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1.1 Nas contratações temporárias, deverá ser reservado o 
percentual mínimo de 5% (cinco por cento) e máximo de 10% 
(dez por cento) das vagas para a contratação dentre pessoas 
com deficiência.

1.2 Consideram-se deficiências aquelas que se enquadram 
nas categorias no artigo 1º, do Decreto Federal nº 6.949/09 
como norteador das hipóteses de deficiência de que trata o 
artigo 2º da Lei Municipal nº 13.398/02.

2. A Perícia Médica será realizada por junta médica, co-
ordenada pela Gerência Técnica de Atendimento à Saúde e 
Segurança do Trabalhador (Gesst/Sesmt) do HSPM.

VI - DOS RECURSOS
1. Dos atos da Administração relativos ao processo seletivo, 

cabe recurso, o qual deve ser dirigido ao(à) Superintendente do 
HSPM, e protocolado na Seção de Apoio Técnico (Ingresso, Car-
gos, Salários e Acesso), do Departamento Técnico de Gestão de 
Talentos, sito à Rua Castro Alves, nº 151, Liberdade – São Paulo, 
aos cuidados do(a) Presidente da Comissão de Concursos, no 
horário das 8h as 16h.

2. Fica assegurado ao candidato, o direito de interpor recur-
so, no prazo de 1 (um) dia útil.

3. Decorrido o prazo recursal ou após o despacho relativo 
a(os) recurso(s) eventualmente interposto(s), será homologado 
o Processo Seletivo.

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
PROCESSO SELETIVO para PREENCHIMENTO de VAGAS na 

CATEGORIA PROFISSIONAL DE ANALISTA DE SAÚDE - MÉDICO 
para especialidade de Pneumologia.

O Superintendente do Hospital do Servidor Público Munici-
pal (HSPM), no uso das atribuições que lhe conferem os incisos 
I e V, do artigo 4º, da Lei nº 13.766, de 2004, regulamentada 
pelo Decreto nº 45.216, de 2004; e

CONSIDERANDO:
- As disposições contidas no artigo 1º, inciso VI combina-

dos com o artigo 14 da Lei nº 10793, de 1989, e alterações 
subsequentes, regulamentada pelo Decreto nº 32.908, de 1992, 
Emenda à Lei Orgânica do Município de São Paulo;

- A necessidade de prover em caráter emergencial e tempo-
rário o quadro de profissionais para a Categoria Profissional de 
Analista de Saúde – Médico, na especialidade de Pneumologia;

- A urgência e inadiabilidade de atendimento da prestação 
de serviços de saúde aos usuários;

- O esgotamento das convocações dos candidatos habilita-
dos no concurso público para provimento das vagas na catego-
ria profissional de Analista de Saúde - Médico na especialidade 
de Pneumologia, realizado por esta Autarquia.

COMUNICA:
1 – Estão abertas as inscrições para candidatos a contra-

tação emergencial, por um período de 12 (doze) meses, para 
a função de Analista de Saúde - Médico na especialidade de 
Pneumologia, conforme discriminado a seguir:

a) Período de Inscrição: 11, 12, 13, 14, 15, 18 e 19 de 
dezembro de 2017;

b) Horário: das 8h30 às 15h30;
c) Local: Seção de Apoio Técnico (Ingresso, Cargos, Salários 

e Acesso) do Departamento Técnico de Gestão de Talentos, sito 
a Rua Castro Alves nº 151, fundos – Aclimação – São Paulo.

2. A inscrição deve ser efetuada pelo(a) interessado(a) ou 
procurador(a) devidamente habilitado(a), GRATUITAMENTE, 
mediante o preenchimento de formulário padronizado – Ficha 
de Inscrição.

3. Número de vagas: 01 (uma).
4. O(s) candidato(s) contratado(s) fica(m) sujeito(s) à remu-

neração correspondente ao padrão inicial da carreira de Ana-
lista de Saúde - Médico e à Jornada de Trabalho de 20 (vinte) 
horas semanais (J-20), a critério da Administração;

4.1. Remuneração: J-20: R$ 6.000,00.
I – SÃO CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO:
1. Ser brasileiro(a) nato ou naturalizado:
1.1. Se estrangeiro(a) deverá comprovar a situação regular 

e permanente no território nacional, nos termos e atendido às 
exigências contidas na legislação federal pertinente;

2. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na 
data do encerramento das inscrições;

3. Estar em dia com as obrigações eleitorais;
4. Quando do sexo masculino, estar quite com o Serviço 

Militar;
5. Não estar incurso na condição de acumulação ilícita de 

cargos públicos;
6. Possuir diploma de curso superior de medicina, outorga-

do por entidade oficial ou oficializada;
7. Possuir registro definitivo no Conselho Regional de Me-

dicina de São Paulo (Cremesp);
8. Comprovante de Residência Médica completa em Pneu-

mologia;
9. Não ter sido demitido(a) por justa causa na Administra-

ção Indireta, demitido(a) a bem do serviço público na Admi-
nistração Direta e/ou reprovado(a) no período de experiência 
na contratação regida pela Consolidação das Leis Trabalhistas 
nesta, ou em qualquer outra Autarquia do Município de São 
Paulo, nos últimos dois anos;

10. Estar ciente que será submetido(a) a exame médico no 
momento da contratação;

11. A inscrição do(a) candidato(a) implicará na tácita e 
integral aceitação das condições estabelecidas no presente 
Comunicado.

12. A inexatidão de afirmativas e ou irregularidades dos 
documentos apresentados, mesmo que verificadas a qualquer 
tempo, em especial na ocasião da assinatura do contrato, 
implicará na nulidade da inscrição e dos atos dela decorrentes, 
sem prejuízos da adoção de medidas de ordem administrativa 
ou judicial.

13. Para inscrever-se o(a) interessado(a) deverá apresentar:
a) Currículo;
b) Comprovante de Residência Médica completa em Pneu-

mologia.
14. Por ocasião da assinatura do contrato, o(a) candidato(a) 

deverá apresentar todos os documentos exigidos pelo HSPM, 
sob pena de ser eliminado(a) do processo seletivo.

II DA CLASSIFICAÇÃO E DA ENTREVISTA
1. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente, 

utilizando-se para tal, a somatória do total de pontos obtidos 
na contagem do tempo da experiência.

2. A avaliação da experiência profissional na especialidade 
será pontuada na seguinte conformidade: 0,5 (meio) ponto por 
semestre, que deverá ser comprovada por meio de registro em 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou declaração 
em papel timbrado com firma reconhecida ou Certidão de 
Tempo de Serviço, expedida por órgão competente, apresentar 
original e cópia.

3. Não são aceitos protocolos de documentos, assim, de-
vem ser apresentados em cópias reprográficas autenticadas ou 
acompanhadas dos respectivos originais, para serem autentica-
das pelo(a) receptor(a).

4. Na hipótese de ocorrência de empate na classificação, 
serão utilizados os seguintes critérios, pela ordem, para de-
sempate:

a) Maior idade;
b) Maior número de filhos menores de 18 anos.
5. Os candidatos serão convocados de acordo com a clas-

sificação final e encaminhados para entrevista com o Diretor 
Departamento Técnico de Atenção à Saúde (DAS) ou quem ele 
designar, sob a coordenação da Comissão de Concursos

6. Para fins de avaliação da Entrevista serão observa-
dos os seguintes aspectos:

a) Analise do Currículo Vitae;
b) Experiência e interesse compatível com o perfil da Uni-

dade de Trabalho do HSPM;

2. A avaliação da experiência profissional na especialidade 
será pontuada na seguinte conformidade: 0,5 (meio) ponto por 
semestre, que deverá ser comprovada por meio de registro em 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou declaração 
em papel timbrado com firma reconhecida ou Certidão de 
Tempo de Serviço, expedida por órgão competente, apresentar 
original e cópia no momento da inscrição.

3. Não são aceitos protocolos de documentos, assim, de-
vem ser apresentados em cópias reprográficas autenticadas ou 
acompanhadas dos respectivos originais, para serem autentica-
das pelo(a) receptor(a).

4. Na hipótese de ocorrência de empate na classificação, 
serão utilizados os seguintes critérios, pela ordem, para de-
sempate:

a) Maior idade;
b) Maior número de filhos menores de 18 anos.
5. Os candidatos serão convocados de acordo com a clas-

sificação final e encaminhados para entrevista com o Diretor 
Departamento Técnico de Atenção à Saúde (DAS) ou quem ele 
designar, sob a coordenação da Comissão de Concursos

6. Para fins de avaliação da Entrevista serão observa-
dos os seguintes aspectos:

a) Analise do Currículo Vitae;
b) Experiência e interesse compatível com o perfil da Uni-

dade de Trabalho do HSPM;
c) Disponibilidade de horário para trabalhar, compatível 

com as necessidades de serviço do HSPM e a respectiva Unida-
de para qual será contratado(a).

7. Disposições gerais:
a) O tempo de experiência profissional concomitante, não 

é considerado;
b) É de exclusiva responsabilidade do(a) candidato(a) a 

apresentação e comprovação dos títulos, inclusive na hipótese 
de se referirem a documentos emitidos, averbados ou arquiva-
dos em Órgãos Públicos;

c) A avaliação do tempo de serviço na função de médico, 
na especialidade, terá caráter classificatório;

d) Todos os documentos não retirados no prazo de 120 
(cento e vinte) dias, contados a partir da homologação do Pro-
cesso Seletivo, serão inutilizados.

III – DA BANCA EXAMINADORA
1. O Processo Seletivo passará por Banca Examinadora 

constituída pela Coordenadora da Seção de Apoio Técnico em 
Ingresso, Cargos, Salários e Acesso, do Departamento Técnico 
de Gestão de Talentos, e pela Gerência Técnica de Prática Assis-
tencial do Departamento Técnico de Atenção à Saúde.

IV - DA CONTRATAÇÃO
1. A contratação obedecerá rigorosamente à classificação 

obtida pelo(a) candidato(a) que será integrante da lista final 
de classificação.

1.1. A convocação para a formalização da contratação será 
feita por meio do Diário Oficial da Cidade de São Paulo (DOC).

1.2. Fica facultado ao HSPM, em caráter supletivo, o envio 
de telegrama de convocação para formalização da contra-
tação, sendo de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) 
aprovado(a) acompanhar a publicação da convocação no DOC, 
referente ao Processo Seletivo.

1.3. Será considerado(a) desistente, o(a) candidato(a) que 
não comparecer ao HSPM, na data, horário e local determina-
dos, munido de toda documentação.

2. A contratação do(a) candidato(a) decorrerá da assinatura 
de Contrato Individual de Trabalho por Tempo Determinado 12 
(doze) meses, com o HSPM, o qual reger-se-á pelas prerrogati-
vas constantes da Lei nº 10.793, de 1989, e não gera, portanto, 
estabilidade ou direitos correlatos.

3. A contratação do(a) candidato(a) fica condicionada à 
classificação final no processo seletivo e à apresentação dos 
seguintes documentos originais:

3.1. 3 (três) fotos 3x4 recentes;
3.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social;
3.3. Cédula de Identidade;
3.4. Registro no Conselho de Classe de SP;
3.5. Número do PIS/PASEP e Consulta de Cadastro do PIS/

PASEP;
3.6. Cadastro de Pessoas Físicas - CPF e Comprovante 

de Inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF);

3.7. Título de Eleitor e comprovante de votação da última 
eleição ou Certidão de Quitação Eleitoral;

3.8. Certificado de Reservista (se do sexo masculino);
3.9. Comprovante de Endereço (conta de água, luz, gás ou 

telefone);
3.10. Diploma;
3.11. Comprovante de conclusão de Residência Médica;
3.12. Experiência em Clínica Médica, comprovada (nos 

moldes do número 2 do item II DA CLASSIFICAÇÃO E DA 
ENTREVISTA);

3.13. Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento 
ou Averbação Judicial;

3.14. Documento que comprove o motivo de demissão, 
dispensa ou exoneração (somente para Ex-servidor da esfera 
Federal, Estadual ou Municipal (São Paulo ou outro município)

3.15. Atestado de horário em papel timbrado com os 
seguintes dados: local, nome completo (sem abreviaturas), en-
dereço e telefone da unidade de trabalho; função exercida pelo 
servidor e categoria profissional; data de inicio de exercício do 
cargo; carga horária semanal bem como a distribuição da jorna-
da de trabalho: data, carimbo legível e assinatura da chefia com 
a respectiva identificação: nome e cargo que ocupa; provimento 
do cargo – deverá constar o provimento solicitado para o exer-
cício do cargo. (Somente se possuir outro vínculo público ativo)

3.16. No caso de candidato(a) estrangeiro(a) ou cidadão(ã) 
português(a), deve ser comprovada a residência permanente 
no território brasileiro, cabendo ainda, ao(a) estrangeiro(a) 
apresentar:

a) Carteira de Identidade de estrangeiro ou visto perma-
nente;

b) Documentos de escolaridade convalidados pela autori-
dade educacional brasileira competente, devidamente traduzido 
por tradutor juramentado, conforme estabelecido no Decreto nº 
42.803, de 2003.

3.17. Não será fornecido ao(a) candidato(a) qualquer do-
cumento comprobatório de classificação no processo seletivo, 
valendo para esse fim, a publicação da homologação.

4. O(a) candidato(a) obriga-se a manter atualizado seu 
endereço junto ao HSPM.

5. O(a) candidato(a) que atender à convocação para a 
contratação e que se recusar ao preenchimento de vaga, será 
excluído(a) do cadastro, e fica o fato formalizado em Termo de 
Desistência.

6. Por ocasião da contratação, o(a) candidato(a) será sub-
metido a exame médico e, quando houver necessidade, a exa-
mes laboratoriais, para avaliação de sua saúde.

7. Será eliminado do processo seletivo o(a) candidato(a) 
que não gozar de boa saúde física e mental.

8. É vedada a contratação da mesma pessoa, ainda que 
para serviços diferentes pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar 
do término do contrato, nos termos do § 2º do artigo 3º, da Lei 
10.793/89 e alterações subsequentes.

V - DO(A) CANDIDATO(A) PORTADOR(A) DE DEFICI-
ÊNCIA

1. O(a) candidato(a) portador(a) de deficiência deve de-
clarar, quando da inscrição, ser portador(a) de deficiência, 
bem como especificar na própria ficha, e submeter-se, quando 
convocado(a), à perícia médica a ser realizada por profissional 
de saúde do HSPM, cujo laudo avaliará a qualificação do(a) 
candidato(a) como deficiente ou não, se o grau de deficiência 
o(a) capacita ou não, para o exercício do emprego.

 EDUCAÇÃO

 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE 
FREGUESIA / BRASILÂNDIA

 PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA INICIO DE 
EXERCICIO

Defiro o pedido de prorrogação de prazo para inicio de 
exercício, formulado pela requerente abaixo, nos termos do 
parágrafo 1º, do artigo 126 da Lei 14.660/07.

NOME RG CARGO
ELISA LOURENÇO PUPIM 32.855.180-6 PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO 

- INGLES

 HOSPITAL DO SERVIDOR 
PÚBLICO MUNICIPAL

 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

 GESTÃO DE TALENTOS

 HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
PROCESSO SELETIVO para PREENCHIMENTO de VAGAS na 

CATEGORIA PROFISSIONAL DE ANALISTA DE SAÚDE - MÉDICO 
para especialidade de Clínico Geral para o Ambulatório Descen-
tralizado de Santo Amaro.

O Superintendente do Hospital do Servidor Público Munici-
pal (HSPM), no uso das atribuições que lhe conferem os incisos 
I e V, do artigo 4º, da Lei nº 13.766, de 2004, regulamentada 
pelo Decreto nº 45.216, de 2004; e

CONSIDERANDO:
- As disposições contidas no artigo 1º, inciso VI combina-

dos com o artigo 14 da Lei nº 10793, de 1989, e alterações 
subsequentes, regulamentada pelo Decreto nº 32.908, de 1992, 
Emenda à Lei Orgânica do Município de São Paulo;

- A necessidade de prover em caráter emergencial e tempo-
rário o quadro de profissionais para a Categoria Profissional de 
Analista de Saúde – Médico, na especialidade de Clínico Geral 
para o Ambulatório Descentralizado de Santo Amaro;

- A urgência e inadiabilidade de atendimento da prestação 
de serviços de saúde aos usuários;

- O esgotamento das convocações dos candidatos habilita-
dos no concurso público para provimento das vagas na catego-
ria profissional de Analista de Saúde - Médico na especialidade 
de Clínico Geral para o Ambulatório Descentralizado de Santo 
Amaro, realizado por esta Autarquia.

COMUNICA:
1 – Estão abertas as inscrições para candidatos a contra-

tação emergencial, por um período de 12 (doze) meses, para a 
função de Analista de Saúde - Médico na especialidade de Clí-
nico Geral para o Ambulatório Descentralizado de Santo Amaro, 
conforme discriminado a seguir:

a) Período de Inscrição: 11, 12, 13, 14, 15, 18 e 19 de 
dezembro de 2017;

b) Horário: das 8h30 às 15h30;
c) Local: Seção de Apoio Técnico (Ingresso, Cargos, Salários 

e Acesso) do Departamento Técnico de Gestão de Talentos, sito 
a Rua Castro Alves nº 151, fundos – Aclimação – São Paulo.

2. A inscrição deve ser efetuada pelo(a) interessado(a) ou 
procurador(a) devidamente habilitado(a), GRATUITAMENTE, 
mediante o preenchimento de formulário padronizado – Ficha 
de Inscrição.

3. Número de vagas: 1 (uma).
4. O(s) candidato(s) contratado(s) fica(m) sujeito(s) à remu-

neração correspondente ao padrão inicial da carreira de Ana-
lista de Saúde - Médico e à Jornada de Trabalho de 20 (vinte) 
horas semanais (J-20), a critério da Administração;

4.1. Remuneração: J-20: R$ 6.000,00.
I – SÃO CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO:
1. Ser brasileiro(a) nato ou naturalizado:
1.1. Se estrangeiro(a) deverá comprovar a situação regular 

e permanente no território nacional, nos termos e atendido às 
exigências contidas na legislação federal pertinente;

2. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na 
data do encerramento das inscrições;

3. Estar em dia com as obrigações eleitorais;
4. Quando do sexo masculino, estar quite com o Serviço 

Militar;
5. Não estar incurso na condição de acumulação ilícita de 

cargos públicos;
6. Possuir diploma de curso superior de medicina, outorga-

do por entidade oficial ou oficializada;
7. Possuir registro definitivo no Conselho Regional de Me-

dicina de São Paulo (Cremesp);
8. Possuir comprovante de conclusão de Residência Médica;
9. Experiência em Clínica Médica, comprovada (nos moldes 

do número 2 do item II DA CLASSIFICAÇÃO E DA ENTREVISTA);
9. Não ter sido demitido(a) por justa causa na Administra-

ção Indireta, demitido(a) a bem do serviço público na Admi-
nistração Direta e/ou reprovado(a) no período de experiência 
na contratação regida pela Consolidação das Leis Trabalhistas 
nesta, ou em qualquer outra Autarquia do Município de São 
Paulo, nos últimos dois anos;

10. Estar ciente que será submetido(a) a exame médico no 
momento da contratação;

11. A inscrição do(a) candidato(a) implicará na tácita e 
integral aceitação das condições estabelecidas no presente 
Comunicado.

12. A inexatidão de afirmativas e ou irregularidades dos 
documentos apresentados, mesmo que verificadas a qualquer 
tempo, em especial na ocasião da assinatura do contrato, 
implicará na nulidade da inscrição e dos atos dela decorrentes, 
sem prejuízos da adoção de medidas de ordem administrativa 
ou judicial.

13. Para inscrever-se o(a) interessado(a) deverá apresentar:
a) Currículo;
b) Comprovante de conclusão de Residência Médica (ori-

ginal e cópia);
c) Experiência em Clínica Médica, comprovada (nos moldes 

do número 2 do item II DA CLASSIFICAÇÃO E DA ENTREVISTA);
.14. Por ocasião da assinatura do contrato, o(a) 

candidato(a) deverá apresentar todos os documentos exigidos 
pelo HSPM, sob pena de ser eliminado(a) do processo seletivo.

II DA CLASSIFICAÇÃO E DA ENTREVISTA
1. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente, 

utilizando-se para tal, a somatória do total de pontos obtidos 
na contagem do tempo da experiência.

 CONCURSOS

 GESTÃO

 COORDENADORIA DE GESTÃO DE 
PESSOAS

 COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE SAÚDE DO 
SERVIDOR - COGESS

 CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO PARA 
PROVIMENTO DE CARGO VAGO PARA PROFES-
SOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II E MÉDIO

RESULTADO DE EXAME MÉDICO ESPECÍFICO PARA 
CANDIDATOS INSCRITOS NA FORMA DA LEI Nº 13.398/02

A COORDENADORA GERAL DA COORDENAÇÃO DE GES-
TÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR – COGESS, torna público o re-
sultado do exame específico dos candidatos inscritos de acordo 
com o disposto na Lei nº 13.398/02 de 31 de julho de 2002:

Para o candidato abaixo relacionado foi caracterizado 
deficiência física
ANSELMO APARECIDO ARRUDA DA SILVA RG: 29.397.329-3

OBSERVAÇÕES
“No exame médico específico, não sendo configurada a 

deficiência declarada, o título de nomeação pela lista específica 
será tornada insubsistente, voltando o candidato a configurar 
apenas pela lista geral de candidatos aprovados, observando-se 
a ordem de classificação desta.”

“Será tornado sem efeito o título de nomeação do can-
didato cuja deficiência for considerada incompatível com as 
atribuições do cargo.”

 DIVISÃO DE PERÍCIA MÉDICA - COGESS
INGRESSO
A Candidata abaixo relacionada deverá comparecer para 

avaliação médica de ingresso em grau de reconsideração no 
endereço Rua Boa Vista, 280 – 1º andar, Centro - São Paulo-SP
Nome RG Data
MARCIA KASPCZAK 62353619 09/01/2018

 RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO DOC DE 
03/08/2017

PÁGINA 35:
Onde se Lê candidata caracterizado em grau de recurso
Leia-se candidata abaixo relacionada foi caracterizada a 

deficiência física
LEIA SCARPIN GARCIA RG 34.733.742-9

 DIVISÃO DE PERÍCIA MÉDICA - COGESS
NÚCLEO DE INGRESSO
CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO PARA PROVIMENTO 

DO CARGO VAGO DE
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL CAT 1
RESULTADO DE EXAME MÉDICO ADMISSIONAL INICIAL 

- APTO
Nome RG Data
ANA DE SOUZA 12.197.844-8

CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO PARA PROVIMEN-
TO DO CARGO VAGO DE

PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3
RESULTADO DE EXAME MÉDICO ADMISSIONAL INICIAL 

- APTO
Nome RG Data
GABRIEL MARIANO POZZI 48179775-0 06/12/2017
MANOLO SILONI DA SILVA 40149140-7 06/12/2017
PEDRO COSMO DA SILVA 279521364 06/12/2017

 DIVISÃO DE PERÍCIA MÉDICA - COGESS
NÚCLEO DE INGRESSO
CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO PARA PROVIMENTO 

DO CARGO VAGO DE
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL CAT 1
RESULTADO DE EXAME MÉDICO ADMISSIONAL EM GRAU 

DE RECONSIDERAÇÃO - APTO
Nome RG Data
LINDOLFO PENA DA SILVA 152416298 25/11/2017

CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO PARA PROVIMEN-
TO DO CARGO VAGO DE

PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3
RESULTADO DE EXAME MÉDICO ADMISSIONAL EM GRAU 

DE RECONSIDERAÇÃO - APTO
Nome RG Data
GILSON ALVES 187014176 24/07/2017

 DIVISÃO DE PERÍCIA MÉDICA - COGESS
NÚCLEO DE INGRESSO
CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO PARA PROVIMENTO 

DO CARGO VAGO DE
PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 1
RESULTADO DE EXAME MÉDICO ADMISSIONAL EM GRAU 

DE RECONSIDERAÇÃO - INAPTO
A decisão da junta médica será publicada em Diário Oficial 

do Município, dessa decisão, caberá Recurso dirigido ao Secre-
tário Municipal de SMG, no prazo de 15 dias, a contar da sua 
publicação.
Nome RG Data
LIGIA FERREIRA DE OLIVEIRA 187662150 21/11/2017

 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO DE CARREIRAS

 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CARREIRAS
EXONERANDO,
NOS TERMOS DO PARAGRAFO 2. DO ARTIGO 126 DA LEI 

14.660/07, OS SERVIDORES ABAIXO RELACIONADOS:
AUXILIAR TECNICO EDUCACAO CLASS.
ENI LAURENTINA DA CRUZ 3588

TORNANDO SEM EFEITO NOS TERMOS DO ART. 125, 
PARAGRAFO 3. DA LEI 14.660/07 OS TITULOS DE NOMEACAO 
ABAIXO RELACIONADOS :
AUXILIAR TECNICO EDUCACAO CLASS.
GILSON ASSAYIRO YONAHA 3467
JOAO CARLOS MENDES MOREIRA 3506

OBS. OS NOMES ACIMA ESTAO ATUALIZADOS DE ACORDO 
COM OS DADOS CONSTANTES DO SISTEMA DE CADASTRO DE 
SERVIDORES DA PMSP.

MILENA PIRES DE SOUSA 37.808.593-1 13/11/17 A 12/11/18 IFSP GEOGRAFIA
PEDRO CARRIERI MAZZOCO 50.285.500-9 16/11/16 A 15/11/17 SÃO JUDAS ARQUITETURA E URBANISMO 16/11/17 A 15/11/18
RAFAELA TERRIAGA DIONIZIO 38.925.442-3 22/11/17 A 21/11/18 UNIP ENGENHARIA CIVIL
RAVELE ALVES CAMPOS DE MATOS 43.382.789-0 13/11/17 a 12/11/18 MACKENZIE ARQUITETURA E URBANISMO
STEPHANIE ANGELI 35.799.229-5 21/11/16 A 20/11/17 UNIP ENGENHARIA ELÉTRICA 21/11/17 A 31/12/17
VINICIUS ALTAFIN RODRIGUES 34.783.013-4 21/11/16 A 20/11/17 BELAS ARTES ARQUITETURA E URBANISMO 21/11/17 A 20/11/18

A Coordenação de Estágio da Secretaria Municipal de Serviços e Obras, conforme Portaria 006/SMG/09, divulga a relação dos 
estagiários DESLIGADOS no período de 1/11/17 a 30/11/17
NOME RG PERIODO DE ESTÁGIO INSTITUIÇÃO DE ENSINO CURSO DATA DESLIGAMENTO
FERNANDA DIAS CASTRO SANTOS 38.745.362-X 13/2/17 A 31/12/17 UNIP ARQUITETURA E URBANISMO 17/11/17
SABRINA DA COSTA BARRETO PINTO 45.396.352-3 3/11/16 A 2/11/18 ANHANGUERA ENGENHARIA CIVIL 22/11/17

ESTAGIÁRIOS COM TÉRMINO DE T.C.
NOME RG PERIODO DE ESTÁGIO INSTITUIÇÃO DE ENSINO CURSO DATA DE TÉRMINO
WESLLEY DA SILVA REIS 38.434.183-8 21/11/16 A 20/11/17 IFSP GEOGRAFIA 20/11/17

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
PROCESSO SELETIVO para PREENCHIMENTO de VAGAS na 

CATEGORIA PROFISSIONAL DE ANALISTA DE SAÚDE - MÉDICO 
para especialidade de Pneumologia.

www.pciconcursos.com.br
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Contratação de Professor do Curso de Assistente de Produção 
Cultural do PRONATEC. Amparo legal. Concessão de bolsa.

DESPACHO
1.À vista dos elementos contidos no presente P.A., 

em especial do parecer da Assessoria Técnico-Jurídica 
de fls. retro, o qual adoto como razão de decidir e no 
uso das atribuições previstas no art. 14 da Lei Municipal 
16.115/2015, e com fundamento na Lei 12.513/2011, no 
Termo de Adesão à Bolsa-Formação do Pronatec, no Edital 
02/Fundação Paulistana/2017,AUTORIZO A SUPLEMEN-
TAÇÃO de empenho para pagamento de bolsa a FÁBIO 
CESAR DOS SANTOS, portador do RG n.º 25.067.647-3, 
para atuar como educador do curso módulo comum do 
PRONATEC, que será ministrado no período estimado de 
novembro de 2017 à abril de 2018, no montante de R$ 
200,00 (duzentos reais), para o presente exercício one-
rando a dotação 80.10.12.363.30.19.2.881.3.3.90.36.00.
02 do presente.

2.O valor da hora-aula será de R$ 40,00 (quarenta reais).

 DIREITOS HUMANOS E 
CIDADANIA

 GABINETE DA SECRETÁRIA

 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA CIDADE DE 
SÃO PAULO – CMDCA/SP

PUBLICAÇÃO Nº 222/CMDCA/SP/2017
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-

cente da Cidade de São Paulo – CMDCA/SP, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas por Lei, em especial os incisos XI, 
XII do artigo 8° da Lei Municipal n° 11.123/1991 e Artigo 90 
da Lei 8069/1990 - ECA, informa que, em Reunião Ordinária do 
dia 04 de Dezembro de 2017, deliberou favoravelmente pela 
CONCESSÃO/RENOVAÇÃO dos registros das entidades abaixo, 
cuja vigência tem início a partir da data da mesma:
0164/94 ASSISTÊNCIA SOCIAL “A COLMÉIA” 36 MESES
0405/94 LEGIÃO MIRIM DE VILA PRUDENTE 36 MESES
1920/16 ASSOCIAÇÃO MÃOS AMIGAS DA RECONCILIAÇÃO - AMAR 36 MESES
1930/16 CRECHE NOSSA SENHORA MÃE DA IGREJA 36 MESES
2128/17 ASSOCIAÇÃO MUTIRÃO DO POBRE 12 MESES
2129/17 PROJETO CULTURAL E EDUCACIONAL NOVO PANTANAL - PROCEDU 12 MESES

 PUBLICAÇÃO Nº 223/CMDCA/2017
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-

cente de São Paulo - CMDCA/SP, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela Lei 8.069/90 - ECA, torna pública a posse 
da Conselheira Tutelar Suplente da região Administrativa de 
Pinheiros Sra. Darcy Machado Macedo - RG nº 5.282.560-7, 
de 04/12/2017 até 03/01/2018 para substituição em período 
de férias, de acordo com o Art 5º, inciso II da Lei Municipal nº 
15.911/2013.

 PUBLICAÇÃO Nº 224/CMDCA-SP/2017
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-

cente, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei nº 
8069/90 – ECA, comunica: retificação da publicação de nº 129/
CMDCA/17, que saiu em D.O.C. em 06/07/2017.

ONDE SE LÊ
Conselho Tutelar do Ipiranga 
Rodrigo de Oliveira Vicente no período de 03/07/2017 à 

30/12/2017
LEIA-SE
Conselho Tutelar do Ipiranga 
Rodrigo de Oliveira Vicente no período de 03/07/2017 à 

30/11/2017

 PUBLICAÇÃO Nº 225/CMDCA-SP/2017
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-

cente, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei 
nº 8069/90 – ECA, informa os projetos com carta de anuência 
autorizada pelo colegiado do CMDCA na reunião ordinária do 
dia 04 de Dezembro de 2017.

PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO

PROTO-
COLO

ORGANIZAÇÃO PROJETO ATENDI-
MENTO

PRAZO 
EM 

MESES

VALOR

2016-0.252.730-6 283/16 Liga das 
Senhoras 
Católicas de 
São Paulo

Música na Pri-
meira Infância

1300 12 R$ 189.757,14

2016-0.252.792-6 299/16 Fundação Dori-
na Nowill Para 
Cegos

Autonomia e 
Independencia 
Para Crianças 
e Adol. Com 
Def. Visual

200 12 R$ 1.298.273,52

2014-0.163.632-9 148/14 Fundação Dori-
na Nowill Para 
Cegos

Coleção 
de Jogos 
Recreativos e 
Inclusivos

557.085 24 R$ 3.680.307,24

 PUBLICAÇÃO Nº 226/CMDCA/SP/2017
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-

cente, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei nº 
8069/90 – ECA, comunica: retificação da publicação de nº 221/
CMDCA/17, que saiu em D.O.C. em 05/12/2017.

ONDE SE LÊ
O seguinte projeto encontra-se em análise por pedido de 

vistas:

Protocolo Organização Projeto Nº do processo
16 Associação para o Desenvolvimento 

Integral do Down - ADID
Down: Eliminando Barrei-
ras no Aprender

2017-0.109.549-8

LEIA-SE

Protocolo Organização Projeto Nº do processo Parecer
16 Associação para o Desenvolvi-

mento Integral do Down - ADID
Down: Eliminando 
Barreiras no Aprender

2017-0.109.549-8 APTO

 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS – DGP
GERÊNCIA DE INGRESSO – AHM
CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2017 PARA PROVIMENTO 

DE CARGOS VAGOS DE ANALISTA DE ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SERVIÇO SOCIAL, ASSIS-
TENTE DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E AGENTE DE APOIO – APOIO ADMI-
NISTRATIVO

EDITAL Nº 03/2017 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 3
A Autarquia Hospitalar Municipal - AHM, por meio do pre-

sente edital faz saber que em atendimento a edição do Decreto 
57.986/2017 de 23 de novembro de 2017, RETIFICA o Edital 
do Concurso Público nº 01/2017, publicado no Diário Oficial 
da Cidade de São Paulo em 17 de outubro de 2017, conforme 
especificado abaixo:

1) Item 4.6.2, do Capítulo IV, leia como segue e não como 
constou:

4.6.2. Por ocasião da nomeação, o candidato que optou 
pelas vagas reservadas para pessoas com deficiência, mas 
que tenha obtido pontuação final para nomeação pela lista 
geral, terá seu nome excluído da lista específica, devendo ser 
nomeado, no seu lugar, o candidato subsequente da respectiva 
lista específica.

2) Item 5.8, do Capítulo V, leia como segue e não como 
constou:

5.8. Por ocasião da nomeação, o candidato que optou pelas 
vagas reservadas para negros, negras ou afrodescendentes, mas 
que tenha obtido pontuação final para nomeação pela lista 
geral, terá seu nome excluído da lista específica, devendo ser 
nomeado, no seu lugar, o candidato subsequente da respectiva 
lista específica.

3) Inclui-se o item 5.11, no Capítulo V:
5.11. O candidato que não obteve pontuação final para 

nomeação pela lista geral, mas a obteve para nomeação, con-
comitantemente, em ambas as listas específicas, será nomeado 
dentro das vagas destinadas aos negros e terá seu nome exclu-
ído da lista das pessoas com deficiência.

4) Item 11.3, do Capítulo XI, da publicação dos resultados 
finais e classificação do Concurso Público, leia como segue e 
não como constou:

11.3. A publicação dos resultados finais e classificação do 
Concurso Público, será realizada em 3 (três) listas:

a) A primeira lista é geral, destinada à pontuação e classi-
ficação de todos os candidatos, incluindo os que se declararem 
pessoas com deficiência, negros, negras ou afrodescendentes, 
no ato de inscrição;

b) A segunda lista será destinada, exclusivamente, à pon-
tuação dos candidatos que concorram às vagas reservadas a 
pessoas com de deficiência e sua classificação entre si;

c) A terceira lista será destinada, exclusivamente, à pon-
tuação dos candidatos que concorram às vagas reservadas a 
negros, negras ou afrodescendentes e sua classificação entre si.

5) Item 12.2, do Capítulo XII, leia como segue e não como 
constou:

12.2. Para cada listagem de classificação prévia e defini-
tiva publicada, haverá uma relação com todos os candidatos 
aprovados (Lista Geral), uma com os candidatos aprovados 
inscritos pela Lei Municipal nº 13.398/02 (Lista Específi-
ca – candidatos com deficiência) uma com os candidatos 
aprovados, inscritos em conformidade com a Lei Municipal 
nº 15.939/13 (Lista Específica – candidatos negros, negras ou 
afrodescendentes).

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é 
expedido o presente Edital de Retificação.

Permanecem inalterados os demais itens do referido edital.
São Paulo, 07 de dezembro de 2017.

 EDITAIS

 TRABALHO E 
EMPREENDEDORISMO

 FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO 
E TECNOLOGIA

 PROCESSO: 2017-0.111.806-4

INTERESSADO: FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDU-
CAÇÃO, TECNOLOGIA E CULTURA

ASSUNTO: Edital de chamamento Bolsistas, Coordenadores, 
Educadores e Assistentes Administrativos para PRONATEC. 
Contratação de Professor do Curso de Assistente de Produção 
Cultural do PRONATEC. Amparo legal. Concessão de bolsa.

1.À vista dos elementos contidos no presente P.A., em 
especial do parecer da Assessoria Técnico-Jurídica de fls. re-
tro, o qual adoto como razão de decidir e no uso das atri-
buições previstas no art. 14 da Lei Municipal 16.115/2015, 
e com fundamento na Lei 12.513/2011, no Termo de Ade-
são à Bolsa-Formação do Pronatec, no Edital 02/Fundação 
Paulistana/2017,AUTORIZO A SUPLEMENTAÇÃO de empenho 
para pagamento de bolsa a EDIO PEREIRA DO NASCIMENTO, 
portador do RG n.º 22.471.939-7, para atuar como educador do 
curso de cuidador de idosos do PRONATEC, que será ministrado 
no período estimado de novembro de 2017 à abril de 2018, 
no montante de R$ 600,00 (seiscentos reais), para o presente 
exercício onerando a dotação 80.10.12.363.30.19.2.881.3.3.90
.36.00.02 do presente.

2.O valor da hora-aula será de R$ 40,00 (quarenta reais).

 PROCESSO: 2017-0.111.830-7
INTERESSADO: FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDU-

CAÇÃO, TECNOLOGIA E CULTURA
ASSUNTO: Edital de chamamento Bolsistas, Coordenadores, 

Educadores e Assistentes Administrativos para PRONATEC. 

 AUTARQUIA HOSPITALAR 
MUNICIPAL

 GABINETE DO SUPERINTENDENTE
 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - DGP
GERÊNCIA DE INGRESSO – AHM
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017 PARA PROVIMENTO 

DE CARGOS VAGOS DE ANALISTA DE SAÚDE – MÉDICO
EDITAL Nº 01/2017 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 3
A Autarquia Hospitalar Municipal - AHM, por meio do pre-

sente edital faz saber que em atendimento a edição do Decreto 
57.986/2017 de 23 de novembro de 2017, RETIFICA o Edital 
do Concurso Público nº 01/2017, publicado no Diário Oficial 
da Cidade de São Paulo em 17 de outubro de 2017, conforme 
especificado abaixo:

1) Item 4.6.2, do Capítulo IV, leia como segue e não como 
constou:

4.6.2. Por ocasião da nomeação, o candidato que optou 
pelas vagas reservadas para pessoas com deficiência, mas 
que tenha obtido pontuação final para nomeação pela lista 
geral, terá seu nome excluído da lista específica, devendo ser 
nomeado, no seu lugar, o candidato subsequente da respectiva 
lista específica.

2) Item 5.8, do Capítulo V, leia como segue e não como 
constou:

5.8. Por ocasião da nomeação, o candidato que optou pelas 
vagas reservadas para negros, negras ou afrodescendentes, mas 
que tenha obtido pontuação final para nomeação pela lista 
geral, terá seu nome excluído da lista específica, devendo ser 
nomeado, no seu lugar, o candidato subsequente da respectiva 
lista específica.

3) Inclui-se o item 5.11, no Capítulo V:
5.11. O candidato que não obteve pontuação final para 

nomeação pela lista geral, mas a obteve para nomeação, con-
comitantemente, em ambas as listas específicas, será nomeado 
dentro das vagas destinadas aos negros e terá seu nome excluí-
do da lista das pessoas com deficiência.

4) Item 11.3, do Capítulo XI, da publicação dos resultados 
finais e classificação do Concurso Público, leia como segue e 
não como constou:

11.3. A publicação dos resultados finais e classificação do 
Concurso Público, será realizada em 3 (três) listas:

a) A primeira lista é geral, destinada à pontuação e classi-
ficação de todos os candidatos, incluindo os que se declararem 
pessoas com deficiência, negros, negras ou afrodescendentes, 
no ato de inscrição;

b) A segunda lista será destinada, exclusivamente, à pon-
tuação dos candidatos que concorram às vagas reservadas a 
pessoas com de deficiência e sua classificação entre si;

c) A terceira lista será destinada, exclusivamente, à pon-
tuação dos candidatos que concorram às vagas reservadas a 
negros, negras ou afrodescendentes e sua classificação entre si.

5) Item 12.2, do Capítulo XII, leia como segue e não como 
constou:

12.2. Para cada listagem de classificação prévia e definitiva 
publicada, haverá uma relação com todos os candidatos apro-
vados (Lista Geral), uma com os candidatos aprovados inscritos 
pela Lei Municipal nº 13.398/02 (Lista Específica – candidatos 
com deficiência) uma com os candidatos aprovados, inscritos 
em conformidade com a Lei Municipal nº 15.939/13 (Lista Espe-
cífica – candidatos negros, negras ou afrodescendentes).

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é ex-
pedido o presente Edital de Retificação.

Permanecem inalterados os demais itens do referido edital.
São Paulo, 07 de dezembro de 2017.

 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS – DGP
GERÊNCIA DE INGRESSO – AHM
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2017 PARA PROVIMENTO 

DE CARGOS VAGOS DE ANALISTA DE SAÚDE (ENFERMA-
GEM, FARMÁCIA, FISIOTERAPIA, NUTRIÇÃO, PSICOLOGIA E 
TERAPIA OCUPACIONAL)

ASSISTENTE TÉCNICO DE SAÚDE (ENFERMAGEM, FAR-
MÁCIA, IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA E SEGURANÇA DO 
TRABALHO)

ASSISTENTE DE SAÚDE (ENFERMAGEM, ELETROCAR-
DIOGRAMA E GASOTERAPIA)

EDITAL Nº 02/2017 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 3
A Autarquia Hospitalar Municipal - AHM, por meio do pre-

sente edital faz saber que em atendimento a edição do Decreto 
57.986/2017 de 23 de novembro de 2017, RETIFICA o Edital 
do Concurso Público nº 01/2017, publicado no Diário Oficial 
da Cidade de São Paulo em 17 de outubro de 2017, conforme 
especificado abaixo:

1) Item 4.6.2, do Capítulo IV, leia como segue e não como 
constou:

4.6.2. Por ocasião da nomeação, o candidato que optou 
pelas vagas reservadas para pessoas com deficiência, mas 
que tenha obtido pontuação final para nomeação pela lista 
geral, terá seu nome excluído da lista específica, devendo ser 
nomeado, no seu lugar, o candidato subsequente da respectiva 
lista específica.

2) Item 5.8, do Capítulo V, leia como segue e não como 
constou:

5.8. Por ocasião da nomeação, o candidato que optou pelas 
vagas reservadas para negros, negras ou afrodescendentes, mas 
que tenha obtido pontuação final para nomeação pela lista 
geral, terá seu nome excluído da lista específica, devendo ser 
nomeado, no seu lugar, o candidato subsequente da respectiva 
lista específica.

3) Inclui-se o item 5.11, no Capítulo V:
5.11. O candidato que não obteve pontuação final para 

nomeação pela lista geral, mas a obteve para nomeação, con-
comitantemente, em ambas as listas específicas, será nomeado 
dentro das vagas destinadas aos negros e terá seu nome excluí-
do da lista das pessoas com deficiência.

4) Item 11.3, do Capítulo XI, da publicação dos resultados 
finais e classificação do Concurso Público, leia como segue e 
não como constou:

11.3. A publicação dos resultados finais e classificação do 
Concurso Público, será realizada em 3 (três) listas:

a) A primeira lista é geral, destinada à pontuação e classi-
ficação de todos os candidatos, incluindo os que se declararem 
pessoas com deficiência, negros, negras ou afrodescendentes, 
no ato de inscrição;

b) A segunda lista será destinada, exclusivamente, à pon-
tuação dos candidatos que concorram às vagas reservadas a 
pessoas com de deficiência e sua classificação entre si;

c) A terceira lista será destinada, exclusivamente, à pon-
tuação dos candidatos que concorram às vagas reservadas a 
negros, negras ou afrodescendentes e sua classificação entre si.

5) Item 12.2, do Capítulo XII, leia como segue e não como 
constou:

12.2. Para cada listagem de classificação prévia e definitiva 
publicada, haverá uma relação com todos os candidatos apro-
vados (Lista Geral), uma com os candidatos aprovados inscritos 
pela Lei Municipal nº 13.398/02 (Lista Específica – candidatos 
com deficiência) uma com os candidatos aprovados, inscritos 
em conformidade com a Lei Municipal nº 15.939/13 (Lista Espe-
cífica – candidatos negros, negras ou afrodescendentes).

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é ex-
pedido o presente Edital de Retificação.

Permanecem inalterados os demais itens do referido edital.
São Paulo, 07 de dezembro de 2017.

c) Disponibilidade de horário para trabalhar, compatível 
com as necessidades de serviço do HSPM e a respectiva Unida-
de para qual será contratado(a).

7. Disposições gerais:
a) O tempo de experiência profissional concomitante, não 

é considerado;
b) É de exclusiva responsabilidade do(a) candidato(a) a 

apresentação e comprovação dos títulos, inclusive na hipótese 
de se referirem a documentos emitidos, averbados ou arquiva-
dos em Órgãos Públicos;

c) A avaliação do tempo de serviço na função de médico, 
na especialidade, terá caráter classificatório;

d) Todos os documentos não retirados no prazo de 120 
(cento e vinte) dias, contados a partir da homologação do Pro-
cesso Seletivo, serão inutilizados.

III – DA BANCA EXAMINADORA
1. O Processo Seletivo passará por Banca Examinadora 

constituída pela Coordenadora da Seção de Apoio Técnico em 
Ingresso, Cargos, Salários e Acesso, do Departamento Técnico 
de Gestão de Talentos, e pela Gerência Técnica de Prática Assis-
tencial do Departamento Técnico de Atenção à Saúde.

IV - DA CONTRATAÇÃO
1. A contratação obedecerá rigorosamente à classificação 

obtida pelo(a) candidato(a) que será integrante da lista final 
de classificação.

1.1. A convocação para a formalização da contratação será 
feita por meio do Diário Oficial da Cidade de São Paulo (DOC).

1.2. Fica facultado ao HSPM, em caráter supletivo, o envio 
de telegrama de convocação para formalização da contra-
tação, sendo de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) 
aprovado(a) acompanhar a publicação da convocação no DOC, 
referente ao Processo Seletivo.

1.3. Será considerado(a) desistente, o(a) candidato(a) que 
não comparecer ao HSPM, na data, horário e local determina-
dos, munido de toda documentação.

2. A contratação do(a) candidato(a) decorrerá da assinatura 
de Contrato Individual de Trabalho por Tempo Determinado 12 
(doze) meses, com o HSPM, o qual reger-se-á pelas prerrogati-
vas constantes da Lei nº 10.793, de 1989, e não gera, portanto, 
estabilidade ou direitos correlatos.

3. A contratação do(a) candidato(a) fica condicionada à 
classificação final no processo seletivo e à apresentação dos 
seguintes documentos originais:

3.1. 3 (três) fotos 3x4 recentes;
3.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social;
3.3. Cédula de Identidade;
3.4. Registro no Conselho de Classe de SP;
3.5. Número do PIS/PASEP e Consulta de Cadastro do PIS/

PASEP;
3.6. Cadastro de Pessoas Físicas - CPF e Comprovante 

de Inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF);

3.7. Título de Eleitor e comprovante de votação da última 
eleição ou Certidão de Quitação Eleitoral;

3.8. Certificado de Reservista (se do sexo masculino);
3.9. Comprovante de Endereço (conta de água, luz, gás ou 

telefone);
3.10. Diploma;
3.11. Comprovante de Residência Médica completa em 

Pneumologia;
3.12. Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento 

ou Averbação Judicial;
3.13. Documento que comprove o motivo de demissão, 

dispensa ou exoneração (somente para Ex-servidor da esfera 
Federal, Estadual ou Municipal (São Paulo ou outro município)

3.14. Atestado de horário em papel timbrado com os 
seguintes dados: local, nome completo (sem abreviaturas), en-
dereço e telefone da unidade de trabalho; função exercida pelo 
servidor e categoria profissional; data de inicio de exercício do 
cargo; carga horária semanal bem como a distribuição da jorna-
da de trabalho: data, carimbo legível e assinatura da chefia com 
a respectiva identificação: nome e cargo que ocupa; provimento 
do cargo – deverá constar o provimento solicitado para o exer-
cício do cargo. (Somente se possuir outro vínculo público ativo)

3.15. No caso de candidato(a) estrangeiro(a) ou cidadão(ã) 
português(a), deve ser comprovada a residência permanente 
no território brasileiro, cabendo ainda, ao(a) estrangeiro(a) 
apresentar:

a) Carteira de Identidade de estrangeiro ou visto perma-
nente;

b) Documentos de escolaridade convalidados pela autori-
dade educacional brasileira competente, devidamente traduzido 
por tradutor juramentado, conforme estabelecido no Decreto nº 
42.803, de 2003.

3.16. Não será fornecido ao(a) candidato(a) qualquer do-
cumento comprobatório de classificação no processo seletivo, 
valendo para esse fim, a publicação da homologação.

4. O(a) candidato(a) obriga-se a manter atualizado seu 
endereço junto ao HSPM.

5. O(a) candidato(a) que atender à convocação para a 
contratação e que se recusar ao preenchimento de vaga, será 
excluído(a) do cadastro, e fica o fato formalizado em Termo de 
Desistência.

6. Por ocasião da contratação, o(a) candidato(a) será sub-
metido a exame médico e, quando houver necessidade, a 
exames laboratoriais, para avaliação da compatibilidade de sua 
saúde física e mental com o exercício da função para a qual 
concorreu.

7. Será eliminado do processo seletivo o(a) candidato(a) 
que não gozar de saúde física e mental compatível com o 
exercício da função.

8. É vedada a contratação da mesma pessoa, ainda que 
para serviços diferentes pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar 
do término do contrato, nos termos do § 2º do artigo 3º, da Lei 
10.793/89 e alterações subsequentes.

V - DO(A) CANDIDATO(A) PORTADOR(A) DE DEFICI-
ÊNCIA

1. O(a) candidato(a) portador(a) de deficiência deve de-
clarar, quando da inscrição, ser portador(a) de deficiência, 
bem como especificar na própria ficha, e submeter-se, quando 
convocado(a), à perícia médica a ser realizada por profissional 
de saúde do HSPM, cujo laudo avaliará a qualificação do(a) 
candidato(a) como deficiente ou não, se o grau de deficiência 
o(a) capacita ou não, para o exercício do emprego.

1.1 Consideram-se deficiências aquelas que se enquadram 
nas categorias discriminadas no artigo 4º, do Decreto Federal 
3.298/99 e Lei Municipal nº 13.398/02.

2. A Perícia Médica será realizada por junta médica, co-
ordenada pela Gerência Técnica de Atendimento à Saúde e 
Segurança do Trabalhador (Gesst/Sesmt) do HSPM.

VI - DOS RECURSOS
1. Dos atos da Administração relativos ao processo seletivo, 

cabe recurso, o qual deve ser dirigido ao(à) Superintendente do 
HSPM, e protocolado na Seção de Apoio Técnico (Ingresso, Car-
gos, Salários e Acesso), do Departamento Técnico de Gestão de 
Talentos, sito à Rua Castro Alves, nº 151, Liberdade – São Paulo, 
aos cuidados do(a) Presidente da Comissão de Concursos, no 
horário das 8h as 16h.

2. Fica assegurado ao candidato, o direito de interpor recur-
so, no prazo de 1 (um) dia útil.

3. Decorrido o prazo recursal ou após o despacho relativo 
a(os) recurso(s) eventualmente interposto(s), será homologado 
o Processo Seletivo.

 RELAÇÕES INTERNACIONAIS

 GABINETE DO SECRETÁRIO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS
DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE NO-

VEMBRO/2017, DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E ARTIGO 116 DA L.O.M.S.P
NE OBJETO/FORNECEDOR PREÇO TOTAL

MÊS: 11 ANO: 2017
105389/2017 00.070.490/0000-00 - METROPOLIS - ASSOC. MUNDIAL DAS GRANDES METROPOLIS - Org.Intern.  36.000,00
106468/2017 03.898.408/0001-10 - ICLEI-BRASIL - Org. Internacionais 22.092,08
112865/2017 81.243.735/0019-77 - POSITIVO INFOTMÁTICA S/A -Hardware 37.556,87
113442/2017 00.051.458/0000-00 - SERV.SEC.MUN.DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS- Vale Alimentação - RGPS  329,62
113443/2017 00.051.458/0000-00 - SERV.SEC.MUN.DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS- Vale Alimentação - RPPS  6.592,40
113444/2017 00.051.458/0000-00 - SERV.SEC.MUN.DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - AUXILIO REFEIÇAO- RGPS  190,30
113447/2017 00.051.458/0000-00 - SERV.SEC.MUN.DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - AUXILIO REFEIÇAO- RPPS  8.442,40
113454/2017 00.051.457/0000-00 - SERV.SEC.MUN.DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - AUXILIO TRANSPORTE- RGPS  152,00
113456/2017  00.051.457/0000-00 - SERV.SEC.MUN.DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - AUXILIO TRANSPORTE- RPPS  2.999,24
Total das Compras e Serviços contratados 114.354,91

www.pciconcursos.com.br


