publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo (www.
imprensaoficial.com.br) e no Portal de Concursos Públicos do 
Estado (www.concursopublico.sp.gov.br), quando:

a) efetuar pagamento em valor menor do que o estabe-
lecido;

b) efetuar pagamento fora do período estabelecido para 
inscrição;

c) preencher a ficha de inscrição de modo indevido;
d) não atender as condições estipuladas neste edital.
4 - O candidato deverá ler todas as instruções estipuladas 

neste edital antes de efetuar a inscrição e responsabilizar-se 
pelas informações prestadas na ficha de inscrição, podendo 
a unidade detentora do certame excluir do concurso público 
aquele que a preencher com dados incorretos ou ilegíveis, bem 
como prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja 
constatado posteriormente;

4.1 - As inscrições serão recebidas no período de 27/06/2019 
até 19/07/2019, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 16:00 
horas (exceto sábados, domingos e feriados), na unidade deten-
tora do certame, situada na Av. Coronel José Soares Marcondes, 
3758, Jardim Bongiovani - Presidente Prudente, na sala da 
Diretoria de Recursos Humanos;

4.2 - O candidato poderá preencher e imprimir a FICHA DE 
INSCRIÇÃO pelo site da Coordenadoria de Recursos Humanos, 
http://saude.sp.gov.br/coordenadoria-de-recursos-humanos/
homepage/acesso-rapido/concurso-publico-e-processo-seletivo/
candidato/ e, conforme especificado no subitem “4.4” deste 
Capítulo, entregá-la na unidade detentora do certame;

4.2.1 - Em conformidade com o Decreto nº 55.588, de 
17/03/2010, a pessoa transexual ou travesti poderá solicitar a 
inclusão e uso do “nome social” para tratamento, mediante o 
preenchimento de requerimento próprio;

4.2.2 - Caso prefira, o candidato poderá preencher a FICHA 
DE INSCRIÇÃO na unidade detentora do certame, após efetuar 
os procedimentos especificados nos subitens abaixo;

4.2.3 - O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa 
de inscrição, referida no Anexo I deste edital, mediante apre-
sentação do Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais 
(DARE-SP), na rede credenciada de bancos, dentro do período de 
recebimento das inscrições;

4.2.4 - A DARE-SP deverá ser gerada no sistema da Secreta-
ria da Fazenda, conforme instruções a seguir:

a) acessar o link https://www10.fazenda.sp.gov.br/Paga-
mentos/WebSite/Extranet/Login.aspx e clicar na caixa “Acessar 
sem me identificar”;

b) Clicar em “ok” na caixa que irá se abrir perguntado se 
“deseja continuar”;

c) selecionar a aba “Demais Receitas”;
d) no campo Órgão, selecionar a opção “OUTROS ÓRGÃOS 

- Órgãos Diversos”;
e) no campo Serviço, selecionar uma das opções com código 

4996 de acordo com o nível de formação exigido para o cargo 
em vista e clicar em “ok”;

f) preencher os campos obrigatórios (CPF, nome, endereço, 
município, estado e telefone) e clicar em “incluir débito”;

g) clicar em “não” na caixa que irá se abrir perguntando se 
“Deseja acrescentar mais débitos”;

h) selecionar a caixa correspondente à receita para o qual 
acabou de preencher os dados e clicar em “emitir a DARE”; e

i) clicar em “visualizar documento” para abrir o arquivo que 
deverá ser impresso para fins de pagamento.

4.3 - No caso de inscrição por procuração, deverá ser apre-
sentado o original do instrumento do mandato devidamente 
registrado em cartório e cópia simples, a qual ficará retida na 
unidade, e o RG original do procurador, além de serem satisfei-
tas as exigências constantes no item “4” acima e seus subitens;

4.4 - Após o pagamento da taxa de inscrição, o candidato 
(ou seu procurador) deverá dirigir-se ao local de inscrição 
munido de originais e cópias de Cédula de Identidade – RG e 
Cadastro de Pessoa Física – CPF (caso não possua a numeração 
identificada no RG) ou Carteira Nacional de Habilitação – CNH 
vigente e com foto ou Registro Nacional de Estrangeiro – RNE, 
quando for o caso, e Registro Administrativo de Nascimento 
do Índio – RANI próprio ou, na ausência deste, o RANI de um 
de seus genitores, caso opte por participar do concurso pelo 
sistema de pontuação diferenciada de que trata o Capítulo VI 
deste edital, e entregar a ficha de inscrição e o comprovante de 
pagamento de inscrição gerado pelo banco, com autenticação 
mecânica, a fim de receber o PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO, 
devidamente numerado;

4.5 - Em caso de feriado ou evento que acarrete no fecha-
mento de agências bancárias na localidade em que se encontra 
o candidato, não haverá prorrogação do prazo de inscrição. 
Assim, a taxa de inscrição deverá ser paga até o último dia útil 
que esteja contido no respectivo prazo.

5 - Caso haja algum problema em relação ao subitem 
“4.2.3” deste Capítulo, o candidato poderá entrar em contato 
com a unidade para a qual se inscreveu, pelo telefone (18) 
3908-4422 - ramais 204 e 213 , durante o período de inscrições, 
conforme subitem “4.1” deste Capítulo;

5.1 - A taxa, uma vez paga, não será restituída;
5.1.1 - A devolução da taxa de inscrição somente ocorrerá 

se o concurso público não se realizar, sendo a unidade detentora 
do certame responsável pelas ações inerentes à devolução dos 
valores pagos;

5.2 - Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por 
meio condicional ou fora do período de inscrição ou por qual-
quer outro meio que não os especificados neste edital;

5.3 - Não serão recebidas inscrições por via postal, fax ou 
internet e nem fora do prazo previsto neste edital.

6 - Não serão aceitos pedidos de isenção ou redução, de 
pagamento do valor da taxa de inscrição, salvo:

6.1 - Isenção para candidatos doadores de sangue, nos 
termos da Lei nº 12.147, de 12/12/2005;

6.1.1 - Para ter direito à isenção de taxa, o candidato deverá 
apresentar:

a) documento expedido pelas entidades coletoras, compro-
vando as doações de sangue, realizadas em órgãos oficiais ou 
entidades credenciadas pela União, pelos Estados ou por Muni-
cípios. Devem ter sido realizadas ao menos 3 (três) doações em 
um período de 12 (doze) meses;

b) requerimento de isenção da taxa de inscrição preen-
chido, conforme modelo constante no site da Coordenadoria 
de Recursos Humanos, http://saude.sp.gov.br/coordenadoria-de-
-recursos-humanos/homepage/acesso-rapido/concurso-publico-
-e-processo-seletivo/candidato/ , o qual também poderá ser 
retirado e preenchido junto à unidade detentora do certame;

6.2 - redução de 50% (cinquenta por cento) do valor estipu-
lado neste edital, nos termos da Lei nº 12.782, de 20/12/2007, 
para candidatos que atendam cumulativamente aos seguintes 
requisitos:

a) sejam estudantes regularmente matriculados; e
b) percebam remuneração mensal inferior a 02 (dois) salá-

rios mínimos ou estejam desempregados.
6.2.1 - Para ter direito à redução de taxa, o candidato 

deverá atender as condições estabelecidas no subitem “6.2” 
acima e apresentar:

a) certidão ou declaração, comprovando a sua condição de 
estudante ou carteira de identidade de estudante ou documento 
similar, expedido por instituição de ensino pública ou privada, ou 
por entidade de representação de estudantes;

para fins de execução de CONCURSO PÚBLICO, para provimento 
de vaga(s) no cargo de Médico I – Especialidade: Pediatria com 
área de atuação em Cardiologia Pediátrica, desta Instituição.

ARTIGO 2º - A Comissão Especial de Concurso Público 
especificada no Artigo 1º será composta pelos membros abaixo 
relacionados:

TITULARES / SUPLENTES
A – Presidente que coordenará os trabalhos:
CINIRA DE FÁTIMA PEREIRA – RG 13.041.344-6 – Diretor 

Técnico I do Serviço de Recursos Humanos
FERNANDA URTADO PIMENTA – RG 26.881.694-3 – Chefe 

II da Seção de Seleção e Desenvolvimento de Pessoal
B – Representante(s) da área de Recursos Humanos:
FERNANDA URTADO PIMENTA – RG 26.881.694-3 – Chefe 

II da Seção de Seleção e Desenvolvimento de Pessoal
CATARINA DE OLIVEIRA ISHIZAWA – RG 44.767.574-6 – 

Chefe I da Seção de Administração de Pessoal do
Serviço de Recursos Humanos
C – Representante(s) da(s) área(s) relativa(s) ao cargo/

classe:
SILVANA MARTINS ARRUDA – RG 13.551.577 – Diretor 

Técnico de Saúde I do Serviço de Pediatria
MARISA LOPES MIRANDA – RG 8.666.580-7 – Supervisor 

de Equipe Técnica de Saúde do Serviço de Pediatria
ARTIGO 3º - A Comissão de Heteroidentificação especifica-

da no Artigo 1º será composta pelos membros abaixo relaciona-
dos, sendo presidida pelo primeiro membro citado:

TITULARES / SUPLENTES
1) CINIRA DE FÁTIMA PEREIRA – RG 13.041.344-6 – Diretor 

Técnico I do Serviço de Recursos Humanos
FERNANDA URTADO PIMENTA – RG 26.881.694-3 – Chefe 

II da Seção de Seleção e Desenvolvimento de Pessoal.
2) SILVANA MARTINS ARRUDA – RG 13.551.577 – Diretor 

Técnico de Saúde I do Serviço de Pediatria
MARISA LOPES MIRANDA – RG 8.666.580-7 – Supervisor 

de Equipe Técnica de Saúde do Serviço de Pediatria.
3) MARCUS VINICIUS CARDOSO LIMA – RG 8.351.348-1 – 

Médico II do Serviço de Pediatria
MICHELE KATTY MAKINO – RG 35.308.289-X – Enfermeiro 

do Serviço de Enfermagem.
ARTIGO 4º - As Comissões desenvolverão seus trabalhos, 

obedecendo aos preceitos legais e regulamentares de concursos 
públicos.

ARTIGO 5º - A Comissão Especial de Concurso Público será 
responsável pela elaboração do Edital de Abertura de Concurso 
Público, definição dos pré-requisitos, perfil profissional, atri-
buições, conteúdo programático, critérios de avaliação, análise 
das avaliações, julgamento e decisão de recursos e pedidos de 
revisão quando ocorrer, sendo responsável pela divulgação e 
quaisquer informações que sejam solicitadas no que se referem 
ao Concurso Público em questão, em todas as suas fases, bem 
como na ocorrência de casos excepcionais.

ARTIGO 6º - A Comissão de Heteroidentificação será 
responsável pela verificação da veracidade da autodeclaração 
de que trata o § 2º do artigo 2° do Decreto nº 63.979, de 
19/12/2018 e decisão, em juízo de retratação, com o auxílio da 
Coordenação de Políticas para a População Negra e Indígena, 
quando for o caso, dos pedidos de reconsideração interpostos 
por candidatos contra a decisão que constatar falsidade da 
autodeclaração, subsidiando as ações, bem como atendendo 
as delegações emanadas pela Comissão Especial de Concurso 
Público especificadas no artigo 5º.

ARTIGO 7º - Os membros designados pelos Artigos 2º e 3º 
desenvolverão as atividades sem prejuízo das atribuições de 
seus cargos.

ARTIGO 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

UNIDADE: HOSPITAL ESTADUAL "DR. ODILO ANTUNES DE 
SIQUEIRA" DE PRESIDENTE PRUDENTE

CONCURSO PÚBLICO: MÉDICO I
ESPECIALIDADE(S): PEDIATRIA COM ÁREA DE ATUAÇÃO 

EM CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA
I. E. Nº: 018/2019
EDITAL Nº: 02/2019
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES
A Unidade supracitada, autorizada pela Coordenadoria de 

Serviços de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, por meio 
da Comissão Especial de Concurso Público, instituída mediante 
portaria nº 07/2019, publicada no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo de 18/06/2019, e nos termos do Decreto nº 60.449, 
de 15/05/2014, torna pública a abertura de inscrições e a 
realização do concurso público para provimento de vaga(s) no 
cargo de MÉDICO I, na(s) especialidade(s) de PEDIATRIA COM 
ÁREA DE ATUAÇÃO EM CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA, mediante 
as condições estabelecidas nas Instruções Especiais, contidas 
no presente edital.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS
I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1 - A realização do presente concurso foi autorizada con-

forme despacho do senhor Governador do Estado, publicado 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Seção I, página 21, 
em 07/09/2018, de acordo com o que estabelece o artigo 3º do 
Decreto nº 60.449, de 15/05/2014.

2 - As publicações referentes ao presente concurso poderão 
ser acompanhadas por meio do Portal de Concursos Públicos do 
Estado (www.concursopublico.sp.gov.br) e do site da Imprensa 
Oficial (www.imprensaoficial.com.br).

3 - O candidato aprovado será nomeado para cargo nos 
termos do artigo 20, inciso II da Lei Complementar nº 180, de 
12/05/1978, e será regido pela Lei nº 10.261, de 28/10/1968 
(Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado).

4 - Informações relativas ao cargo, especialidade(s), lei 
complementar que rege o cargo, jornada de trabalho, número 
de vaga(s), valor da taxa de inscrição e vencimentos estão 
estabelecidas no Anexo I.

5 - Informações relativas aos pré-requisitos para ingresso 
(específicos do cargo), perfil profissional, atribuições, conteúdo 
programático e duração da prova constam no Anexo II.

II – DOS PRÉ-REQUISITOS
1 - O candidato (ou seu procurador), sob as penas da lei, 

assume cumprir as exigências abaixo discriminadas, na data da 
posse, em atendimento à Lei nº 10.261, de 28/10/1968, e suas 
alterações:

a) ser brasileiro nato, naturalizado ou, em caso de naciona-
lidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade 
entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de 
direitos políticos, nos termos do artigo 12, § 1º, da Constituição 
Federal;

b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
c) possuir os pré-requisitos e a formação necessária para 

exercer o cargo, conforme mencionado no Anexo II;
d) estar quite com a Justiça Eleitoral;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se no 

pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir cópia da última declaração de Imposto de Renda 

entregue à Secretaria da Receita Federal ou declaração pública 
de bens;

g) se do sexo masculino, estar em dia com as obrigações 
do serviço militar, entre 1º de janeiro do ano em que completar 
19 (dezenove) e 31 de dezembro do ano em que completar 45 
(quarenta e cinco) anos de idade, observado o disposto no artigo 
210 do Decreto Federal nº 57.654, de 20/01/1966; e

h) conhecer as exigências contidas neste edital e estar de 
acordo com elas.

2 - A apresentação de todos os documentos comprobatórios 
das condições exigidas no item anterior será feita por ocasião 
da posse, conforme estabelecido no Capítulo XV deste edital.

3 - A não apresentação dos documentos ou a não compro-
vação da respectiva autenticidade, conforme solicitado no item 
anterior, implicará a eliminação do candidato.

 - WELITON BARBOSA DOS SANTOS - 4595890155 - 
5608033 6

 - WELLINGTON ANZOLINI ESTURARI - 473328719 - 
5677128 2

 - WELLINGTON SETOUE CARRIEL - 492632583 - 5414003 0
 - WENDEL MATEUS GONCALVES DOS SANTOS - 633441272 

- 5387115 4
 - WERICK PATRICK DE GOES FERNANDES - 393285856 - 

5534974 9
 - WESLEY MARCONDES SANCHES DE OLIVEIRA - 

417329489 - 5372400 3
 - WILLIAM ALVES DA SILVA - 463243110 - 5477999 5
 - WILLIAM APARECIDO DE ALMEIDA - 404814840 - 

5402998 8
Sala : 032 Opcao Aluno Oficial PM
nome - documento - inscrição
 - WILLIAM CRUZ OLIVEIRA ANDRADE - 566680786 - 

5436102 8
 - WILLIAM JAMES PINTO JUNIOR - 5053729399 - 5402635 

0
 - WILLIAM RAUL ROSA TELES - 53751608 66 - 5421295 2
 - WILLIAN CARLOS DA SILVA ROCHA - 484588850 - 

5368464 8
 - WILLIAN DE PAULA SAMPAIO - 451905775 - 5379572 5
 - WILLIAN RODRIGUES MUNARO - 413918695 - 5706452 0
 - WLADIMIR DE SOUZA MORAES - 487761200 - 5757144 9
 - YAGO ALVES DA SILVA - 654012969 - 5577090 8
 - YAGO RAPHAEL PIRES - 561525936 - 5457666 0
 - YAN ALVES JAMBEIRO DE SOUZA - 523984315 - 5771683 

8
 - YARA MARIA CAMPOS SOUZA - 551117448 - 5607370 4
 - YURI SOUSA ORIGA - 576593771 - 5369397 3
YURI WILSON MARQUES CORREA -  566349279 5391649 2
 Comunicado nº DP-64/311/19
A Diretora de Pessoal CONVOCA o candidato Fábio Kana-

maru, RG 28.135.311-6, nomeado ao cargo de 2º Tenente 
Médico PM Estagiário conforme publicação inserta no DOE nº 
114, de 15-6-19, a PROTOCOLAR o requerimento de acúmulo 
no Complexo Administrativo PM, sito na Avenida Cruzeiro do 
Sul, nº 260, 1º andar, sala 146, Bairro Canindé, São Paulo/SP, 
até o dia 24-6-19, das 09h00 às 17h00, caso tenha interesse em 
tomar posse em acúmulo de cargo, emprego ou função pública 
remunerada, nos termos do artigo 37, inciso XVI, alínea “c”, 
combinado com o artigo 142, parágrafo 3º, inciso III, ambos da 
Constituição Federal, regulamentado pelo Decreto nº 41.915, de 
2-7-97, sendo disponibilizado, no mesmo período, o telefone: 
(11) 3327-7812, para informações ou sanar dúvidas referentes 
ao referido requerimento.

 ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

 Centro de Cadastro e Registro de Pessoal
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO
EDITAL CCP N° 038 DE 17-6-2019
AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA DE CLASSE I 

(SEXO MASCULINO)
(ref. Edital CCP nº 058, publicado em 17.05.2017, retificado 

em 26.05.2017).
A Secretaria da Administração Penitenciária, por meio da 

Comissão Especial de Concurso Público, instituída mediante a 
Resolução SAP nº 40, publicada no Diário Oficial do Estado de 
26.02.2016, alterada pela Resolução SAP nº 36, publicada no 
Diário Oficial do Estado de 30.03.2017, que cuida do Concurso 
Público para o cargo de Agente de Segurança Penitenciária 
de Classe I (sexo masculino), regido pelo Edital CCP nº 058, 
publicado em 17/05/2017, retificado em 26/05/2017, referente à 
ALYSSON CORDEIRO DE OLIVEIRA (Inscrição 875900), DIVULGA:

1. - o resultado da prova de condicionamento físico ocorrida 
em 02.06.2019 (na cidade de São Paulo/SP), realizada por força 
de decisão judicial conforme constou do Edital nº 030/2019, 
publicado no DOE de 16.05.2019; e

2. - a convocação desse candidato para a realização da 
prova de aptidão psicológica.

1. - DO RESULTADO DA PROVA DE CONDICIONAMENTO 
FÍSICO.

I - Flexão de braço – Repetições: 49 – Pontos: 100. Corrida 
50 metros – Tempo: 07’’48 – Pontos: 60,8. Corrida 12 minutos – 
Distância 2080 – Pontos: 28. Pontuação Total: 188,8.

II - O candidato foi considerado APTO na prova de condi-
cionamento físico.

2. - DA CONVOCAÇÃO PARA PROVA DE APTIDÃO PSICO-
LÓGICA

I – Fica convocado, nos termos do Capítulo IX do Edital CCP 
nº 058/2017, para a Prova de Aptidão Psicológica, o candidato 
ALYSSON CORDEIRO DE OLIVEIRA.

II – O candidato deverá:
a) comparecer em data, horário e local estabelecidos no 

Anexo I deste Edital;
b) chegar ao local da prova com antecedência mínima de 

15 (quinze) minutos do horário do fechamento dos portões, não 
sendo admitido o ingresso de candidatos, sob pretexto algum, 
após o fechamento deles.

III - Será admitido no local da Prova de Aptidão Psicológica 
somente se o candidato estiver munido do original de um dos 
seguintes documentos oficiais, vigentes e com foto, de forma a 
permitir, com clareza, a sua identificação: cédula de identidade 
(RG), carteira de trabalho e previdência social, carteira de 
órgão ou conselho de classe, carteira nacional de habilitação, 
ou passaporte.

VI - Durante o período de realização da Prova de Aptidão 
Psicológica, é proibido o uso de óculos escuros, boné, chapéu, 
gorro, lenço e fazer uso de telefone celular. O candidato deverá 
desligar seu telefone celular antes de adentrar ao local onde 
será realizada a Prova de Aptidão Psicológica, podendo ligá-lo 
apenas quando deixar o referido local.

V - Não haverá segunda chamada ou repetição de Prova 
de Aptidão Psicológica, seja qual for o motivo alegado para 
justificar o atraso ou a ausência do candidato.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém 
possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Edital.

ANEXO I
CIDADE: São Paulo, SP.
LOCAL: Escola Estadual Padre Anchieta
ENDEREÇO: Rua Visconde de Abaete, nº 154 - Brás.
DATA: 21/07/2019 - DOMINGO.
HORÁRIO DE FECHAMENTO DO PORTÃO: 09 HORAS (matu-

tino).

 SAÚDE

 COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

 HOSPITAL ESTADUAL DOUTOR ODILO 

ANTUNES DE SIQUEIRA - PRESIDENTE 

PRUDENTE

 Portaria do Diretor Técnico de Saúde II - nº 07/2019 de 
17/06/2019:

O Diretor Técnico de Saúde II, do Hospital Estadual “Dr. 
Odilo Antunes de Siqueira” de Presidente Prudente, da Coor-
denadoria de Serviços de Saúde, da Secretaria de Estado da 
Saúde, no uso de suas competências e considerando Autorização 
Governamental, conforme Despacho do Senhor Governador 
publicado em 07/09/2018, para provimento de vagas mediante 
abertura de CONCURSO PÚBLICO, RESOLVE:

ARTIGO 1º - Ficam instituídas a COMISSÃO ESPECIAL DE 
CONCURSO PÚBLICO e COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO 

publicação.
UNIDADE: HOSPITAL ESTADUAL "DR. ODILO ANTUNES DE 

SIQUEIRA" DE PRESIDENTE PRUDENTE
CONCURSO PÚBLICO: MÉDICO I
ESPECIALIDADE(S): PEDIATRIA COM ÁREA DE ATUAÇÃO ESPECIALIDADE(S): PEDIATRIA COM ÁREA DE ATUAÇÃO 

EM CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA
I. E. Nº: 018/2019
EDITAL Nº: 02/2019
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES
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3 - As informações sobre local, data, horário, formato e 
demais especificações para encaminhamento dos títulos dos 
candidatos aprovados na forma prevista neste edital serão divul-
gadas em edital específico no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo (www.imprensaoficial.com.br) e no Portal de Concursos 
Públicos do Estado (www.concursopublico.sp.gov.br), em até 
05 (cinco) dias úteis após a publicação do resultado da prova.

4 - Os certificados, certidões ou declarações de conclusão 
dos cursos quando solicitados no Anexo III, acompanhados 
dos históricos escolares ou diplomas devidamente registrados, 
deverão ser expedidos por instituição oficial de ensino, em papel 
timbrado, e conter o carimbo e a identificação da instituição e 
do responsável pela expedição do documento.

5 - As declarações comprobatórias de experiência profissio-
nal, quando solicitados no Anexo III, deverão ser emitidas em 
papel timbrado, contendo:

a) identificação da empresa ou instituição (pública ou 
privada);

b) especificações referentes a cargo, especialidade, área de 
atuação e período de trabalho;

c) data; e
d) assinatura do representante legal do setor de pessoal ou 

do órgão de recursos humanos ou da empresa ou instituição.
5.1 - Nos casos em que o candidato desejar comprovar a 

experiência profissional, por meio de Carteira de Trabalho e Pre-
vidência Social, a nomenclatura da função exercida assinalada 
deverá ter a mesma terminologia do cargo (e da especialidade/
área de atuação, quando houver) descrita no edital de abertura 
de concurso público;

5.1.1 - Se a nomenclatura da função exercida assinalada 
não tiver a mesma terminologia do cargo (e da especialidade/
área de atuação, quando houver) descrita no edital de abertura 
de concurso público, a pontuação do respectivo título ficará 
sujeita à análise da Comissão Especial de Concurso Público;

5.2 - Nos casos em que o candidato desejar comprovar 
experiência profissional que tenha exercido como autônomo, 
deve apresentar declaração ou atestado assinado por ele, infor-
mando o período e a espécie do serviço realizado, acompanhado 
de pelo menos um dos seguintes documentos comprobatórios:

a) recibos ou comprovantes de prestação de serviços;
b) comprovantes de pagamento da Previdência Social;
c) comprovantes de pagamento de ISS; ou
d) Recibos de Pagamento a Autônomo (RPA).
6 - No caso de títulos diferentes referentes ao mesmo perí-

odo de tempo, fica vedada a acumulação de pontos por tempo 
de experiência profissional.

7 - A avaliação dos títulos será feita pela Comissão Especial 
de Concurso Público, e o seu resultado será divulgado no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo (www.imprensaoficial.com.br) e 
no Portal de Concursos Públicos do Estado (www.concursopubli-
co.sp.gov.br), observado o sistema de pontuação diferenciada de 
acordo com os parâmetros definidos no Capítulo VI, deste edital, 
em conformidade com o Decreto nº 63.979/2018.

8 - Não serão aceitos títulos após a data fixada para a 
apresentação, bem como títulos de candidatos que tenham sido 
eliminados nas fases anteriores do concurso.

9 - Fica vedada a pontuação de qualquer título que não 
preencha todas as condições previstas neste Capítulo.

10 - Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou 
ilegalidade na obtenção dos títulos, a pontuação atribuída 
ao candidato será anulada e, comprovado dolo, o candidato 
será eliminado do concurso, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis.

IX – DOS RECURSOS
1 - Serão admitidos recursos referentes às etapas do con-

curso, quanto:
a) ao indeferimento do pedido de isenção ou redução do 

valor do pagamento da taxa de inscrição;
b) ao indeferimento da solicitação de condições específicas 

e ajudas técnicas;
c) à aplicação da prova;
d) às questões da prova e gabarito;
e) ao resultado da prova;
f) ao resultado da avaliação de títulos;
g) ao resultado do procedimento de verificação da vera-

cidade da autodeclaração efetuada pelos candidatos pretos, 
pardos e indígenas.

2 - O prazo para interposição dos recursos será de 03 (três) 
dias úteis após a concretização do evento que lhes disser respei-
to, tendo como termo inicial o 1º dia útil subsequente à data de 
ocorrência ou de publicação do resultado do respectivo evento.

3 - Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada 
etapa do concurso, desde que devidamente fundamentado.

4 - Os recursos deverão ser dirigidos à Comissão Especial 
de Concurso Público, em duas vias (original e cópia), entregues 
e protocolados na unidade no horário das 08:00 às 11:00 horas 
e das 14:00 às 16:00 horas, conforme modelo contido no site 
da Coordenadoria de Recursos Humanos, http://saude.sp.gov.br/
coordenadoria-de-recursos-humanos/homepage/acesso-rapido/
concurso-publico-e-processo-seletivo/candidato/ , o qual tam-
bém poderá ser retirado e preenchido junto à unidade detentora 
do certame;

4.1 - Cada questão ou item deverá ser apresentado em 
formulário próprio, com argumentação lógica e consistente.

5 - Somente serão apreciados os recursos interpostos den-
tro do prazo, expressos em termos adequados e respeitosos, e 
que apontem circunstâncias que os justifiquem.

6 - O recurso interposto por procurador só será aceito se 
estiver acompanhado do respectivo original do instrumento do 
mandato devidamente registrado em cartório e cópia simples, 
a qual ficará retida na unidade, e o RG original do procurador.

7 - Não serão aceitos recursos interpostos por via postal, 
fax, internet, telegrama ou outro meio que não seja o especifica-
do neste edital, que não contenham os elementos determinados 
nos itens anteriores ou que estejam fora do prazo estipulado no 
item “2” deste Capítulo.

8 - A unidade detentora do certame disponibilizará apenas 
para fins de consulta no local, quando solicitado pelo candidato, 
um caderno de questões em branco, com a finalidade de emba-
sar seus questionamentos;

8.1 - A consulta de que trata o item anterior deverá ser 
efetuada previamente a entrega do recurso, junto à unidade 
realizadora do certame, dentro do horário estabelecido no item 
“4” deste Capítulo.

9 - Na hipótese de anulação de questões, o(s) ponto(s) 
relativo(s) a ela(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos 
que prestaram a prova correspondente.

10 - O gabarito oficial divulgado em Diário Oficial do Esta-
do de São Paulo (www.imprensaoficial.com.br) e no Portal de 
Concursos Públicos do Estado (www.concursopublico.sp.gov.br) 
poderá sofrer alterações caso ocorra a situação descrita no item 
“9” deste Capítulo, antes da homologação do certame.

11 - Não caberão recursos adicionais aos recursos interpos-
tos, sendo a Comissão Especial de Concurso Público soberana 
em suas decisões.

12 - Em função dos recursos impetrados e das decisões 
emanadas pela Comissão Especial de Concurso Público, poderá 
haver alterações nas publicações das etapas do concurso, antes 
de sua homologação.

X – DO DESEMPATE
1 - Em caso de igualdade de classificação, terá preferência, 

sucessivamente, o candidato que:
a) tenha maior idade (igual ou superior a 60 anos), em 

cumprimento da Lei Federal nº 10.741, de 01/10/2003, tendo 
preferência sobre os demais e entre si;

b) obteve maior pontuação na prova;
c) obteve maior pontuação nos títulos;
d) tenha maior idade (até 59 anos);
e) tenha, comprovadamente, sido jurado (após 09 de junho 

de 2008), nos termos do disposto no artigo 440 do Código de 
Processo Penal - Decreto-Lei nº 3.689, de 03/10/1941, introduzi-
do pela Lei Federal nº 11.689/2008; e

b) portando o Protocolo de Inscrição;
c) munido do original de um dos seguintes documentos 

oficiais, vigentes e com foto, de forma a permitir com clareza 
a sua identificação: Cédula de Identidade – RG ou Registro 
Nacional de Estrangeiro – RNE, quando for o caso, Carteira 
de Trabalho e Previdência Social – CTPS, Carteira de Órgão ou 
Conselho de Classe, Carteira Nacional de Habilitação – CNH, 
Passaporte ou, em casos excepcionais, Boletim de Ocorrência, 
expedido há no máximo 15 dias, atestando a ausência de todos 
esses documentos, sendo que neste último caso o candidato fará 
a prova condicionalmente conforme estabelecido no item “8” e 
subitens deste Capítulo.

7.1 - O candidato que não apresentar um dos documentos, 
conforme disposto na alínea “c” do item “7” deste Capítulo, 
não realizará a Prova Objetiva, sendo considerado ausente e 
eliminado deste concurso público;

7.2 - Não serão aceitos para efeito de identificação, por 
serem documentos destinados a outros fins: Protocolos de 
requisição de documentos, Carteira de Reservista, Certidão de 
Nascimento ou Casamento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de 
Habilitação emitida anteriormente à Lei nº 9.503/1997, Carteira 
de Estudante, Crachás, Identidade Funcional de natureza pública 
ou privada, documentos vencidos há mais de 30 (trinta) dias ou 
qualquer outro que não os elencados na alínea “c” do item “7” 
deste Capítulo;

7.3 - O candidato sem protocolo de inscrição poderá fazer 
a prova desde que esteja portando um dos documentos de 
identificação citados na alínea “c” do item “7” deste Capítulo e 
tenha o nome constando na lista de presença.

8 - O candidato, cujo documento de identificação gere dúvi-
das quanto à fisionomia, à assinatura ou à condição de conser-
vação do documento, ou que apresente Boletim de Ocorrência 
será submetido à identificação especial, que pode compreender 
coleta de dados, de assinaturas, de impressão digital, fotografia 
do candidato e outros meios a critério da Comissão Especial de 
Concurso Público;

8.1 - Na ocorrência do previsto no item “8” acima, o can-
didato fará a prova condicionalmente, devendo apresentar na 
unidade detentora do certame, no primeiro dia útil após a reali-
zação da prova, um dos documentos descritos na alínea ”c” do 
item “7” deste Capítulo, sob pena de ser eliminado do certame;

8.2 - O candidato que apresentar Boletim de Ocorrência 
terá o prazo de 15 dias, após realização da prova, para pro-
vidências e apresentação de nova cédula de identidade – RG 
ou RNE, na unidade detentora do certame, sob pena de ser 
eliminado do certame.

9 - Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, 
seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato.

10 - No ato da realização da prova serão entregues ao can-
didato o caderno de questões e uma única folha de respostas, 
que deve ser preenchida com os dados pessoais, a assinatura do 
candidato e a marcação das respostas, com caneta esferográfica 
de tinta azul ou preta.

11 - Não será permitida qualquer espécie de consulta ou 
comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, 
códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações, nem o uso 
de máquinas calculadoras, pagers, telefones celulares ou qual-
quer aparelho eletrônico e o candidato não poderá ausentar-se 
temporariamente da sala de prova levando qualquer um desses 
materiais.

12 - O candidato deve ler as perguntas no caderno de 
questões e assinalar uma única alternativa por questão na folha 
de respostas, que é o único documento válido para a correção 
da prova. O preenchimento da folha de respostas será de inteira 
responsabilidade do candidato, que deverá proceder em con-
formidade com as instruções específicas contidas na capa do 
caderno de questões.

13 - Os prejuízos advindos do preenchimento incorreto de 
qualquer campo da folha de respostas serão de inteira respon-
sabilidade do candidato;

13.1 - Em hipótese alguma haverá substituição da folha 
de respostas por motivo de erro de preenchimento por parte 
do candidato;

13.2 - Não serão computadas questões não assinaladas na 
folha de respostas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura.

14 - Os 02 (dois) últimos candidatos deverão permanecer na 
sala até o término da prova.

15 - O candidato, ao terminar a prova, deverá entregar ao 
fiscal a folha de respostas e o caderno de questões.

16 - Será excluído do concurso o candidato que, além das 
demais hipóteses previstas neste edital:

a) apresentar-se após o horário estabelecido para a reali-
zação da prova;

b) apresentar-se para a prova em outro local que não seja o 
previsto no edital de convocação;

c) não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado;
d) não apresentar os documentos solicitados para a realiza-

ção da prova, nos termos deste edital;
e) ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento 

de um fiscal;
f) ausentar-se definitivamente do local de prova antes de 

decorrido o prazo mínimo de 30 (trinta) minutos de seu início;
g) for surpreendido em comunicação com outras pessoas 

ou utilizando-se de livro, anotação, impresso não permitido, 
máquina calculadora ou similar;

h) Estiver fazendo uso de qualquer tipo de aparelho 
eletrônico ou de comunicação (telefone celular, relógios digi-
tais, agenda eletrônica, notebook, tablet, receptor, gravador, 
smartphone ou outros equipamentos similares), bem como 
protetores auriculares;

i) lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova;
j) não devolver a folha de respostas e o caderno de ques-

tões;
k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.
17 - Os aparelhos eletrônicos deverão ser desligados por 

todos os candidatos antes do início da prova.
18 - Os pertences pessoais dos candidatos serão acomo-

dados em local e forma a serem indicados pelos fiscais de sala 
durante todo o período de permanência no local de prova.

19 - Não haverá segunda chamada, repetição ou vista de 
prova em hipótese alguma.

20 - No dia da realização da prova, na hipótese de o 
nome do candidato não constar nas listagens oficiais relativas 
aos locais de prova estabelecidos no edital de convocação, a 
Comissão Especial de Concurso Público procederá à inclusão do 
candidato, mediante a apresentação do protocolo de inscrição;

20.1 - A inclusão será realizada de forma condicional e será 
analisada pela Comissão Especial de Concurso Público, na fase 
de julgamento da prova objetiva, com o intuito de se verificar 
a sua pertinência;

20.2 - Constatada a impertinência da inclusão condicional 
serão tornados nulos todos os atos disso decorrentes, não 
havendo direito à reclamação, independentemente de qualquer 
formalidade.

21 - Se, após a prova, for constatado (por meio eletrônico, 
estatístico, visual, grafológico, de investigação policial ou qual-
quer outra forma) que o candidato utilizou processos ilícitos, sua 
prova será anulada e ele será automaticamente eliminado do 
concurso, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.

22 - Não haverá, sob nenhuma hipótese, prorrogação do 
tempo previsto para a aplicação das provas em razão de afasta-
mento do candidato da sala de prova.

VIII – DOS TÍTULOS E SEU JULGAMENTO
1 - Somente os candidatos habilitados na prova terão seus 

títulos avaliados.
2 - Os candidatos habilitados poderão entregar títulos 

(originais e cópia simples), conforme especificado no Anexo III;
2.1 - Não serão aceitos protocolos dos documentos compro-

batórios dos títulos elencados no Anexo III.

5.2 - Após o término das inscrições, a relação final com os 
nomes de todos os candidatos que participarão do concurso 
público por meio do sistema de pontuação diferenciada será 
divulgada no Diário Oficial do Estado de São Paulo (www.
imprensaoficial.com.br) e no Portal de Concursos Públicos do 
Estado (www.concursopublico.sp.gov.br).

6 - Os candidatos que optarem por utilizar o sistema de 
pontuação diferenciada participarão do concurso público em 
igualdade de condições com os demais candidatos no que se 
refere ao conteúdo das provas, à avaliação, ao dia, horário de 
início e local de aplicação das provas.

7 - A veracidade da declaração de que trata o subitem “4.1” 
deste Capítulo será objeto de verificação por parte da Comissão 
de Heteroidentificação, sujeitando-se os autores de declarações 
falsas às sanções previstas no artigo 4º, parágrafo único, da Lei 
Complementar nº 1.259, de 15 de janeiro de 2015;

7.1 - Os candidatos autodeclarados pretos ou pardos, que 
optaram por participar do concurso pelo sistema de pontuação 
diferenciada, serão convocados por meio de edital a ser publica-
do no Diário Oficial do Estado de São Paulo (www.imprensaofi-
cial.com.br) e no Portal de Concursos Públicos do Estado (www.
concursopublico.sp.gov.br) para procedimento de ratificação da 
autodeclaração firmada, após o resultado da prova objetiva;

7.1.1 - Somente os candidatos habilitados no concurso 
público e que foram beneficiados pelo sistema de pontuação 
diferenciada serão convocados para o procedimento de veri-
ficação.

7.2 - Para aferição da veracidade da autoclassificação 
de candidatos pretos e pardos será verificada a fenotipia e, 
caso subsistam dúvidas, será então considerado o critério da 
ascendência;

7.2.1 - Para comprovação da ascendência de que trata o 
subitem acima, será exigido do candidato documento idôneo, 
com foto, de pelo menos um de seus genitores, em que seja 
possível a verificação do preenchimento do requisito previsto 
para habilitação ao sistema de pontuação diferenciada.

7.3 - Para verificação da veracidade da autoclassificação 
do candidato indígena será exigido o Registro Administrativo 
de Nascimento do Índio – Rani próprio ou, na ausência deste, o 
Registro Administrativo de Nascimento de Índio – Rani de um 
de seus genitores;

7.4 - Compete à Comissão de Heteroidentificação decidir, 
em juízo de retratação, com o auxílio da Coordenação de Polí-
ticas para a População Negra e Indígena, quando for o caso, os 
pedidos de reconsideração interpostos por candidatos contra a 
decisão que constatar a falsidade da autodeclaração.

8 - A fórmula de cálculo da pontuação diferenciada a ser 
atribuída a pretos, pardos e indígenas, em todas as fases do 
concurso público é:

PD = (MCA – MCPPI) / MCPPI
Onde:
PD é a pontuação diferenciada a ser acrescida às notas, em 

cada fase do concurso público, de todos os candidatos pretos, 
pardos ou indígenas que manifestaram interesse em participar 
da pontuação diferenciada.

MCA é a pontuação média da concorrência ampla entre 
todos candidatos que pontuaram, excluindo-se os inabilitados. 
Entende-se por “ampla concorrência” todos os candidatos que 
pontuaram e que não se declararam como pretos, pardos ou 
indígenas e aqueles que, tendo se declarado pretos, pardos 
ou indígenas, optaram por não participar da pontuação dife-
renciada.

MCPPI é a pontuação média da concorrência PPI, entre 
todos os candidatos que pontuaram e que foram habilitados 
antes da aplicação da pontuação diferenciada.

9 - A fórmula para aplicação da pontuação diferenciada 
às notas finais de pretos, pardos e indígenas em cada fase do 
concurso público é:

NFCPPI = (1+PD)*NSCPPI
Onde:
NFCPPI é a nota final na fase do concurso público, após a 

aplicação da pontuação diferenciada e que gerará a classifica-
ção do candidato na etapa do concurso público. Ao término da 
fase de concurso público, a nota final passa a ser considerada a 
nota simples do candidato.

NSCPPI é a nota simples do candidato beneficiário, sobre a 
qual será aplicada a pontuação diferenciada.

10 - A eliminação dos candidatos que não obtiveram o 
desempenho mínimo estipulado no edital do certame ocorrerá 
após a aplicação da pontuação diferenciada (PD) sobre a nota 
simples do candidato beneficiário do sistema diferenciado de 
que trata este Capítulo.

11 - Os cálculos já efetuados referentes à pontuação dife-
renciada, relativos ao desempenho médio dos candidatos, não 
serão refeitos ou alterados em virtude da exclusão de candida-
tos por falsidade na autodeclaração.

12 - Não será aplicada pontuação diferenciada às provas 
de aptidão física, caso se aplique, sejam elas eliminatórias ou 
eliminatórias e classificatórias.

13 - A pontuação diferenciada também não será aplicada 
quando, na fórmula de cálculo da pontuação diferenciada (PD), 
a MCPPI (pontuação média da concorrência PPI) for maior que 
a MCA (pontuação média da concorrência ampla).

14 - Ao candidato preto, pardo ou indígena, que seja pessoa 
com deficiência é assegurado o direito de manifestar interesse 
em utilizar a pontuação diferenciada, de que trata este Capítulo, 
cumulativamente com as prerrogativas que lhe são asseguradas 
pela Lei Complementar nº 683, de 18 de setembro de 1992, que 
dispõe sobre reserva, nos concursos públicos, de percentual de 
cargos e empregos para portadores de deficiência e dá provi-
dências correlatas.

VII – DA(S) PROVA(S)
1 - O concurso público constará das seguintes provas:
a) objetiva de Conhecimentos Gerais e Específicos, de cará-

ter eliminatório e classificatório;
b) avaliação dos Títulos (conforme Capítulo VIII - “Dos Títu-

los e seu Julgamento”), de caráter classificatório.
2 - A Prova Objetiva constará de questões de múltipla esco-

lha, que versarão sobre o programa correspondente, constante 
no Anexo II deste edital;

2.1 - A prova será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 
(cem) pontos;

2.2 - Será considerado habilitado o candidato que obtiver 
nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos na prova, obser-
vado o sistema de pontuação diferenciada de acordo com os 
parâmetros definidos no Capítulo VI, deste edital, em conformi-
dade com o Decreto nº 63.979/2018.

3 - O tempo de duração da prova consta no Anexo II deste 
edital.

4 - A prova será realizada na cidade de Presidente Prudente 
- SP, com data PREVISTA para o dia 04/08/2019, no período da 
manhã ou tarde, e os candidatos serão convocados por meio de 
edital a ser publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo 
(www.imprensaoficial.com.br) e no Portal de Concursos Públicos 
do Estado (www.concursopublico.sp.gov.br)

5 - A aplicação da prova na data prevista dependerá da 
disponibilidade de local adequado à sua realização e à acomo-
dação de todos os candidatos inscritos;

5.1 - Em caso de necessidade de remarcação da data de 
prova, a nova data estabelecida será previamente divulgada 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo (www.imprensaoficial.
com.br) e no Portal de Concursos Públicos do Estado (www.
concursopublico.sp.gov.br).

6 - Os candidatos deverão chegar ao local da prova, 
divulgada no referido edital de convocação, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do horário estabelecido para o 
seu início, não sendo admitido o ingresso de candidatos, sob 
pretexto algum, após o fechamento dos portões.

7 - Será admitido no local da prova somente o candidato 
que estiver:

a) com caneta esferográfica de corpo transparente, de tinta 
azul ou preta, lápis preto nº 2 e borracha macia;

e escrita em Braille, bem como o grau de dificuldade provocado 
por outras modalidades de deficiência;

7.2.1 - O candidato com deficiência poderá solicitar, funda-
mentadamente, tempo adicional de 25% para a realização da 
prova. Havendo necessidade de tempo superior a este patamar, 
o pedido deverá vir acompanhado de justificativa médica, 
cabendo à Comissão Especial de Concurso Público deliberar a 
respeito.

8 - O candidato com deficiência deverá apresentar durante 
o período de inscrições laudo médico (original e cópia, a qual 
ficará retida na unidade) atestando o tipo de deficiência e 
o grau, com expressa referência ao Código Internacional de 
Doenças – CID 10;

8.1 - A validade do laudo médico a que se refere o item 
anterior, a contar do início da inscrição, será de 02 (dois) anos 
quando a deficiência for permanente ou de longa duração e de 
01 (um) ano nas demais situações;

8.2 - O laudo entregue não será devolvido.
9 - O candidato que não preencher os campos da ficha de 

inscrição, reservado ao candidato com deficiência, ou não reali-
zar a inscrição conforme as instruções constantes neste Capítulo 
perderá o direito a tratamento diferenciado no que se refere ao 
presente concurso público e não poderá impetrar recurso em 
razão de sua deficiência, seja qual for o motivo alegado.

10 - O candidato com deficiência, se classificado na forma 
deste Capítulo, além de figurar na lista de classificação geral, 
terá seu nome constante da lista específica de candidatos com 
deficiência.

11 - No prazo de 05 (cinco) dias, contados da publicação da 
habilitação, os candidatos com deficiência aprovados deverão 
submeter-se à perícia médica para verificação da compatibi-
lidade de sua deficiência com o exercício das atribuições do 
cargo, nos termos do artigo 3º da Lei Complementar nº 683, 
de 18/09/1992;

11.1 - A Comissão Especial de Concurso Público executará 
as providências relativas ao agendamento da perícia médica 
junto ao DPME que publicará a convocação dos candidatos com 
deficiência em Diário Oficial do Estado (www.imprensaoficial.
com.br);

11.1.1 - Verificada a publicação em Diário Oficial do Estado 
(www.imprensaoficial.com.br), a Comissão Especial de Concurso 
Público deverá dar ciência ao candidato com deficiência quanto 
à data, horário e local de sua realização, em formato acessível;

11.2 - A perícia será realizada em órgão médico oficial do 
Estado, por especialistas nas áreas de deficiência de cada can-
didato, devendo a decisão ser publicada no prazo de 05 (cinco) 
dias contados do respectivo exame;

11.3 - Após a realização da perícia médica e publicação 
da decisão, caberá ao órgão responsável pelo concurso público 
a retirada dos respectivos laudos no DPME, bem como a ime-
diata comunicação ao candidato com deficiência em formato 
acessível;

11.4 - Quando a perícia médica concluir pela inaptidão, o 
candidato terá o prazo de 05 (cinco) dias, após a publicação do 
resultado, para solicitar a realização de junta médica pelo DPME 
para nova inspeção, da qual poderá participar profissional indi-
cado pelo interessado, utilizando-se de requerimento disponível 
no sitio www.planejamento.sp.gov.br – Perícia Médica – DPME 
\> Ingresso – Pré-Avaliação – Pessoa com deficiência \> Reque-
rimento de Recurso Pré-Avaliação;

11.4.1- O pedido deve ser enviado via Correios com Aviso 
de Recebimento para o setor de atendimento do DPME situado 
à Avenida Prefeito Passos, s/n - Várzea do Carmo - São Paulo - SP 
- CEP 01517-020 ou protocolado pessoalmente no referido local 
no horário das 07h00 às 16h00;

11.5 - A junta médica deverá apresentar conclusão no prazo 
de 05 (cinco) dias contados da realização do exame;

11.6 - Não caberá qualquer recurso da decisão proferida 
pela junta médica;

11.7 - Após a realização da avaliação pela junta médica e 
publicação da decisão, caberá ao órgão responsável pelo con-
curso público a retirada dos respectivos laudos no DPME, bem 
como a imediata comunicação ao candidato com deficiência em 
formato acessível.

12 - Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e 
as atribuições do cargo postulado, o candidato será eliminado 
do certame.

13 - Será eliminado da lista especial o candidato cuja 
deficiência assinalada no formulário de inscrição não se fizer 
constatada na forma do parágrafo único do artigo 1° do Decreto 
n° 59.591, de 14/10/2013, devendo permanecer apenas na lista 
geral de classificação.

14 - A não observância pelo candidato de quaisquer das dis-
posições deste Capítulo implicará a perda do direito a ser nome-
ado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.

15 - O candidato com deficiência, se efetivado, será avalia-
do sob os mesmos critérios que os demais candidatos, observa-
das as dificuldades impostas por sua deficiência.

V – DA PARTICIPAÇÃO DE ESTRANGEIROS
1 - Somente poderão tomar posse no cargo os estrangeiros 

que preencham os requisitos para naturalização, e os estrangei-
ros de nacionalidade portuguesa, com direito aos benefícios do 
Estatuto da Igualdade, mediante apresentação dos documentos 
constantes nos subitens “3.1” a “3.3”, do Capítulo XV, deste 
edital.

2 - Para inscrição no concurso público será exigido dos 
candidatos estrangeiros o documento oficial de identificação 
(Registro Nacional de Estrangeiro – RNE).

2.1 - Concedida a naturalização ou obtidos os benefícios do 
Estatuto de Igualdade, após a posse, deverá o servidor apresen-
tar, para registro, o documento de identidade de modelo igual ao 
dos brasileiros natos, com as anotações pertinentes;

VI – DO SISTEMA DE PONTUAÇÃO DIFERENCIADA PARA 
PRETOS, PARDOS E INDÍGENAS

1 - O candidato preto, pardo ou indígena deverá indicar 
no momento da inscrição se fará uso do sistema de pontuação 
diferenciada, nos termos da Lei Complementar nº 1.259, de 
15/01/2015 e do Decreto nº 63.979, de 19/12/2018.

2 - Para efetuar a inscrição o candidato que se declarar 
preto, pardo ou indígena e optar por utilizar o sistema de 
pontuação diferenciada deverá efetuar os procedimentos gerais 
estabelecidos no Capítulo III deste edital.

3 - Os candidatos que fizerem jus ao sistema de pontuação 
diferenciada serão beneficiados mediante acréscimo na pontua-
ção final, em cada fase do concurso público, conforme fatores de 
equiparação especificados no Decreto nº 63.979, de 19/12/2018.

4 - Para fazer jus à pontuação diferenciada, o candidato 
deve, no ato de inscrição do concurso público, cumulativamente:

4.1 - declarar-se preto, pardo ou indígena;
4.2 - declarar, sob as penas da lei, que não foi eliminado 

de concurso público ou processo seletivo no âmbito do Estado 
de São Paulo, nem teve anulado ato de nomeação ou admissão, 
em decorrência da falsidade da autodeclaração, nos termos do 
disposto no parágrafo único, do artigo 4º, da Lei Complementar 
nº 1.259, de 15 de janeiro de 2015; e

4.3 - manifestar interesse em utilizar a pontuação dife-
renciada.

5 - É permitido ao candidato preto, pardo ou indígena mani-
festar que não deseja se beneficiar do sistema de pontuação 
diferenciada, para tanto terá seus direitos exauridos quanto à 
sua utilização, submetendo-se às regras gerais estabelecidas no 
edital do certame, e não poderá impetrar recurso em razão desta 
opção, seja qual for o motivo alegado.

5.1 - Até o final do período de inscrição, o candidato poderá 
desistir de concorrer pelo sistema de pontuação diferenciada, 
devendo formalizar a solicitação através de requerimento con-
forme modelo constante no site da Coordenadoria de Recursos 
Humanos, http://saude.sp.gov.br/coordenadoria-de-recursos-
-humanos/homepage/acesso-rapido/concurso-publico-e-proces-
so-seletivo/candidato/ , o qual também poderá ser retirado e 
preenchido na unidade detentora do certame;
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- Certificado de Conclusão de Residência Médica em 
Programa credenciado pela Comissão Nacional de Residência 
Médica (CNRM) dentro da área de atuação em Cardiologia 
Pediátrica para a qual concorre; OU

- Título de Especialista pela Associação Médica Brasileira 
(AMB) dentro da área de atuação em Cardiologia Pediátrica 
para a qual concorre;

- Certificado de Curso de Especialização em Ecocardiografia 
Pediátrica;

- Possuir os pré-requisitos necessários, conforme Capítulo 
II deste edital.

PERFIL PROFISSIONAL DESEJADO (características e habi-
lidades):

- Postura ética e profissional, por meio de comportamento 
adequado.

- Desenvolver o trabalho de forma harmônica, sinérgica e 
solidária com os demais profissionais da área e outros que esti-
verem envolvidos no atendimento, controlando desafetos que 
possam ocorrer no ambiente profissional, focando o controle 
emocional para o bom desenvolvimento do trabalho.

- Ter equilíbrio emocional, de modo a transmitir confiança 
e segurança no seu exercício profissional aos pacientes e seus 
familiares ou responsáveis.

- Promover estilos de vida saudáveis, conciliando as 
necessidades tanto de seus pacientes quanto da comunidade, 
atuando como agente de transformação social.

- Iniciativa, responsabilidade e sigilo profissional.
- Dinamismo no desenvolvimento das tarefas.
- Assertividade nas resoluções.
- Flexibilidade em relação ao novo.
- Trabalhar em equipe.
- Cordialidade nas relações interpessoais.
- Comprometimento: engajamento com os objetivos do 

trabalho que realiza e ser capaz de traçar estratégias para 
atendê-las, bem como aperfeiçoá-las.

- Conhecer competências que estão sendo exigidas para o 
desempenho das funções, do cargo para o qual concorre.

- Capacidade de inovar e socializar o conhecimento e a 
experiência profissional.

- Comunicar-se de maneira eficaz e eficiente.
- Capacidade de trabalhar sob pressão.
- Buscar os melhores resultados e não o simples preenchi-

mento da vaga disponível.
ATRIBUIÇÕES:
- Prestar atendimento médico a todos os casos de car-

diologia pediátrica ambulatoriais, internados nas enfermarias, 
UTI Pediátrica, UTI Neonatal, conforme regras e protocolos 
existentes, o qual será priorizado de acordo com as diretrizes 
definidas pela Direção;

- Responsabilizar-se por recém-nascidos e prematuros de 
alto risco com patologias cardiológicas (malformação cardiopá-
tica congênitas) significativas do período neonatal;

- Realizar ecocardiografia em recém-nascidos ou prematu-
ros em segmento ambulatorial;

- Responsabilizar-se pelo exame clínico dos pacientes 
atendidos na Unidade, pela coleta de exame conforme a 
necessidade; por realizar evolução e prescrição; pela análise e 
anotações dos resultados dos exames, mantendo os prontuários 
sempre atualizados, em perfeitas condições de consultas, com 
letra legível; carimbar e assinar todas as fichas de atendimento 
ou condutas nos prontuários; por orientar médicos residentes 
ou pediatras do setor; por realizar procedimentos de Urgência 
e Emergência;

- Acompanhar o diarista e profissionais de áreas afins 
durante visita médica, fornecendo informações e participando 
da discussão de casos;

- Participar e desenvolver atividades de ensino/pesquisa 
com os médicos residentes;

- Participar de reuniões de equipe;
- Prestar atendimento com ética, compromisso, responsabi-

lidade e humanização;
- Poderá ser remanejado de setor/horário conforme neces-

sidade do serviço;
- Seguir as normas do Código de Ética Médica, assim como 

normas e rotinas pré-estabelecidas na instituição, bem como 
ordens e escalonamento por parte dos superiores imediatos 
e mediatos para o cumprimento da escala de serviços (pré-
-fixados aos sábados, domingos e feriados, em períodos diurnos, 
noturnos ou mistos);

- Realizar o transporte de paciente crítico em caráter inter-
-hospitalar e intra-hospitalar, caso necessário;

- Realizar termo de consentimento informado na admissão 
do paciente;

- Realizar assistência didática a estagiários e residentes de 
Medicina, caso necessário;

- Atender as convocações voltadas a Educação Continuada 
e Permanente;

- Realizar e/ou colaborar na elaboração, implantação e 
gerenciamento de protocolos clínicos e segurança;

- Prestar informação de fácil entendimento aos familiares 
dos pacientes internados na Unidade e/ou sob sua responsa-
bilidade;

- Examinar relatório médico, boletim clínico e o resultado 
dos exames;

- Efetuar avaliação clínica e laboratorial dos pacientes, seja 
em caráter eletivo ou urgência, de acordo com a especialidade, 
emitindo diagnóstico e prescrevendo cuidados, tratamentos 
e precauções, dietas, exames especiais, conduta terapêutica 
conforme a enfermidade apresentada, com devido registro de 
dados no prontuário do paciente;

- Solicitar exames complementares;
- Atestar óbito de pacientes sob sua orientação técnica;
- Emitir laudos, atestados e pareceres sobre assuntos de 

sua especialidade;
- Planejar, desenvolver, proferir e acompanhar palestras e 

eventos educativos, para difusão de conhecimentos e orientar 
estágios sob sua responsabilidade, se necessário;

- Orientar e revisar as atividades das equipes de servidores 
auxiliares;

- Elaborar a alta hospitalar com orientações, prescrição e 
encaminhamento, se necessário;

- Executar outras tarefas correlatas designadas pelo supe-
rior imediato;

- Ser responsável pelos encaminhamentos aos centros de 
referência na área de atuação.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
CONHECIMENTOS GERAIS:
LÍNGUA PORTUGUESA:
- Interpretação de texto.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA:
- Conhecimentos sobre os princípios básicos de informática: 

sistema operacional, diretórios e arquivos.
- Conhecimentos de aplicativos: processadores de textos 

(MS-Word), planilhas (MS-Excel).
- Navegação Internet: pesquisa WEB, sites.
- Uso de correio eletrônico: caixa postal, mensagens (ler, 

apagar, escrever, anexar arquivos e extração de cópias).
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:
- Princípios da Administração Pública.
- Programas do SUS no atendimento aos pacientes e 

usuários. Lei no 8.080/1990, Lei no 8.142/1990 e Decreto no 
7508/2011; conceitos, fundamentação legal, princípios, diretri-
zes e articulação com serviços de saúde.

- Epidemiologia, Indicadores de nível de saúde da popula-
ção, Sistema de Informação no SUS e em Saúde, Promoção da 
Saúde e Prevenção de Doenças.

- Vigilância em Saúde.
- Processos de Trabalho em Saúde, Gestão de Sistema de 

Saúde.
- Formação e educação em saúde. Educação permanente 

em saúde.

ração a ser entregue junto à Comissão Especial de Concurso 
Público, até o último dia útil estabelecido para posse.

12 - O candidato nomeado que por qualquer motivo não 
tomar posse terá o ato de nomeação tornado sem efeito.

XVII – DO ESTÁGIO PROBATÓRIO
1 - A nomeação far-se-á em caráter efetivo, devendo o ser-

vidor ser submetido à avaliação especial de desempenho, para 
fins de cumprimento de estágio probatório, que compreende 
um período de 03 (três) anos, ou seja, 1095 (um mil e noventa 
e cinco) dias de efetivo exercício no cargo de Médico I, nos 
termos dos artigos 6º a 8º da Lei Complementar nº 1.193, de 
02/01/2013.

XVIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1 - O ato de inscrição do candidato presume o inteiro 

conhecimento das regras contidas neste edital, nas instru-
ções especiais e nos demais atos e normas regulamentares, 
importando na expressa aceitação das normas e condições do 
concurso público.

2 - O candidato tem por responsabilidade acompanhar, por 
meio do Diário Oficial do Estado de São Paulo (www.impren-
saoficial.com.br) e no Portal de Concursos Públicos do Estado 
(www.concursopublico.sp.gov.br), as publicações dos editais 
referentes ao concurso público, não sendo aceita a alegação de 
desconhecimento das normas do certame;

2.1 - A comunicação por outras formas (e-mail, telegrama, 
ligação telefônica), quando ocorrer, será mera cortesia da unida-
de detentora do certame;

2.2 - A unidade detentora do certame não se responsabiliza 
por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:

a) endereço eletrônico (e-mail) não informado na ficha de 
inscrição;

b) endereço eletrônico informado que esteja ilegível, incom-
pleto, incorreto ou não atualizado pelo candidato;

c) problemas no provedor de acesso do candidato, como 
caixa de correio eletrônico cheia, filtros anti-spam, eventuais 
truncamentos ou qualquer outro problema de ordem técnica;

d) endereço residencial informado que esteja ilegível, 
incompleto, incorreto ou não atualizado pelo candidato;

e) endereço de difícil acesso;
f) correspondência recebida por terceiros;
g) devolução ou possíveis falhas nas entregas das cor-

respondências, por parte da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos.

3 - Não será fornecida informação via telefone no que tange 
a resultados de notas de provas e títulos e classificação final.

4- Todas as cópias simples de documentos serão recebidas 
mediante confronto com o respectivo original pelo servidor 
responsável, nos termos do Decreto nº 52.658, de 23/01/2008.

5 - A inexatidão das declarações ou irregularidades de 
documentações, ainda que verificadas posteriormente, elimina-
rão o candidato do concurso público, anulando-se todos os atos 
decorrentes da inscrição.

6 - Todas as convocações, avisos e resultados serão publica-
dos no Diário Oficial do Estado de São Paulo (www.imprensaofi-
cial.com.br) e, com exceção daqueles referentes ao Departamen-
to de Perícias Médicas do Estado – DPME, também no Portal de 
Concursos Públicos do Estado (www.concursopublico.sp.gov.br).

7 - A unidade detentora do certame não se responsabiliza 
por apostilas, cursos ou quaisquer outras publicações ou divul-
gações referentes a este certame.

8 - Os itens deste edital poderão sofrer alterações, atualiza-
ções ou acréscimos, enquanto não consumadas as providências 
ou eventos referentes a eles, circunstâncias que serão mencio-
nadas em editais ou avisos a serem publicados no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo (www.imprensaoficial.com.br) e, quando 
for o caso, no Portal de Concursos Públicos do Estado (www.
concursopublico.sp.gov.br).

9 - As alterações, atualizações ou correções dos dados 
cadastrais apontados na Ficha de Inscrição, após homologação 
do concurso, deverão ser comunicadas pessoalmente pelo can-
didato à unidade detentora do certame;

9.1 - Não caberá ao candidato qualquer reclamação caso 
não seja possível convocá-lo por falta de atualização cadastral.

10 - O gabarito oficial deverá ser divulgado até o terceiro 
dia útil após a realização da prova.

11 - As publicações das etapas do certame em Diário 
Oficial do Estado de São Paulo (www.imprensaoficial.com.br) 
terão caráter oficial para fim de comprovação de habilitação 
em concurso.

12 - O período de validade do concurso não gera para a 
Secretaria de Estado da Saúde a obrigatoriedade de aprovei-
tar os candidatos habilitados, além das vagas oferecidas no 
presente edital;

12.1 - A aprovação em classificação superior ao número de 
vagas gera, para o candidato, apenas a expectativa de direito 
à nomeação, durante a vigência do presente concurso público, 
dependendo dos interesses da Administração Pública.

13 - Os candidatos que tomarem posse, ao entrarem em 
exercício deverão participar do Programa de Integração dos 
Servidores da SES – PISS, cujas atividades serão agendadas e 
executadas pelos órgãos de Recursos Humanos das unidades 
em que forem lotados, sob a supervisão do Grupo de Seleção e 
Desenvolvimento de Recursos Humanos – GSDRH, da Coordena-
doria de Recursos Humanos – CRH.

14 - Salvo por interesse da Administração, os candidatos 
nomeados e empossados não terão sua lotação alterada para 
outra unidade, antes de decorrido o prazo de 36 meses de 
efetivo exercício no cargo em que foi nomeado e na Pasta de 
origem desse cargo.

15 - As ocorrências não previstas neste edital, os casos 
omissos e os casos duvidosos serão resolvidos pela Comissão 
Especial de Concurso Público.

ANEXO I – DO CARGO
CARGO: MÉDICO I
ESPECIALIDADE(S): PEDIATRIA COM ÁREA DE ATUAÇÃO 

EM CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA
LEI COMPLEMENTAR QUE REGULAMENTA O CARGO Nº: 

1.193/2013
JORNADA DE TRABALHO: 24 horas semanais.
Nº DE VAGA(S): 01, sendo 01 para Ampla Concorrência e 00 

para Candidatos com Deficiência.
VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO*: R$ 87,55 (oitenta e sete 

reais e cinquenta e cinco centavos).
VENCIMENTOS**: R$ 3.291,30 (Três Mil, Duzentos e 

Noventa e Um Reais e Trinta Centavos) e vantagens pecuniárias 
de acordo com a unidade, acrescido de PRÊMIO DE PRODUTIVI-
DADE MÉDICA no valor de ATÉ R$ 4.160,70 (Quatro Mil, Cento 
e Sessenta Reais e Setenta Centavos), conforme legislação 
vigente.

* Valor da Taxa - poderá sofrer alteração em virtude da 
variação do valor da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo 
– UFESP.

** Vencimentos – No valor apresentado estão inclusos 
Salário Base e Gratificação Executiva, de acordo com legislação 
específica.

ANEXO II – CARGO, PRÉ-REQUISITOS, PERFIL PROFISSIO-
NAL, ATRIBUIÇÕES, CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E DURAÇÃO 
DA PROVA

CARGO: MÉDICO I
ESPECIALIDADE(S): PEDIATRIA COM ÁREA DE ATUAÇÃO 

EM CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA
PRÉ-REQUISITOS:
- Graduação em Medicina;
- Registro no Conselho Regional de Medicina do Estado de 

São Paulo - CREMESP;
- Certificado de conclusão de residência médica em Progra-

ma credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica 
(CNRM), na Especialidade de Pediatria para a qual concorre; OU

- Título de especialista emitido pela Associação Médica 
Brasileira (AMB) na Especialidade de Pediatria para a qual 
concorre; E

3.1 - Os documentos mencionados nas alíneas "a" à "f" e 
"k" do item "3" deste Capítulo devem ser entregues em cópia 
simples acompanhada do respectivo original;

3.2 - No caso do candidato estrangeiro, de que trata o 
Capítulo V deste edital, que:

3.2.1 - se enquadra na hipótese de naturalização ordinária 
(artigo 12, II, “a”, da Constituição Federal), deverá ser entregue 
cópia do deferimento de seu pedido de nacionalidade brasileira 
pela autoridade federal competente;

3.2.2 - se enquadra na hipótese de naturalização extra-
ordinária (artigo 12, II, “b”, da Constituição Federal), deverá 
ser comprovado o preenchimento das condições exigidas na 
legislação federal para a concessão da nacionalidade brasileira, 
mediante a apresentação de cópia do requerimento de natura-
lização junto ao Ministério da Justiça, com os documentos que 
o instruíram;

3.2.3 - tem nacionalidade portuguesa, deverá ser compro-
vado o preenchimento dos requisitos necessários à fruição dos 
benefícios do Estatuto de Igualdade com brasileiros quanto ao 
gozo de direitos civis (Decreto n° 3.297, de 19 de setembro de 
2001), mediante a apresentação de cópia do requerimento para 
sua obtenção junto ao Ministério da Justiça, com os documentos 
que o instruíram.

3.3 - Outros documentos poderão ser exigidos pela unidade, 
além dos acima relacionados.

4 - Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos, 
nem fotocópias ou xerocópias não autenticadas, exceto quando 
o candidato nomeado apresentar os originais no ato da entrega 
dos documentos, para devida verificação do servidor público que 
recepcionar a documentação, conforme regulamenta o Decreto 
nº 52.658, de 23/01/2008.

5 - O candidato que não apresentar os documentos com-
probatórios solicitados na posse dentro do prazo previsto será 
eliminado do concurso público, mediante publicação em Diário 
Oficial do Estado de São Paulo (www.imprensaoficial.com.br), 
conforme determina o item “3” do Capítulo II deste edital.

XVI – DA POSSE E DO EXERCÍCIO
1 - A posse e o exercício ficam condicionados ao resultado 

do laudo da inspeção de saúde realizado pelo Departamento 
de Perícias Médicas do Estado - DPME ou pelas unidades 
autorizadas, e à entrega do respectivo Certificado de Sanidade e 
Capacidade Física, além dos documentos relacionados no item 
“3” do Capítulo XV deste edital, conforme critérios e prazos 
estabelecidos na Lei nº 10.261, de 28/10/1968 - Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis do Estado.

2 - Na avaliação médica realizada pelo Departamento de 
Perícias Médicas do Estado - DPME e unidades autorizadas, o 
candidato terá o prazo máximo de 10 (dez) dias para efetuar, 
por meio do sistema eletrônico disponibilizado pelo referido 
DPME, a solicitação de agendamento da perícia médica, deven-
do para tanto:

2.1 - preencher, assinar, digitalizar e anexar ao sistema a 
Declaração de Antecedentes de Saúde para Ingresso; e

2.2 - digitalizar e anexar ao sistema:
a) foto 3x4 recente, em fundo branco, com contraste 

adequado entre o fundo e a imagem do candidato nomeado, 
com a proximidade do rosto de 80%, sem data, sem moldura 
e sem marcas;

b) os laudos dos exames obrigatórios para a realização da 
perícia, abaixo relacionados, cabendo ao candidato providenciá-
-los às próprias expensas:

- Hemograma completo – validade: 06 meses;
- Glicemia de jejum – validade: 06 meses;
- PSA prostático (para homens acima de 40 anos de idade) 

– validade: 12 meses;
- TGO-TGP-Gama GT – validade: 06 meses;
- Uréia e creatinina – validade 06 meses;
- Eletrocardiograma (ECG) com laudo (candidatos acima de 

40 anos) – validade: 06 meses;
- Raios X de tórax com laudo – validade: 06 meses;
- Colpocitologia oncótica – validade: 12 meses;
- Mamografia (mulheres acima de 40 anos de idade) – 

validade: 12 meses.
3 - Concluído o agendamento, nos termos do item "2" 

e seus subitens deste Capítulo, o candidato nomeado deverá 
comparecer em dia, hora e local agendados para a realização 
da perícia, munido de documento de identidade oficial com foto 
e dos exames obrigatórios previstos na alínea "b" do subitem 
"2.2" deste Capítulo.

4 - Além dos exames acima solicitados, a critério do médico 
perito, poderá ser solicitado parecer de especialista, bem como a 
apresentação de exames ou relatórios médicos complementares.

4.1 - Na hipótese de necessidade de avaliação e emissão de 
parecer de especialista, o candidato nomeado será convocado, 
por meio de publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo 
(www.imprensaoficial.com.br) para que se apresente em dia, 
hora e local determinados para realização da perícia médica 
complementar, para conclusão da perícia inicial;

4.1.1 - A convocação será disponibilizada ao candidato 
nomeado por meio de consulta ao sistema informatizado do 
DPME, no qual constará a relação dos exames complementares 
solicitados e a especialidade na qual será avaliado;

4.2 - Na hipótese de exigência de apresentação de exames 
complementares, a que se refere o item "4" deste Capítulo, o 
candidato nomeado deverá consultar no sistema do DPME a 
respectiva relação de exames e as demais informações relativas 
a prazos e procedimentos;

4.2.1 - Realizado os exames complementares solicitados, o 
candidato nomeado deverá digitalizar e anexar os respectivos 
laudos através do sistema eletrônico disponibilizado pelo DPME 
e aguardar manifestação do órgão, através de publicação no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo (www.imprensaoficial.
com.br).

5 - Da decisão final do DPME caberá recurso ao Secretário 
de Planejamento e Gestão, a ser interposto no prazo de 05 
(cinco) dias contados de sua publicação;

5.1 - O recurso deverá ser registrado no sistema informa-
tizado do DPME, por meio do endereço http://periciasmedicas.
gestaopublica.sp.gov.br – Perfil Ingressante.

6 - Será negado provimento ao pedido de recurso, sem 
análise de mérito, quando:

a) interposto fora do prazo previsto neste Capítulo;
b) o candidato nomeado deixar de atender a qualquer das 

convocações para comparecimento em perícia médica.
7 - Para os candidatos habilitados para vagas reservadas 

a pessoas com deficiência, a perícia médica será realizada 
somente pelo DPME, da mesma forma como descrito neste 
Capítulo para os demais candidatos, sem prejuízo das exigências 
estabelecidas nos itens referentes aos exames para atestar a 
compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo, 
mencionadas no Capítulo IV deste edital.

8 - Conforme estabelece a Lei nº 10.261, de 28/10/1968, 
com redação dada pela Lei Complementar nº 942, de 
07/06/2003, a demissão e a demissão a bem do serviço público 
acarretam a incompatibilidade para nova investidura em cargo, 
função ou emprego público, pelo prazo de 05 (cinco) e 10 (dez) 
anos, respectivamente.

9 - A falta de comprovação de quaisquer dos requisitos 
para investidura até a data da posse ou a prática de falsidade 
ideológica em prova documental acarretará cancelamento da 
inscrição do candidato, sua eliminação do respectivo concurso 
público e a anulação de todos os atos daí decorrentes, ainda que 
já tenha sido publicado o edital de homologação do concurso, 
sem prejuízo das sanções legais cabíveis.

10 - Os nomeados deverão sujeitar-se às especificidades 
de trabalho e horário, e exercer suas funções nos diferentes 
locais da unidade, de acordo com as escalas e plantões, dentro 
dos horários estabelecidos, que poderão variar para os períodos 
diurnos, noturnos, intermediários, mistos ou na forma de reve-
zamento, conforme a necessidade da unidade.

11 - O candidato aprovado no concurso público poderá 
desistir do respectivo certame definitivamente mediante decla-

f) esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais 
do Governo Federal.

1.1 - Para se beneficiar do direito previsto na alínea “e” do 
item “1” deste Capítulo, o candidato deverá informar no ato da 
inscrição o fato de ter exercido a função de jurado;

1.1.1 - O candidato deve estar ciente de que no ato da 
posse do cargo deverá apresentar prova documental de que 
exerceu essa função;

1.1.2 - Caso o candidato declare no ato da inscrição que 
já exerceu a função de jurado, se beneficie deste critério de 
desempate no concurso e não comprove documentalmente esta 
condição no ato da posse, será eliminado do concurso.

2 - Permanecendo o empate, os candidatos serão convoca-
dos, através de publicação em Diário Oficial do Estado de São 
Paulo (www.imprensaoficial.com.br) e no Portal de Concursos 
Públicos do Estado (www.concursopublico.sp.gov.br), a compa-
recer na unidade detentora do certame, para participarem de 
sorteio que definirá a ordem de classificação;

2.1 - O não comparecimento dos candidatos convocados 
ao sorteio implicará a classificação dos mesmos a critério da 
Comissão Especial de Concurso Público, não cabendo recurso 
quanto à classificação estabelecida.

XI – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
1 - A nota final do candidato será igual à soma do total de 

pontos obtidos na prova e nos títulos, observado o sistema de 
pontuação diferenciada de acordo com os parâmetros definidos 
no Capítulo VI, deste edital, em conformidade com o Decreto 
nº 63.979/2018.

2 - Os candidatos aprovados serão classificados por ordem 
decrescente da nota final, em lista de classificação.

3 - Haverá duas listas de classificação: uma geral, para 
todos os candidatos, inclusive aqueles com deficiência e outra 
especial, apenas para os candidatos com deficiência.

XII – DA HOMOLOGAÇÃO
1 - A homologação do concurso dar-se-á por Ato do Secretá-

rio da Saúde, após a realização e a conclusão de todas as etapas 
do certame, que serão devidamente publicadas.

2 - O concurso terá validade de 01 (um) ano, contados a 
partir da data da publicação de sua homologação em Diário 
Oficial do Estado de São Paulo, prorrogável uma vez por igual 
período, a critério da Secretaria da Saúde, não cabendo qualquer 
ato posterior.

XIII – DA ESCOLHA DE VAGAS
1 - A convocação dos candidatos aprovados das duas listas 

(geral e especial) para anuência às vagas far-se-á rigorosamente 
por ordem de classificação, mediante publicação no Diário Ofi-
cial do Estado de São Paulo (www.imprensaoficial.com.br) e no 
Portal de Concursos Públicos do Estado (www.concursopublico.
sp.gov.br) e por correio eletrônico indicado pelo candidato no 
ato da inscrição deste certame.

2 - A ordem de convocação dos candidatos com deficiência 
classificados no concurso público, dentro dos limites estabele-
cidos pela Lei Complementar n° 683, de 18/09/1992, alterada 
pela Lei Complementar n° 932, de 08/11/2002, se dará da 
seguinte forma: na 5ª (quinta) vaga, 30ª (trigésima) vaga e, desta 
classificação em diante, a cada intervalo de 20 (vinte) vagas 
ofertadas, ou seja, na 50ª (quinquagésima), 70º (septuagésima), 
90º (nonagésima) vaga e assim sucessivamente, durante o prazo 
de validade deste concurso público;

2.1 - Os candidatos com deficiência aprovados e classifica-
dos dentro do número de vagas oferecidos no concurso terão 
respeitada sua ordem de classificação na lista geral, se esta for 
mais benéfica do que a prevista pelo regramento disposto no 
item “2” deste Capítulo;

2.2 - No caso de existir convocação nos termos do subitem 
anterior, o próximo candidato da lista especial, caso haja, será 
convocado a ocupar somente a vaga do intervalo seguinte, 
dentre aquelas estabelecidas no item “2” deste Capítulo, em 
observância ao princípio da proporcionalidade.

3 - O candidato terá exaurido os direitos decorrentes da sua 
habilitação quando:

a) deixar de comparecer na data, horário e local estabeleci-
dos na convocação, seja qual for o motivo alegado;

b) não aceitar as condições estabelecidas para o exercício 
do cargo.

XIV – DOS CANDIDATOS REMANESCENTES
1 - Em caso de necessidade e conveniência da Adminis-

tração Pública, os candidatos remanescentes da lista geral e 
especial poderão ser destinados eventualmente para outras 
unidades pertencentes à Secretaria de Estado da Saúde, bem 
como para outros órgãos da Administração Pública, inclusive 
em cidades diversas daquelas para as quais se inscreveram, em 
vagas que venham a surgir nas mesmas além das especificadas 
neste edital, durante o prazo de validade do concurso, observa-
da a ordem de classificação e respeitada a Lei Complementar 
nº 683, de 18/09/1992, alterada pela Lei Complementar nº 
932, de 08/11/2002, e desde que não mais existam candidatos 
habilitados nas correspondentes listas dos locais onde surgirem 
as aludidas vagas;

1.1 - A não anuência do candidato em assumir a vaga 
surgida em outros órgãos não ocasionará sua exclusão do cer-
tame, nem alterará sua ordem de classificação, neste concurso, 
permanecendo o candidato na lista de habilitados para o local 
que efetivamente concorreu;

1.2 - De acordo com o § 3º do artigo 39, do Decreto nº 
60.449, de 15/05/2014, o candidato que não anuir vaga em 
outros órgãos, conforme citado no subitem anterior, será con-
vocado somente para o local em que se inscreveu, exceto em 
caso de volta de lista, após a manifestação de todos os demais 
candidatos aprovados.

XV – DA NOMEAÇÃO
1 - As nomeações ocorrerão de acordo com as necessidades 

da Secretaria de Estado da Saúde, respeitando-se rigorosamente 
a ordem de classificação final dos candidatos habilitados no 
concurso público.

2 - Os candidatos aprovados, conforme disponibilidade de 
vagas, terão suas nomeações por meio de ato governamental 
publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo (www.
imprensaoficial.com.br).

3 - O candidato nomeado, para fins de posse, deverá com-
provar os requisitos exigidos para a participação no concurso 
público, entregando:

a) certidão de nascimento ou casamento (com as respecti-
vas averbações, se for o caso);

b) certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, 
para os candidatos do sexo masculino, observado o disposto no 
artigo 210, do Decreto nº 57.654, de 20/01/1966;

c) título de eleitor, com o comprovante de votação da última 
eleição ou certidão de quitação eleitoral;

d) cédula de identidade – RG ou RNE, se for o caso;
e) Cadastro de Pessoa Física - CPF;
f) documento de inscrição no PIS ou PASEP (se houver);
g) cópia da última declaração de Imposto de Renda 

apresentada à Secretaria da Receita Federal, acompanhada 
do respectivo recibo de entrega e das atualizações e/ou com-
plementações ou, no caso de o nomeado não ser declarante, 
apresentação de declaração de bens e valores firmada por 
ele próprio, nos termos da Lei nº 8.730, de 11/10/1993, Lei nº 
8.429, de 06/02/1992 e Instrução Normativa do TCU nº 05, de 
10/03/1994 e do Decreto Estadual nº 41.865, de 16/06/1997, 
com as alterações do Decreto nº 54.264, de 23/04/2009;

h) declaração de acumulação de cargo ou função pública, 
quando for o caso, ou sua negativa;

i) declaração firmada pelo nomeado de que percebe (ou 
não) proventos de inatividade, seja pela União, por Estado ou 
por Município;

j) 03 (três) fotos 3x4 recentes; e
k) comprovantes de que possui a formação e os pré-requi-

sitos necessários para exercer o cargo, conforme mencionado 
no Anexo II.
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*
 FATEC OSASCO PREFEITO HIRANT SANAZAR - OSASCO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA 

DELIBERAÇÃO CEETEPS 17, DE 16/07/2015
EDITAL Nº 216/12/2019 – PROCESSO Nº 618982/2019
EDITAL DE ALTERAÇÃO DO EDITAL DE RESULTADO DA 

ANÁLISE DO MEMORIAL CIRCUNSTANCIADO, PUBLICADO NO 
DOE DE 04/05/2019, SEÇÃO I, PÁGINA 342

O Diretor da FATEC OSASCO PREFEITO HIRANT SANAZAR, 
no uso das atribuições e competências conferidas por meio do 
artigo 10 da Deliberação CEETEPS 017/2015, de 16, publicada 
no DOE de 18/07/2015, no uso das atribuições e competências 
conferidas por meio do artigo 10 da Deliberação CEETEPS 
017/2015, de 16, publicada no DOE de 18/07/2015, consideran-
do a publicação do Edital de Resultado da Aferição da Veracida-
de da Autodeclaração, no DOE de 28/05/2019, Seção I, pág. 169, 
e com base no subitem 6.3. do Anexo II do Edital de Abertura 
de Inscrições, torna público aos candidatos a ALTERAÇÃO do 
Edital de Resultado da Análise do Memorial Circunstanciado 
supracitado, conforme segue:

CURSO: MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
DISCIPLINA: LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO
CANDIDATOS CLASSIFICADOS:
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF / Nota do 

Exame de Memorial Circunstanciado / Classificação Final
09 / Carlos Alberto Bezerra e Silva / 560256 / 20054513472 

/ 570,70 / 1º;
05 / Rogério Tergolina / 201078089 / 11686373848 / 

522,90 / 2º;
10 / Renato de Pierri / 98130456 / 04825185886 / 437,00 

/ 3º;
07 / Lucio Nunes de Lira / 36568661X / 41913989895 / 

384,40 / 4º;
08 / Renata Maria Nogueira de Oliveira / 441429324 / 

36477622882 / 383,00 / 5º;
04 / Marcus Grilo / 435001632 / 34310769802 / 351,20 / 6º;
11 / Luciano Camilo Malvesti / 264347468 / 19629430894 

/ 343,30 / 7º;
03 / Alexandre Ricardo di Primio / 226334442 / 

14858139808 / 341,43 / 8º;
06 / Ricardo Molinari dos Prazeres / 416276258 / 

35235167813 / 249,30 / 9º;
02 / Eduardo Alves de Freitas / 153253344 / 06589503800 

/ 165,50 / 10º
*
 FACULDADE DE TECNOLOGIA JOSÉ CRESPO GONZALES – 

SOROCABA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA 

DELIBERAÇÃO CEETEPS 17, DE 16/07/2015
EDITAL Nº 003/03/2019 – PROCESSO Nº 899299/2019
EDITAL DE RESULTADO DA AFERIÇÃO DA VERACIDADE DA 

AUTODECLARAÇÃO
O Diretor da FACULDADE DE TECNOLOGIA JOSÉ CRESPO 

GONZALES faz saber aos candidatos abaixo relacionados o 
resultado da aferição da veracidade da autodeclaração, para 
os candidatos que se declararam pretos, pardos ou indígenas.

O candidato convocado que não compareceu para aferição 
da veracidade da autodeclaração (ou seja, que constar da lista 
de CANDIDATOS AUSENTES) será eliminado do certame, confor-
me disposto no subitem 6.2. do Anexo II do Edital de Abertura 
de Inscrições.

Ao candidato que vier a ser eliminado do processo seletivo 
simplificado em virtude da constatação de falsidade da auto-
declaração (ou seja, que constar da lista de CANDIDATOS NÃO 
ENQUADRADOS NA CONDIÇÃO DECLARADA) é facultado, no 
prazo de 7 (sete) dias, opor pedido de reconsideração, conforme 
orientações previstas no item 9 do Anexo II do Edital de Aber-
tura de Inscrições.

CANDIDATO ENQUADRADO NA CONDIÇÃO DECLARADA:
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF
07 / Rodrigo Cesar Gomes / 301124164 / 2169611681
*
 FACULDADE DE TECNOLOGIA DE BOTUCATU – BOTUCATU
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA 

DELIBERAÇÃO CEETEPS 17, DE 16/07/2015
EDITAL Nº 132/01/2019 – PROCESSO Nº 891433/2019
EDITAL DE RESULTADO DA AFERIÇÃO DA VERACIDADE DA 

AUTODECLARAÇÃO
O Diretor da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE BOTUCATU 

faz saber aos candidatos abaixo relacionados o resultado da 
aferição da veracidade da autodeclaração, para os candidatos 
que se declararam pretos, pardos ou indígenas.

O candidato convocado que não compareceu para aferição 
da veracidade da autodeclaração (ou seja, que constar da lista 
de CANDIDATOS AUSENTES) será eliminado do certame, confor-
me disposto no subitem 6.2. do Anexo II do Edital de Abertura 
de Inscrições.

Ao candidato que vier a ser eliminado do processo seletivo 
simplificado em virtude da constatação de falsidade da auto-
declaração (ou seja, que constar da lista de CANDIDATOS NÃO 
ENQUADRADOS NA CONDIÇÃO DECLARADA) é facultado, no 
prazo de 7 (sete) dias, opor pedido de reconsideração, conforme 
orientações previstas no item 9 do Anexo II do Edital de Aber-
tura de Inscrições.

CANDIDATO ENQUADRADO NA CONDIÇÃO DECLARADA:
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF
01 / Miguel Ferreira Luz / 55.586.902–7 / 038.627.982–91
*
 FACULDADE DE TECNOLOGIA DE GUARULHOS – GUA-

RULHOS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA 

DELIBERAÇÃO CEETEPS 17, DE 16/07/2015
EDITAL Nº 167/01/2019 – PROCESSO Nº 3614/2018
EDITAL DE RESULTADO DA AFERIÇÃO DA VERACIDADE DA 

AUTODECLARAÇÃO
O Diretor da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE GUARULHOS 

faz saber aos candidatos abaixo relacionados o resultado da 
aferição da veracidade da autodeclaração, para os candidatos 
que se declararam pretos, pardos ou indígenas.

O candidato convocado que não compareceu para aferição 
da veracidade da autodeclaração (ou seja, que constar da lista 
de CANDIDATOS AUSENTES) será eliminado do certame, confor-
me disposto no subitem 6.2. do Anexo II do Edital de Abertura 
de Inscrições.

Ao candidato que vier a ser eliminado do processo seletivo 
simplificado em virtude da constatação de falsidade da auto-
declaração (ou seja, que constar da lista de CANDIDATOS NÃO 
ENQUADRADOS NA CONDIÇÃO DECLARADA) é facultado, no 
prazo de 7 (sete) dias, opor pedido de reconsideração, conforme 
orientações previstas no item 9 do Anexo II do Edital de Aber-
tura de Inscrições.

CANDIDATOS AUSENTES:
Nº de Inscrição / RG / CPF
3 / Peri da Silva Santana / 23092931–X / 15303069818
5 / Douglas Eldo Pereira de Oliveira / 20220314–X / 

28831231871
*
 FACULDADE DE TECNOLOGIA DE COTIA – COTIA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA 

DELIBERAÇÃO CEETEPS 17, DE 16/07/2015
EDITAL Nº 270/04/2019 – PROCESSO Nº 617704/2019
EDITAL DE RESULTADO DA AFERIÇÃO DA VERACIDADE DA 

AUTODECLARAÇÃO
O Diretor da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE COTIA faz 

saber aos candidatos abaixo relacionados o resultado da aferi-
ção da veracidade da autodeclaração, para os candidatos que se 
declararam pretos, pardos ou indígenas.

O candidato convocado que não compareceu para aferição 
da veracidade da autodeclaração (ou seja, que constar da lista 
de CANDIDATOS AUSENTES) será eliminado do certame, confor-
me disposto no subitem 6.2. do Anexo II do Edital de Abertura 
de Inscrições.

VIVIAN CARLA DA SILVA GOMES - 26139072-7-SP - 15º
EDUARDO BOTELHO GRAÇA VERAS BATISTA - 57408618-

3-SP – 16º
RUBENS NASCIMENTO MARTINS - 32959177-0-SP - 17º
TATIANA SILVA SCHMUZIGER - 44940736-6-SP - 18º
GUSTAVO AURELIO BASSO - 39501984-9-SP - 19º
LILIANE CORREA FERREIRA - 2105880-DF – 21º
LOCAL DE TRABALHO: Hospital Regional “Dr. Osíris Florindo 

Coelho” de Ferraz de Vasconcelos
ENDEREÇO: Rua Prudente De Moraes, 257 - Vila Correa - 

Ferraz De Vasconcelos
RELAÇÃO DE VAGAS / REGIME JURÍDICO: nº 01 (uma) vaga 

/ Cargo Efetivo.
“Candidatos omitidos anuíram anteriormente”

 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

 CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

 FATEC OSASCO PREFEITO HIRANT SANAZAR - OSASCO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA 

DELIBERAÇÃO CEETEPS 17, DE 16/07/2015
EDITAL Nº 216/06/2019 – PROCESSO Nº 415624/2019
EDITAL DE ALTERAÇÃO DO EDITAL DE RESULTADO DA 

ANÁLISE DO MEMORIAL CIRCUNSTANCIADO, PUBLICADO NO 
DOE DE 30/04/2019, SEÇÃO I, PÁGINAS 222

O Diretor da FATEC OSASCO PREFEITO HIRANT SANAZAR, 
no uso das atribuições e competências conferidas por meio do 
artigo 10 da Deliberação CEETEPS 017/2015, de 16, publicada 
no DOE de 18/07/2015, no uso das atribuições e competências 
conferidas por meio do artigo 10 da Deliberação CEETEPS 
017/2015, de 16, publicada no DOE de 18/07/2015, consideran-
do a publicação do Edital de Resultado da Aferição da Veracida-
de da Autodeclaração, no DOE de 25/05/2019, Seção I, pág. 180, 
e com base no subitem 6.3. do Anexo II do Edital de Abertura 
de Inscrições, torna público aos candidatos a ALTERAÇÃO do 
Edital de Resultado da Análise do Memorial Circunstanciado 
supracitado, conforme segue:

CURSO: GESTÃO FINANCEIRA
DISCIPLINA: GESTÃO DE PROJETOS
CANDIDATOS CLASSIFICADOS:
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF / Nota do 

Exame de Memorial Circunstanciado / Classificação Final
17 / Nivaldo Alves de Faria / 124428010 / 00969378823 / 

637,70 / 1º;
13 / Renato Marques de Oliveira / 248992077 / 

14800852862 / 580,30 / 2º;
19 / Marcio Rubens Xavier Bartolomei / 180237391 / 

10786019840 / 549,90 / 3º;
11 / Rogerio Trgolina / 201078089 / 11686373848 / 521,90 

/ 4º;
05 / Edson Correira de Melo / 92399307 / 00825083800 / 

517,60 / 5º;
22 / Alexandre de Campos / 22960528X / 12394325852 / 

503,50 / 6º;
20 / Benedito Cesar Ferraz / 92572443 / 89099060815 / 

497,00 / 7º;
02 / Eronilton Brito Santos / 194841807 / 10014200805 / 

475,70 / 8º;
09 / Claudia Rodrigues de Carvalho / 607148962 / 

84803657653 / 457,00 /9º;
10 / Lucas Gabriel Brito de Oliveira / 461567131 / 

36532755800 / 340,90 /10º;
21 / Eduardo Alves de Freitas / 153253344 / 06589503800 

/ 165,50 / 11º;
16 / Lyon Saluchi da Fonseca / 44144863X / 36585304802 

/ 129,90 / 12º
CANDIDATOS NÃO CLASSIFICADOS
Nº de Inscrição / RG / CPF / Motivo
3 / 62458462 / 05364438821 / Não atendimento ao item 

10.2, do inciso III do edital de abertura de inscrições;
4 / 104680246 / 06896236825 / Não atendimento ao item 

10.2, do inciso III do edital de abertura de inscrições;
6 / 245394229 / 17700281882 / Não atendimento ao item 

10.2, do inciso III do edital de abertura de inscrições;
7 / 71410661 / 00334470803 / Não atendimento ao item 

10.2, do inciso III do edital de abertura de inscrições;
8 / 580602035 / 91054427704 / Não atendimento ao item 

10.2, do inciso III do edital de abertura de inscrições;
12 / 167575247 / 04926294800 / Não atendimento ao item 

10.2, do inciso III do
edital de abertura de inscrições;
15 / 261171446 / 26618546818 / Não atendimento ao item 

10.2, do inciso III do edital de abertura de inscrições;
*
 FATEC OSASCO PREFEITO HIRANT SANAZAR - OSASCO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA 

DELIBERAÇÃO CEETEPS 17, DE 16/07/2015
EDITAL Nº 216/10/2019 – PROCESSO Nº 618970/2019
EDITAL DE ALTERAÇÃO DO EDITAL DE RESULTADO DA 

ANÁLISE DO MEMORIAL CIRCUNSTANCIADO, PUBLICADO NO 
DOE DE 07/05/2019, SEÇÃO I, PÁGINA 179

O Diretor da FATEC OSASCO PREFEITO HIRANT SANAZAR, 
no uso das atribuições e competências conferidas por meio do 
artigo 10 da Deliberação CEETEPS 017/2015, de 16, publicada 
no DOE de 18/07/2015, no uso das atribuições e competências 
conferidas por meio do artigo 10 da Deliberação CEETEPS 
017/2015, de 16, publicada no DOE de 18/07/2015, consideran-
do a publicação do Edital de Resultado da Aferição da Veracida-
de da Autodeclaração, no DOE de 25/05/2019, Seção I, pág. 181, 
e com base no subitem 6.3. do Anexo II do Edital de Abertura 
de Inscrições, torna público aos candidatos a ALTERAÇÃO do 
Edital de Resultado da Análise do Memorial Circunstanciado 
supracitado, conforme segue:

CURSO: AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
DISCIPLINA: SISTEMAS DE GESTÃO INTEGRADO
CANDIDATOS CLASSIFICADOS:
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF / Nota do 

Exame de Memorial Circunstanciado / Classificação Final
06 / Jayr Figueiredo de Oliveira / 10652320X / 02544606827 

/ 837,30 / 1º;
09 / Luiz Carlos Terra dos Santos / 246499837 / 14528192896 

/ 683,44 / 2º;
14 / Marcio Luiz Marietto / 177319872 / 14316503820 / 

557,50 / 3º;
15 / Carlos Eduardo Pires de Camargo / 15591845 / 

09443131838 / 542,40 / 4º;
05 / Teresinha de Jesus Carelli / 157254999 / 05271158861 

/ 533,30 / 5º;
01 / Edson Correia de Melo / 92399307 / 00825083800 / 

524,30 / 6º;
04 / Eliana Dutenkefer Tongu / 154851450 / 07693507809 

/ 489,50 / 7º;
13 / Silvio Moreira Pereira / 155233427 / 04495066811 / 

483,00 / 8º;
08 / Eugenio Barrella Neto / 48258167 / 50110233891 / 

466,00 / 9º;
11 / Lyon Saluchi da Fonseca / 44144863X / 36585304802 

/ 161,30 / 10º;
10 / Thiago de Novaes França / 24372197 / 27823015862 

/ 147,10 / 11º;
12 / Marcos Antonio de Andrade / 118253402 / 

03064720821 / 99,80 / 12º
CANDIDATOS NÃO CLASSIFICADOS:
Nº de Inscrição / RG / CPF / Motivo
2 / 28220314X / 28831231871 / Não atendimento ao item 

10.1, do inciso III do
edital de abertura de inscrições;
7 / 580114715 / 19265689234 / Não atendimento ao item 

10.1, do inciso III do
edital de abertura de inscrições

VALOR (pontos): 4,0 pontos.
COMPROVANTE(S): Diploma, Certificado de conclusão ou 

equivalente, conforme disposto no item “4” do Capítulo VIII 
deste Edital.

TÍTULO: Curso de Especialização na área para a qual 
concorre (exceto especialização em Ecocardiografia Pediátrica 
solicitado como pré-requisito), com carga horária mínima de 
360 horas-aula (esta certificação difere do título de especialista 
solicitado como pré-requisito e será considerada apenas uma 
única certificação).

VALOR (pontos): 3,0 pontos.
COMPROVANTE(S): Certificado de conclusão ou equivalen-

te, conforme disposto no item “4” do Capítulo VIII deste Edital.
TÍTULO: Cursos de Aprimoramento, Extensão, Aperfeiço-

amento, dentro da área de Cardiologia Pediátrica para a qual 
concorre, com carga horária mínima de 08 (oito) horas.

VALOR UNITÁRIO (pontos): 1,0 ponto por curso.
VALOR MÁXIMO (pontos): até 2,0 pontos.
COMPROVANTE(S): Certificado de conclusão ou equivalen-

te, conforme item “4” do Capítulo VIII deste Edital.
TÍTULOS: Trabalhos originais apresentados em Congressos 

INTERNACIONAIS, Jornadas, Simpósios dentro da área de atu-
ação em Cardiologia Pediátrica, a partir do ano de 2014, como 
autor ou co-autor.

VALOR UNITÁRIO (pontos): 1,5 ponto por trabalho.
VALOR MÁXIMO (pontos): 4,5 pontos.
COMPROVANTES: Entregar comprovante da apresentação 

do trabalho.
TÍTULOS: Trabalhos originais apresentados em Congressos 

NACIONAIS, Jornadas, Simpósios dentro da área de atuação 
em Cardiologia Pediátrica, a partir do ano de 2014, como autor 
ou co-autor.

VALOR UNITÁRIO (pontos): 1,0 ponto por trabalho.
VALOR MÁXIMO (pontos): 3,0 pontos.
COMPROVANTES: Entregar comprovante da apresentação 

do trabalho.
TÍTULO: Participação em Congressos, Conferências, Fóruns, 

Jornadas, Palestras, Seminários, Simpósios, Workshops INTERNA-
CIONAIS, a partir do ano de 2015, dentro da área de atuação em 
Cardiologia Pediátrica.

VALOR UNITÁRIO (pontos): 0,75 ponto por certificado.
VALOR MÁXIMO (pontos): 1,5 pontos.
COMPROVANTE(S): Certificado/declaração de participação 

no evento, conforme item “4” do Capítulo VIII deste Edital.
TÍTULO: Participação em Congressos, Conferências, Fóruns, 

Jornadas, Palestras, Seminários, Simpósios, Workshops NACIO-
NAIS, a partir do ano de 2015, dentro da área de atuação em 
Cardiologia Pediátrica.

VALOR UNITÁRIO (pontos): 0,5 ponto por certificado.
VALOR MÁXIMO (pontos): 1,0 ponto.
COMPROVANTE(S): Certificado/declaração de participação 

no evento, conforme item “4” do Capítulo VIII deste Edital.
TÍTULO: Experiência Profissional dentro da área de atuação 

em Cardiologia Pediátrica.
VALOR UNITÁRIO (pontos): 1,0 ponto a cada 12 meses 

trabalhados.
VALOR MÁXIMO (pontos): até 5,0 pontos.
COMPROVANTE(S): Conforme disposto no item “5” ao 

subitem “5.2” do Capítulo VIII deste Edital.
ANEXO IV – DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS E AJUDAS 

TÉCNICAS DISPONÍVEIS
As seguintes condições específicas e ajudas técnicas pode-

rão ser disponibilizadas aos candidatos, na medida da sua 
necessidade, sem prejuízo de outras que se fizerem necessárias:

VISUAIS:
- Prova impressa em Braile;
- Prova impressa em caracteres ampliados, indicando o 

tamanho da fonte;
- Fiscal Ledor, com leitura fluente, devendo, nesta situação, 

a prova ser gravada em áudio;
- Utilização de computador com software de leitura de 

tela e ou ampliação de tela, devendo o candidato indicar um 
dentre os relacionados a seguir: Lente de aumento do Windows 
(ampliação) OU Narrador do Windows (leitor de tela).

AUDITIVAS:
- Fiscal Intérprete de LIBRAS, nos termos da Lei nº 12.319, 

de 01/09/2010, nos casos de prova oral, devendo, neste caso, 
a prova ser gravada em vídeo. No caso de impossibilidade da 
gravação, esta deverá ser justificada pela Comissão Especial de 
Concurso Público;

- Autorização para utilização de aparelho auricular, sujeito a 
inspeção e aprovação da Comissão Especial de Concurso Públi-
co, com a finalidade de garantir a lisura do concurso.

FÍSICAS:
- Mobiliário adaptado e espaços adequados para a reali-

zação da prova;
- Designação de fiscal para auxiliar no manuseio da prova e 

transcrição das respostas;
- Facilidade de acesso às salas de provas e às demais insta-

lações relacionadas ao certame.

 HOSPITAL REGIONAL SUL

 UNIDADE: HOSPITAL REGIONAL SUL
CONCURSO PÚBLICO: MÉDICO I
ESPECIALIDADE: CIRURGIA VASCULAR
I.E. Nº I. E. Nº: 001/2015 - EDITAL Nº 007/2019
CONVOCAÇÃO PARA ESCOLHA DE VAGAS
O HOSPITAL REGIONAL SUL, da Coordenadoria de Serviços 

de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Comis-
são Especial de Concurso Público, e considerando o estabelecido 
em Edital de Abertura de Inscrição do presente certame, CON-
VOCA os candidatos habilitados no Concurso Público para o 
cargo de MÉDICO I, realizado para O HOSPITAL REGIONAL SUL, 
a comparecerem em data e local abaixo mencionado, a fim de 
manifestarem interesse pela(s) vaga(s) oferecida(s).

O candidato deverá comparecer 15 (quinze) minutos antes 
do horário estabelecido neste edital, munido de original e cópia 
do Documento de Identidade (RG) e CPF (caso o nº do CPF cons-
te no RG, poderá ser apresentada no ato da anuência apenas o 
original e cópia do RG).

Na impossibilidade de seu comparecimento, poderá fazer-se 
representar por procurador legalmente constituído.

No caso do parágrafo anterior, deve ser apresentado o 
original do instrumento do mandato, além da cópia simples (a 
qual ficará retida na Unidade) e o documento de identidade 
original do procurador.

O candidato que não estiver presente no momento da 
chamada, ao chegar terá preferência sobre os demais ainda não 
convocados pela mesa, desde que esteja melhor classificado e 
ainda haja vagas.

Antes do início dos trabalhos, a mesa que os presidir forne-
cerá os esclarecimentos necessários e determinará a orientação 
a ser seguida no seu decorrer.

ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO
DATA: 28/06/2019
HORÁRIO: 11h00
LOCAL: Setor de Recrutamento e Seleção (antiga biblioteca) 

do Hospital Regional Dr. Osíris Florindo Coelho
Ferraz de Vasconcelos
ENDEREÇO: Rua Prudente de Moraes, 257 - Vila Correa - 

Ferraz de Vasconcelos
RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS
NOME – R.G. – CLASSIFICAÇÃO
DIEGO LUIZ PONTES ESPINDOLA - 2002006019786- AL – 1º
FELIPE SOARES RIBEIRO - 4714563-PA – 3º
MARCELO PASSOS TEIVELIS - 29758881-3-SP – 5º
FERNANDA DENADAI BENATTI - 32571110-0-SP - 6º
SIMON BENABOU - 26757072-7-SP - 72,50 - 2,00 – 74,50 

– 8º
REGIS CAMPOS MARQUES - 33632615-4-SP – 67,50 – 2,00 

– 69,50 – 10º
NICOLE INFORSATO - 32939397-2-SP - 14º

- A organização social e comunitária. Os Conselhos de 
Saúde. O Pacto pela Saúde.

- Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de São 
Paulo - Lei nº 10.261/1968.

- Lei Federal nº 12.527/2011 e Decreto Estadual nº 
58.052/2012 (Acesso à informação).

- Constituição do Estado de São Paulo – Título III – Da 
Organização do Estado - Capítulo I - Da Administração Pública – 
Seção I – Artigos 111 a 115; Título VII – Da Ordem Social – Capí-
tulo II – Da Seguridade Social – Seção II – Artigos 219 a 231.

- Ética no serviço público.
- Modelos de gestão pública.
- Qualidade no serviço público: Conceitos de eficiência, 

eficácia e efetividade aplicados à Administração Pública.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
- Epidemiologia das enfermidades cardiovasculares congê-

nitas e adquiridas do feto ao adolescente;
- Genética e enfermidades cardiovasculares;
- Anatomia do coração normal;
- Fisiologia cardiovascular normal;
- Análise segmentar das cardiopatias congênitas;
- Exame clínico cardiovascular normal e nas cardiopatias 

adquiridas e congênitas;
- Eletrocardiograma normal e nas cardiopatias adquiridas 

e congênitas;
- Radiografia de tórax normal e nas cardiopatias adquiridas 

e congênitas;
- Ecocardiografia Doppler normal e nas cardiopatias adqui-

ridas e congênitas (pulsada, colorida, tecidual) e as diversas 
técnicas de estudos ecocardiográficos Doppler (transtorácico, 
ecocardiografia destress, fetal e transesofágica);

- Outras modalidades de obtenção de diagnóstico por ima-
gem: ressonância magnética, radioisótopos;

- Hemodinâmica diagnóstica e intervencionista: indicações 
para o estudo hemodinâmico angiográfico nas cardiopatias 
adquiridas e congênitas;

- Posições angiográficas no estudo das enfermidades 
cardiovasculares;

- Principais indicações para intervenção por catéteres nos 
defeitos cardiovasculares congênitos;

- Teste ergométrico na criança;
- Fisiopatologia dos curtos circuitos esquerdo direita;
- Fisiopatologia dos curtos circuitos direito esquerda;
- Enfermidades estruturais congênitas (incidência, anato-

mia, fisiopatologia, exame clínico, exames complementares para 
diagnóstico tratamento seguimento);

- Enfermidades estruturais adquiridas (incidência, anatomia, 
fisiopatologia, exame clínico, exames complementares para 
diagnóstico, tratamento, seguimento);

- Farmacologia das drogas cardiovasculares de uso na 
criança e no adolescente;

- Princípios e aspectos físicos do ultra-som e Doppler;
- Geração de imagens em modos uni e bidimensional, trans-

dutores e controle dos aparelhos de ecocardiografia; - Técnicas 
de Doppler pulsado, contínuo, mapeamento de fluxo em cores, 
Doppler tecidual e suas técnicas derivadas, Ecocardiografia;

- Análise dos sinais de Doppler e suas relações com a 
dinâmica de fluidos. Valor e limitações dos principais princípios 
físicos e equações aplicados na quantificação de lesões obstru-
tivas, regurgitantes e de "shunt";

- Ecodopplercardiografia: reconhecimento das estruturas e 
planos do coração normal e patológico;

- Medidas ecocardiográficas, massa e volume do ventrículo 
esquerdo;

- Função sistólica e diastólica do ventrículo esquerdo;
- Avaliação hemodinâmica pelo Doppler ecocardiograma;
- Diagnóstico avaliação quantitativa e qualitativa das mio-

cardiopatias dilatada, hipertrófica e restritiva;
- Diagnóstico e quantificação das valvopatias; Pericardiopa-

tias, derrame pericárdico e tamponamento;
- Aortopatias; Hipertensão arterial sistêmica e pulmonar;
- Endocardite infecciosa e febre reumática; Diagnóstico e 

complicações;
- O coração como fonte embolígena; Massas e tumores 

intracardíacos;
- Ecocardiografia no transplante cardíaco; Ecocardiografia 

nas arritimias e distúrbios de condução;
- Ecocardiograma Transesofágico: princípios, técnica e pla-

nos de imagem, indicações e contra-indicações, vantagens e 
desvantagens;

- Ecocardiograma sob Estresse Físico e Farmacológico: 
princípios, técnicas e planos de imagem, indicações e contra-
-indicações, vantagens e desvantagens;

- Cardiopatias Congênitas: análise sequencial segmentar, 
diagnóstico e quantificação;

- Cardiopatias cianóticas: Diagnóstico e quantificação;
- Ecocardiograma no pós-operatório de cardiopatias con-

gênitas;
- Princípios e indicações da Ecodopplercardiografia Fetal;
- Ultrassografia vascular: reconhecimento de estrututras, 

planos de corte e protocolos de exame; Princípios físicos do Dop-
pler e suas derivadas, e sua aplicação nas doenças vasculares;

- Diagnóstico das doenças vasculares arteriais e venosas;
- Avaliação vascular do rim normal e transplantado;
- Cálculo de gradientes e pressões pelo Doppler;
- Avaliação da função sistólica de VE (Ventrículo Esquerdo) 

e VD (Ventrículo Direito);
- Avaliação da função diastólica de VE (Ventrículo Esquerdo) 

e VD (Ventrículo Direito);
- Quantificação das lesões regurgitantes valvares e sua 

implicação no tratamento;
- Quantificação das lesões estenóticas valvares e sua impli-

cação no tratamento;
- Cardiomiopatias dilatadas: avaliação da função sisto-

-diastólica, implicações, prognósticos e critérios para ressincro-
nização ventricular;

- Cardiomiopatias hipertróficas: classificação e avaliação da 
função sisto-diastólica, prognóstico e terapêutica;

- Cardiomiopatias restritivas: classificação, avaliação da 
função sisto-diastólica e diferenciação de constrição pericárdica;

- Cardiopatia isquêmica: avaliação de angina e IAM (Infarto 
Agudo do Miocárdio);

- Ecocardiografia sob estresse na avaliação de isquemia e 
viabilidade miocárdicas;

- Ecocardiografia transesofágica nas valvopatias;
- Ecocardiografia transesofágica nas aortopatias;
- Ecocardiografia transesofágica na pesquisa de fonte 

emboligênica;
- Próteses valvares: ETT (Ecocardiograma Transtorácico) e 

ETE (Ecocardiograma Transesofágico);
- Endocardite infecciosa: ETT (Ecocardiograma Transtoráci-

co) e ETE (Ecocardiograma Transesofágico);
- Avaliação das lesões carotídeas e vertebrais;
- Avaliação das lesões obstrutivas arteriais de MMII (Mem-

bros Inferiores) e MMSS (Membros Superiores) – pseudo 
aneurismas;

- Avaliação das lesões obstrutivas de artérias renais;
- Avaliação de trombose venosa de MMII (Membros Inferio-

res) e MMSS (Membros Superiores).
DURAÇÃO DA PROVA: 04 (quatro) horas
ANEXO III – DOS TÍTULOS – PONTUAÇÃO MÁXIMA DE 29 

(VINTE E NOVE) PONTOS
TÍTULO: Doutorado dentro da área de Cardiologia Pediá-

trica para a qual concorre (será considerada apenas uma única 
certificação).

VALOR (pontos): 5,0 pontos.
COMPROVANTE(S): Diploma, Certificado de conclusão ou 

equivalente, conforme disposto no item “4” do Capítulo VIII 
deste Edital.

TÍTULO: Mestrado dentro da área de Cardiologia Pediátrica 
para a qual concorre (será considerada apenas uma única 
certificação).


