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DAS INSCRIÇÕES
5 - São condições de inscrição:
5.1 - ser brasileiro nato ou naturalizado, ou gozar das prer-

rogativas do artigo 12 da Constituição Federal;
5.2 - quando do sexo masculino haver cumprido as obriga-

ções com o Serviço Militar;
5.3 - estar quite com a Justiça Eleitoral;
5.4 - possuir registro como Cirurgião Dentista no Conselho 

Regional de Odontologia (CRO-SP);
5.5 - Possuir Título de Especialista ou Certificado de Resi-

dência em Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial, em enti-
dade reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia-CFO ou 
Conselho Regional de Odontologia-CRO;

5.6 - ter idade mínima de 18 anos completos;
5.7 - ter bons antecedentes;
6 - A apresentação dos documentos comprobatórios das 

condições exigidas no item anterior será feita por ocasião 
da escolha de vagas, na qual após conferência dos mesmos, 
deverão obrigatoriamente anexá-los no processo, para fins de 
nomeação.

7 - A não apresentação dos documentos conforme solicita-
do no item anterior implicará na eliminação do candidato em 
decorrência de sua habilitação no concurso.

8 - As inscrições serão recebidas no período de 28/9/2009 
até 16/10/2009, das 10h às 16h, no Núcleo de Recrutamento e 
Seleção, da Gerência de Recursos Humanos, sito à Rua Voluntá-
rios da Pátria, n° 4.301, Mandaqui, São Paulo, SP.

9 - Para retirar a ficha de inscrição via Internet, acessar 
o site www.crh.saude.sp.gov.br, fazer “download” da Ficha de 
Inscrição, preenchê-la, dirigir-se à Rede Credenciada de Bancos, 
munido do R.G. e do CPF originais, pagar a taxa de inscrição no 
valor de R$ 52,31 (cinquenta e dois reais e trinta e um centavos), 
referente ao Código de Receita 167-3, dentro do período de 
recebimento das inscrições. A taxa de inscrição estará sujeita a 
alteração, de acordo com a variação da UFESP.

9.1 - Ir ao local de inscrição munido de Carteira de Identida-
de - RG ou do Conselho Regional de Odontologia - CRO, (original 
e cópia) e CPF (original), entregar a ficha de inscrição e o com-
provante de pagamento de inscrição, a fim de receber o com-
provante de inscrição - PROTOCOLO, devidamente numerado.

9.2 - Caso haja algum problema com relação ao parágrafo 
anterior, o candidato deverá entrar em contato com a Unidade 
para a qual se inscreveu pelo telefone (11) 2281-5240, no 
horário comercial.

9.3 - As informações prestadas na ficha de inscrição são 
de inteira responsabilidade do candidato, podendo a Unidade 
excluir do Concurso Público aquele que a preencher com os 
dados incorretos ou rasurados, bem como, aquele que prestar 
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado 
posteriormente.

10 - Para inscrever-se pessoalmente, o candidato ou seu 
procurador deverá apresentar:

10.1 - Carteira de Identidade - RG ou Carteira do Conselho 
Regional de Odontologia - CRO, (original e cópia);

10.2 - CPF (original);
10.3 - dirigir-se à Rede Credenciada de Bancos munido do 

R.G. e do CPF originais, pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 
52,31 (cinquenta e dois reais e trinta e um centavos), referente 
ao Código de Receita 167-3, dentro do período de recebimento 
das inscrições. A taxa de inscrição estará sujeita a alteração, de 
acordo com a variação da UFESP.

10.4 - retornar ao local de inscrição entregando a ficha de 
inscrição e o comprovante de pagamento de inscrição, a fim de 
receber o comprovante de inscrição - PROTOCOLO, devidamente 
numerado.

10.5 - A taxa, uma vez paga, não será restituída em hipótese 
alguma.

10.6 - Com o advento da Lei Estadual nº 12.782, de 
20.12.2007, o candidato terá direito à inscrição com pagamento 
reduzido da respectiva taxa de inscrição correspondendo a 50% 
(cinquenta por cento) do valor estipulado neste edital, desde que 
CUMULATIVAMENTE atenda aos seguintes requisitos:

a) seja estudante regularmente matriculado em uma das 
séries do ensino fundamental ou médio, curso pré-vestibular, 
ou curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação; e

b) perceba remuneração mensal inferior a 02 (dois) salários 
mínimos, ou estiver desempregado.

10.7 - O candidato que preencher cumulativamente as 
condições estabelecidas nas alíneas “a” e “b” do item 10.6, 
deverá solicitar a redução do pagamento da taxa de inscrição 
obedecendo aos seguintes procedimentos:

10.7.1 - acessar, no período de 28/9/09 a 16/10/09, o site 
www.crh.saude.sp.gov.br.

10.7.2 - preencher corretamente e imprimir o requerimento 
de solicitação de redução da taxa de inscrição, pertinente à 
sua condição, conforme modelos anexos e, dirigir-se pessoal-
mente à unidade detentora do concurso, no endereço acima 
mencionado - Núcleo de Recrutamento e Seleção, juntamente 
com os documentos comprobatórios (original ou cópia simples) 
abaixo elencados, durante o período e horário de recebimento 
das inscrições:

a) certidão ou declaração expedida por instituição de 
ensino, público ou privado, comprovando a sua condição de 
estudante ou;

b) carteira de identidade de estudante ou documento simi-
lar, expedido por instituição de ensino público ou privado, ou por 
entidade de representação de estudante;

c) comprovante de renda especificando perceber remunera-
ção mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos ou;

d) declaração, por escrito, da condição de desempregado,
10.8 - Não serão considerados os documentos encaminha-

dos por outro meio que não o estabelecido neste Edital
10.9 - No caso de comparecimento na própria unidade, 

serão fornecidas aos candidatos que se enquadram nas situa-
ções previstas nas alíneas “a” e “b” do item 10.6, as instruções 
necessárias, bem como, os modelos pertinentes à situação.

10.10 - O candidato que tiver a solicitação deferida deverá 
efetivar sua inscrição com a redução de no mínimo 50% do valor 
da taxa de inscrição, pertinente à classe para a qual concorre, de 
acordo com o estabelecido nos itens “9” e “10.3”, deste edital, 
dentro do período de recebimento das inscrições.

10.11 - No caso de solicitação indeferida, o candidato deve-
rá proceder sua inscrição com o valor da taxa integral à classe 
para a qual concorre, de acordo com o estabelecido nos itens 
“9” e “10.3”, deste edital, dentro do período de recebimento 
das inscrições.

11 - O candidato com deficiência deverá declarar na Ficha 
de Inscrição, o tipo e o grau de deficiência, bem como se neces-
sita de condição especial para submeter-se às provas;

11.1 - Os candidatos com deficiência que necessitarem de 
condições especiais para a realização da prova e que não preen-
cherem os campos específicos “1” e “2”, da ficha de inscrição, 
terão seus direitos exauridos com relação ao concurso público.

11.2 - O candidato com deficiência visual deverá solicitar, 
por escrito, no ato da inscrição, a confecção de prova em Braille 
ou Ampliada. Os que necessitarem de prova em Braille e não 
a solicitarem no ato da inscrição, terão seus direitos exauridos 
quanto à participação no certame.

11.3 - A caracterização da deficiência, dar-se-á somente 
com a devolução do laudo médico em tempo hábil na unidade 
para a qual concorre, conforme estabelecido no item 34.

12 - No caso de inscrição por procuração, deve ser apresen-
tado o original e cópia do instrumento do mandato, que ficará 
retido na Unidade, o documento de identidade do procurador 
e serem satisfeitas as exigências constantes nos itens 10 e 11.

13 - Não serão recebidas inscrições por via postal e fax.
DA PROVA
14 - O concurso constará de:
14.1 - Prova de Conhecimentos Específicos;

SAÚDE

COODENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO 
AMBULATORIAL DA CAMPITAL
CONCURSO PÚBLICO: MÉDICO (ESPECIALIDADE: URO-

LOGIA)
I.E. Nº. 001/06 - EDITAL Nº. 10/09
CONVOCAÇÃO PARA ANUÊNCIA
O Centro de Recursos Humanos CONVOCA os candidatos 

habilitados no Concurso Público para a classe de MÉDICO 
(ESPECIALIDADE: UROLOGIA) realizado para o Núcleo de Gestão 
Assistencial 63 - Várzea do Carmo, a comparecerem em data e 
local abaixo mencionados, a fim de manifestarem interesse pelas 
vagas oferecidas.

O candidato deverá comparecer 15 (quinze) minutos antes 
do horário estabelecido neste edital, munido de (originais e 
cópias) do:

- Registro Geral (R.G.); Certidão de Naturalização (em caso 
de estrangeiro); CPF.

Na impossibilidade de seu comparecimento, poderá fazer-
se representar por procurador legalmente constituído. No caso, 
deve ser apresentado o original do instrumento do mandato, 
com firma reconhecida que ficará retido na unidade, além do 
documento de identidade 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 melhor classificado e 
ainda haja vaga.

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

ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO:
DATA: 02/10/2009
HORÁRIO: 11h00min
LOCAL: Prédio Administrativo - Serviço de Recursos Huma-

nos - HOSPITAL MATERNIDADE INTERLAGOS “Waldemar Seyssel 
- Arrelia “

ENDEREÇO: Av.: Interlagos, 7001 - Interlagos - SP
RELAÇÃO DE CANDIDATOS
NOME: R.G: CLAS.FINAL:
FÁBIO LORENZETTI;21.311.842;1º;
CIPRIANO DA CRUZ FORMIGA;442.442-RN;2º;
MARNIO SOLERMANN SILVA COSTA;.267501-93-CE;4º;
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS JUNIOR;MG-8.034.74/

MG;6º;
RELAÇÃO DE VAGAS: 01 (UM) CARGO
LOCAL DE TRABALHO: Hospital Maternidade Interlagos
ENDEREÇO: Av.: Interlagos, 7001 - Interlagos - SP

CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI
UNIDADE: CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI
CONCURSO PÚBLICO: CIRURGIÃO DENTISTA, ESPECIALI-

DADE: CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO FACIAL
I. E. Nº: 010/2009
EDITAL Nº: 131/2009
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO
A Coordenadoria de Serviços de Saúde da Secretaria de 

Estado da Saúde, nos termos do Decreto nº 21.872/84, torna 
pública a Abertura de Inscrições para a classe de Cirurgião 
Dentista, especialidade: Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo 
Facial, para o Conjunto Hospitalar do Mandaqui.

A realização do concurso foi autorizada conforme Decreto 
nº 53.225, publicado no Diário Oficial do Estado de 11/07/2008.

O concurso será regido pelas Instruções Especiais nº 
010/2009 , abaixo transcritas.

Os candidatos serão nomeados para cargo de acordo com 
a Lei nº 10.261, nos termos do Artigo 11, Inciso I, publicada no 
Diário Oficial do Estado de 28/10/68.

Em caso de necessidade, os candidatos remanescentes do 
concurso poderão ser convocados para provimento de vagas 
existentes e as que vierem a vagar, no âmbito das unidades 
da Secretaria de Estado da Saúde, durante o prazo de validade 
do concurso.

Serão reservados 5% das vagas do concurso público em 
questão para pessoas com deficiência nos termos das Leis Com-
plementares nºs 683 de 18.09.92 e nº 932 de 08/11/02, desde 
que o número de vagas atinja o percentual aqui estabelecido.

Com relação ao parágrafo anterior, preliminarmente, em 
atenção a Lei Complementar nº 932/02, quando da existência da 
5ª vaga na classe em questão, uma será destinada ao candidato 
com deficiência.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS
1 - Estas Instruções Especiais regem o Concurso Público 

para a classe de Cirurgião Dentista, especialidade: Cirurgia e 
Traumatologia Buco Maxilo Facial, para o Conjunto Hospitalar 
do Mandaqui, da Coordenadoria de Serviços de Saúde, do 
Quadro da Secretaria de Estado da Saúde, conforme dispõe a 
legislação vigente.

DAS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DO CARGO
2 - São atribuições básicas do cargo:
2-1- Atendimento a qualquer paciente dentro de sua espe-

cialidade em qualquer dependência do Conjunto Hospitalar do 
Mandaqui, a qual será priorizada de acordo com as diretrizes 
gerenciais definidas pela direção do Hospital:

2-1-1- DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ESPECIALIDADE MÉDICA:
NATUREZA DO TRABALHO:
- Diagnóstico, internação e tratamento, cirúrgico e coadju-

vante, das doenças, traumatismos, lesões e anomalias, congê-
nitas e adquiridas, do aparelho estomatognático e estruturas 
faciais associadas.

- Diagnóstico e tratamento a pacientes portadores de 
doenças infecto-contagiosas com lesões pertinentes a área 
de atuação, bem como pacientes politraumatizados em seu 
atendimento conjunto para a manutenção da vida, realizando 
cirurgias sob anestesia geral, internação e tratamento, cirúrgico 
e coadjuvante de pacientes vítimas de ferimentos por projeteis 
de arma de fogo em região do aparelho estomatognático.

ATRIBUIÇÕES:
- executa rotinas e procedimentos de diagnóstico e trata-

mento clínico e cirúrgico aos pacientes, registrando os dados no 
prontuário do paciente;

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

- prescreve cuidados, tratamentos, precauções e dietas;
- solicita exames complementares;
- formula planos para a organização de serviços na unidade;
- profere palestras educativas para difusão de conhecimen-

tos e orienta estágios sob sua responsabilidade;
- emite laudos, atestados e pareceres sobre assuntos de 

sua especialidade;
- participa de programas de pesquisa na área;
- orienta e revisa as atividades das equipes de servidores 

auxiliares;
- cumpre normas e regulamentos do Hospital.
DOS VENCIMENTOS
3 - Os vencimentos iniciais da classe de Cirurgião Dentista, 

em Jornada Básica de Trabalho Médico-Odontológico (20 horas 
semanais), correspondem à Referência 01, da Estrutura de Venci-
mentos I, da Escala de Vencimentos Nível Universitário.

DAS VAGAS
4 - Será oferecido 01 (um) cargo, bem como, aqueles que 

forem devidamente autorizados pela Coordenadoria de Serviços 
de Saúde, dentro do prazo de validade do concurso, discrimina-
dos por ocasião da publicação do Edital para anuência às vagas.

RODRIGO SOUZA ALVARENGA 32.203.009-2 001204 
13/08/09

THOMAS UTZIG 45.060.252-7 001206 13/08/09
SANDRO RODRIGUES DA SILVA 28.340.194-1 001207 

14/08/09
TITO LIVIO MELCHIOR OLIVEIRA FILHO 46.378.823-0 

001208 14/08/09
RAPHAEL DE SOUZA ASSUNÇÃO 35.148.518-1 051677 

28/07/09
JOÃO HENRIQUE NACARATTI 32.527.612-2 051944 

29/07/09
MOHAMAD MAFMUD BAKR 47.027.429-3 052492 31/07/09
IVAN ANDRÉ SCAVONI 33.521.485-X 052653 31/07/09
CARLOS FRANJOLLI LIVIANI 32.939.345-5 054745 07/08/09
Comunicado DP - 414/312/09
O Diretor de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São 

Paulo torna pública a sentença judicial proferida pelo Douto 
Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública de São Paulo, que 
denegou a segurança nos autos da ação mandamental, processo 
nº 053.09.022266-3, em desfavor do candidato RAMÃO HÉLIO 
GONÇALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR, RG 25.556.956-7, INSC 
9970820167, representado por seu advogado Dr. Marcos Alberto 
Morais, OAB/SP n° 83.765, revogando a liminar anteriormente 
concedida.

Comunicado DP - 416/312/09
Em cumprimento a decisão judicial proferida pelo Douto 

Juízo da Comarca de Ribeirão Preto, que antecipou os efeitos 
da tutela nos autos da ação ordinária, processo nº 2.465/2009, 
o Diretor de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São 
Paulo CONVOCA o candidato LUIZ AMÉRICO DE ARAUJO, RG 
24.309.320-2, INSC 9970429106, representado por seu advo-
gado Dr André Soares Hentz, OAB/SP n° 203.858/SP, inscrito no 
Concurso Público destinado a graduação de Soldado PM de 2ª 
Classe, para o QPPM (Quadro de Praças Policiais Militares), regi-
do pelo Edital nº DP-02/321/08, a comparecer no dias 07 e 14 
de outubro de 2009, às 08h30, no Complexo Administrativo PM, 
sito à Av. Cruzeiro do Sul, nº 260, 1º andar, sala 127, Canindé, 
São Paulo/SP, para prosseguir no processo seletivo na etapa de 
Análise de Documentos e Títulos e Investigação Social.

Comunicado DP - 417/312/09
Em cumprimento a decisão judicial proferida pelo Douto 

Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública de São Paulo, que 
deferiu a liminar nos autos da ação mandamental, processo 
nº 053.09.028805-2, o Diretor de Pessoal da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo CONVOCA o candidato RINALDO COMPRI 
SOBRINHO,RG 40.193.806-2, INSC 9970100201, representado 
por seu advogado Dr Antonio Donizeti da Silva, OAB/SP n° 
179.947, inscrito no Concurso Público destinado a graduação 
de Soldado PM de 2ª Classe, para o QPPM (Quadro de Praças 
Policiais Militares), regido pelo Edital nº DP-002/321/08, a com-
parecer nos dias 02 de outubro de 2009, às 13h30, no CFAP, sito 
a Av. Condessa Elizabeth de Robiano, nº 750, Belém, São Paulo/
SP, (exame psicológico coletivo) e nos dias 06 de novembro de 
2009, às 08h00 e 13 de novembro de 2009, às 08h00 (exame 
psicológico individual 1ª parte e 2ª parte), no Complexo Adminis-
trativo PM, sito à Av. Cruzeiro do Sul, 260, Canindé, São Paulo/
SP, para prosseguir no processo seletivo na etapa de Exames 
Psicológicos.

Comunicado DP - 418/312/09
Em cumprimento a decisão judicial proferida pelo Douto 

Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública de São Paulo, que 
deferiu a liminar nos autos da ação mandamental, processo 
nº 053.09.031894-6, o Diretor de Pessoal da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo CONVOCA o candidato THIAGO COSTA 
LIMA,RG 43.772.027-5, INSC 9970165406, representado por seu 
advogado Dr Rodrigo de Brito Pires, OAB/SP n° 207.724, inscrito 
no Concurso Público destinado a graduação de Soldado PM de 
2ª Classe, para o QPPM (Quadro de Praças Policiais Militares), 
regido pelo Edital nº DP-002/321/08, a comparecer nos dias 02 
de outubro de 2009, às 13h30, no CFAP, sito a Av. Condessa Eli-
zabeth de Robiano, nº 750, Belém, São Paulo/SP, (exame psicoló-
gico coletivo) e nos dias 06 de novembro de 2009, às 08h00 e 13 
de novembro de 2009, às 08h00 (exame psicológico individual 
1ª parte e 2ª parte), no Complexo Administrativo PM, sito à Av. 
Cruzeiro do Sul, 260, Canindé, São Paulo/SP, para prosseguir no 
processo seletivo na etapa de Exames Psicológicos.

Comunicado DP - 419/312/09
O Diretor de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São 

Paulo torna pública a sentença judicial proferida pelo Douto 
Juízo da Nona Vara da Fazenda Pública de São Paulo, que julgou 
procedente a ação nos autos da ação ordinária, processo nº 
67/07 - 583.53.2006.133889-9, a favor do Sd PM 2ª Classe 
RAFAEL HENRIQUE DO PRADO MIRANDOLA, RG: 40.306.799-6, 
INSC 9900342725, inscrito no concurso público destinado a gra-
duação inicial de Soldado PM de 2ª classe, para o QPPM (Quadro 
de Praças Policiais Militares), regido pelo Edital nº DP-01/311/06, 
representado por seu Advogado Dr. Paulo Lopes de Ornellas, 
OAB/SP n° 103.484.

Comunicado DP - 420/312/09
Em cumprimento a decisão judicial proferida pelo Douto 

Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública de São Paulo, que 
deferiu a antecipação de tutela, nos autos da ação ordinária, 
processo nº 053.09.027705-0, o Diretor de Pessoal da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo CONVOCOU o candidato GERAL-
DO ALBERTO DOS SANTOS MOCHETTI, RG 28.321.349-8, INSC 
9970013983, representado por seu Defensor Público Dr. Daniel 
Oliveira de Alcantara, OAB nº 240.443, inscrito no concurso 
público destinado a graduação inicial de Soldado PM de 2ª clas-
se, para o QPPM (Quadro de Praças Policiais Militares), regido 
pelo Edital nº DP-02/321/08, para prosseguir no processo seleti-
vo na etapa de Exames Médicos, tendo sido considerado APTO.

Comunicado DP - 421/312/09
O Diretor de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São 

Paulo torna pública a sentença judicial proferida pelo Douto 
Juízo da Décima Terceira Vara da Fazenda Pública de São Paulo, 
que que concedeu a segurança nos autos da ação mandamental, 
processo nº 053.09.019128-8, a favor do candidato VALDECIR 
BERCELLI, RG: 30.522.145-0, INSC 9970541237, representado 
por seu Advogado Dr. José Horácio de Andrade, OAB/SP n° 
239.564, confirmando a liminar anteriormente concedida.

Comunicado DP - 422/312/09
Em Cumprimento a decisão judicial proferida pelo Douto 

Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública de São Paulo, que 
concedeu a antecipação de tutela, nos autos da ação ordinária, 
processo nº 053.09.027706-9, o Diretor de Pessoal da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo, convocou o candidato WELLING-
TON ALVES DA FONSECA, RG: 36.264.598-X, INSC 9970384191, 
representado por seu Defensor Público Dr. José Luiz de Almeida 
Simão, OAB/SP n° 244.170, para prosseguir no Concurso Público 
destinado a graduação inicial de Soldado PM de 2ª classe, para 
o QPPM (Quadro de Praças Policiais Militares), regido pelo Edital 
nº DP-02/321/08, tendo sido considerado INAPTO na etapa dos 
Exames Médicos.

Comunicado DP - 423/312/09
O Diretor de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São 

Paulo torna pública a sentença judicial proferida pelo Douto 
Juízo da Décima Primeira Vara da Fazenda Pública de São Paulo, 
que concedeu a segurança nos autos da ação mandamental, 
processo nº 053.09.023839-0, a favor do candidato DENNER 
ALAN PEREZ SILVÉRIO, RG: 33.989.719-3, INSC 9970603852, 
representado por seu Advogado Dr. Roman Sadowski, OAB/SP 
n° 154.363, confirmando a liminar anteriormente concedida.

Comunicado DP - 424/312/09
O Diretor de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São 

Paulo torna pública a sentença judicial proferida pelo Douto 
Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública de São Paulo, que con-
cedeu a segurança nos autos da ação mandamental, processo 
nº 645/053.09.011932-3, a favor do candidato HUGO DANTAS 
BARBERO, RG: 43.920.226-7, INSC 9970660808, representado 
por sua Advogada Drª. Rosangela Galvão da Rocha, OAB/SP n° 
129.914, confirmando a liminar anteriormente concedida.

NÃO COMPARECEU PARA CONTRATAÇÃO
042- Agente de Segurança
958/MARCELO ALEXANDRE DA SILVA/204670482
DESCLASSIFICADO CONFORME ITEM 77.3 DO EDITAL
042- Agente de Segurança
957/PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA LOPES/291241359
NÃO COMPARECEU PARA EXAME MÉDICO
036/Agente de Apoio Técnico
11/CARLOS DE SOUZA COVA/247730208
A COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO 2005 

- FEBEM-SP, TORNA PÚBLICO A RELAÇÃO DOS HABILITADOS 
NO CONCURSO PÚBLICO, REALIZADO PELA VUNESP, QUE 
DEIXARAM DE ASSUMIR A VAGA, PELOS MOTIVOS ABAIXO 
MENCIONADOS:

ORDEM DE APRESENTAÇÃO
CARGO
MOTIVO
CLASSIFICAÇÃO/NOME/RG
AGENTE DE EDUCACIONAL
NÃO COMPARECERAM PARA ANUÊNCIA DE VAGAS
1472/MARIA JOSE FERREIRA GONCALVES/287110989
1474/SIMONE CRISTINA DOS SANTOS/25157247X
1475/ELIANA TOLEDO FIRMINO/261909459
1477/FABIO RICARDO FERNANDES/ 22288244X
1479/DEBORA CANASSA/26893048X
1483/RODRIGO ANGELOTTI/298962883
1484/MAGDA LIGIA BATISTA NOGUEIRA/245132971
1486/SIMONE MARIA MAGALHAES/304950269
1487/LELIANE DE FRANCA GOMES/299634085
1488/ERIKA THAIS BARTHOLOMEU/261728878
1489/KARINA LANDANJI/296769459
1490/MARCIA YUKIE YASUGUI/ 30639506X
1492/ARY DE SA/28967883
1495/ELIZEU SILVA TELES/126748020
1496/FLAVIO LOPES BARBOSA/15634583
1497/MARIA DORA MORAIS SANTOS/278514303
1499/GENIVAL VIEIRA COIMBRA/203462579
DESISTIRAM DA VAGA
1468/FABIO PASSARELA SANTOS/228416723
1471/ELISABETE LOPES/25610220X
1473/CESAR AUGUSTO DE ARAUJO/250912314
1478/ERICA DOURADO LUCA/279903480
1481/GABRIELA ROSA SOUZA/266129626
1494/NILDA DE FREITAS/113945899
NÃO COMPARECEU PARA EXAME MÉDICO
1476/MARIA APARECIDA NASCIMENTO DOS SAN-

TOS/245760696
NÃO COMPARECEU PARA TREINAMENTO
968/GUSTAVO RODRIGUES MARTINS/340780782

SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO

COMANDO GERAL-CMDO G

DIRETORIA DE PESSOAL-DP
Comunicado Nº DP-282/323/09
O Diretor de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São 

Paulo, nos termos do previsto no subitem 5.4.9 do Edital nº 
DP-02/321/08, publicado no D.O.E. nº. 140, de 30 de julho 
de 2008, CONVOCA o candidato AISLAN DE ASSIS PINTO, RG 
45.771.262-4, inscrito no concurso público destinado a gradua-
ção inicial de Soldado PM de 2ª classe, para o QPPM (Quadro de 
Praças Policiais Militares), a comparecer no dia 30 de setembro 
de 2009, às 08:00h, no Centro Médico da Polícia Militar, sito à 
Av. Nova Cantareira, nº 3.659, Bairro Tremembé, São Paulo/SP, 
a fim de ser submetido a exames complementares na clínica 
especializada.

Comunicado DP - 413/312/09
A Diretoria de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São 

Paulo, torna público o INDEFERIMENTO dos recursos/requeri-
mentos administrativos dos candidatos INAPTOS na etapa dos 
Exames Médicos abaixo relacionados, inscritos no Concurso 
Público para o cargo de Sd PM 2ª Classe regido pelo Edital nº DP 
- 02/321/08. Os motivos do indeferimento serão encaminhados 
via aerograma a cada recorrente. No caso do não recebimento 
do aerograma enviado, no prazo de 30 (trinta) dias desta publi-
cação, os candidatos poderão comparecer no Departamento de 
Seleção e Alistamento, localizado na Av. Cruzeiro do Sul, nº 260, 
1º andar, sala 146 - Canindé - São Paulo/SP, para receber a cópia.

NOME RG PROTOCOLO DATA
PATRÍCIO PRACHEDES DE SOUZA 48.805.685-8 001137 

28/07/09
PAULO AUGUSTO NUNES 41.674.909-4 001140 28/07/09
PATRIC ANDERSON SIMÕES 34.918.277-2 001141 28/07/09
ODIR OLIVO 30.952.782-X 001142 28/07/09
OSVALDO SOARES DE SOUZA 33.270.598-5 001144 

29/07/09
RAFAEL GRANDCHAMP BARBOSA 32.100.084-5 001145 

29/07/09
RICARDO MENESES LIMA 34.138.930-4 001147 30/07/09
RODNEY FERNANDES RIBEIRO 34.997.271-0 001149 

30/07/09
RAFAEL GRAZIANI 28.525.099-1 001150 30/07/09
REGINALDO FERNANDES CORREIA 40.817.707-X 001151 

31/07/09
RAFAEL DOS SANTOS JORGE 40.684.795-2 001152 

31/07/09
RINALDO EUGÊNIO PEDREIRA JUNIOR 34.694.568-9 

001153 31/07/09
REMY APARECIDO MARQUES DOS SANTOS 27.646.181-2 

001154 03/08/09
RODOLFO VALENTINO GOMES DE SOUZA 35.398.853-4 

001157 03/08/09
REGIS JOSÉ DE MACEDO 33.818.491-0 001158 03/08/09
SÉRGIO LUIS QUISTEIN DE OLIVEIRA 30.663.204-4 001159 

04/08/09
RIULAN TEIXEIRA SANTOS 53.268.016-7 001160 04/08/09
ROBERTO ROCHA GREGÓRIO 44.413.993-X 001161 

04/08/09
PAULO VICENTE EVANGELISTA 40.241.968-6 001163 

04/08/09
RICARDO MEY VIDAL 26.429.533-X 001164 05/08/09
RONALDO PINTO CARVALHO 30.170.327-9 001166 

05/08/09
SÉRGIO JOSÉ DOS SANTOS 30.347.518-3 001170 06/08/09
ROBSON DE OLIVEIRA SILVA 23.244.992-2 001173 06/08/09
SAMUEL MOREIRA VIEIRA 13.031.432/MG 001174 

07/08/09
RUBENS GAMA DA SILVA 50.251.861-3 001179 07/08/09
RUBENS CLEMENTINO DE ALENCAR 32.810.056-0 001181 

07/08/09
SAMUEL CANIZARES MADI 20.599.641-3 001184 10/08/09
RONE PETERSON TRINDADE DE SANT´ANA 32.878.146-0 

001185 10/08/09
SAMUEL HENRIQUE SCIENCIO 28.165.500-5 001187 

10/08/09
RODRIGO DO NASCIMENTO SIQUEIRA 34.914.133-2 

001190 10/08/09
RODRIGO ALVES BERTIN 33.391.839-3 001196 11/08/09
RODRIGO DOS SANTOS SUNHIGA 34.808.103-0 001199 

12/08/09
TIAGO HENRIQUE NIGRO DE OLIVEIRA 43.202.560-1 

001201 12/08/09
ROGÉRIO MORAIS PIMENTA 40.884.463-2 001202 12/08/09
UILSON DONIZETTI ALVES PEREIRA 42.890.034-3 001203 

13/08/09


